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SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Sumário: Expediente - Ordem do dia: última discussão do projeto 
· · · de resposta à fala do trono.· - Discurso do Sr. Vasconcellos: · 

questão com a Inglaterra sobre os nossos limites ao norte do 
império; comportamento ·.do Sr; ex-ministro dos negócios 
estrangeiros; usurpações e vasto plano da Inglaterra; congresso 
americano; -DisCurso do Sr. Carneiro Leão: explorações fngle
. ses, intuito visível de pôr um pé no Amazonas; o nobre minis-
tro não poderia reconhecer a neutralidade do terreno ora con'- · 
testado~ riem qualquer direito da Inglaterra, não adotaria o meio 
empregado pelo pelo seu antecessor; congresso· americano. -
Aprovação do projeto de resposta. · 
Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 

Srs. senadores, abre-se a sessão, e são aprovadas as atas de 1 e 2 do 
corrente. 

EXPEDIENTE 

São aprovadas as folhas do subsídio dos Srs; :senadores, e as 
dos vencimentos dos empregados, e despesas da secretaria e casa do. 
senado. 

São lidos e ficam sobre a mesa·os seguintes pareceres:· 
"A comissão de diplomacia foi presente o tratado de casamen

to da Sra. Princesa D. Francisca com o Sr. Príncipe de Joinville; e 
não achando ela nada que observar, er;tende que seja remetido à co
missão de fazenda para o haver em consideração, quando se tratar da 

i 
i.~ 



SESSÃO EM 2 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Às 1 O horas e meia da manhã, feita a chamada acham-se pre
sentes 25 Srs. senadores, faltando os Srs. visconde do Rio Vermelho, 
Alencar, Ferreira de Mello, barão do·Pontal, Mairink, Vergueiro, Paes 
de Andrade, Hollanda Cavalcanti, barão de Suassuna, Alves Branco 
e Oliveira Coutinho; e com causa participada ·os Srs. visconde da 
Pedra Branca, marquês de Paranaguá,. marquês de Maricá, Feijó, Paula 
Souza, Costa Ferreira, Almeida Albuquerque, Saturnino, visconde de 
Abrantes e Oliveira. 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e convida os Srs. sena
dores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 

I 
l. 

r· 

I 
! 

r 



SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Sumário: Expediente - Ordem do dia: última discussão do projeto 
· · de resposta à fala do trono. - Discurso do Sr. Vasconcellos: · 

questão com a Inglaterra sobre os nossos limites ao norte ·do 
império; comportamento ·.do Sf. ex-ministro dos negócios 
estrangeiros; usurpações e vasto plano da Inglaterra; congresso 
americano; - Diséurso do Sr. Carneiro Leão: explorações fngle
. ses., intuito vislvel de pôr um pé no Amazonas; o nobre minis~ · 
tro não poderia reconhecer a neutralidade do terreno ora con- · 
testado~ nem qualquer direito da Inglaterra, não adotaria o meio 
empregado pelo pelo seu antecessor; congresso· americano. -
Aprovação do projeto de resposta. · 
Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 

Srs. senadores, abre-se a sessão, e são aprovadas as atas de 1 e 2 do 
corrente. 

EXPEDIENTE· 

São aprovadas as folhas do subsídio dos Srs; :senadores, e as 
dos vencimentos dos empregados, e despesas da secretaria e casa do. 
senado. 

São lidos e ficam sobre a mesa os seguintes pareceres:·· 
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proposta do governo em que pede os meios para se realizar o paga
mento do dote da mesma Augusta Princesa- Visconde de Olinda. -
Vasconcellos. - Visconde de S. Leopoldo." 

"Foi presente a comissão de instrução pública o requerimento 
de Antônio Rodrigues Pio, em que pede a esta augusta câmara o 
considere por uma resolução habilitado para poder exercer os cargos 
da magistratura. Para obter este fim ajunta o c;lJplicante em pública
forma a sua carta de doutor em direito com a data do ano de 1838 e 
o depoimento de duas testemunhas com que pretende justificar que 
a sua mé;ltrícula em Coimbra fora antes da instalação dos nossos 
cursos jurídicos: alegando ultimamente que igual graça fora concedi
da ao bacharel formado. José dos Humildes Castro, que fora seu 
condiscípulo até o 5? ano, e por isso lhe deve ser igualmente concedi
da por se achar nas mesmas circunstâncias. 

"A comissão, suposto entenda que perante o governo é que se 
deve habilitar o suplicante, na forma do decreto de 20 de agosto 
de 1834, art. 2?,. e não perante o :corpo. legislativo_., .considera a maté
ria do requerimento mais própria da comissão de constituição ou de 
legis1ação, ·pois que nele nada se·. trata. de .. instrução pública, mas. sirn · 
de habilitação para cargos de magistratura,. e, isto mesmo já-. o senado 
p~rece ter reconhecido: ql!anqo remeteu p,ara a comissão·. d~ legisla
ção a resolução que da câmara dos deputadôs .opteve o .~acharei for
mado. José dos Humildes.Castro,.sobre. cujas circunstâncias. também 
tratou o. mencionado decreto de 1834, art. 1 ~- Portanto espera a 
decisão desta augusta .câmara sobre ,a ·S.Ua cqmpetência :.p;:~ra.apresen-
tar o seu parecer. . . .. .., .... 

~~Paço ·do s~nado, .em-3.q.e. junho de.1.843 .. -Lourenço-. .Rodri
gues. de Andrade. - Mf!rcos Antonio Monteiro. 77 AntonJo da Cunha 
Vasconcel/os." · · · .'. . . . · · 

':1 . ··'· 

ORDEM DO DIA 

Entra em última discu:ssão o·:projeto de resposta à fala do 
trono. 

O .Sr.· Vasconcellos: ·--:- Sr .. presidente, pretendo fazer müito sus
clntas· observações sobre o § ·2P da resposta à fala do·trono. De .pri.
meiro importa observar que os membros da comissão são unânimes·. 
na idéia de:que·.:a paz é:urna das primeiras·.necessidades.do.Brasil, e na 
manifestação dos: ·seus votos. para··que .. ela. se. corise!Ve..inalterável; há 
pprém,.di:vergênci~ só!na redação,.c.omo se,convence. combinando~se o: 
parágrafo .da rn:aio.ri~:da .. comissão com o d.q voto separado.; ..... . :.. . .. 

El~o·pará.gr~.fo.o:a~rnaioria::·· ·~~· ... ,, . ::--.· :·.:.. .. ·,: ....... :.:;-.: . 

I 

i 

I 
l 
~· 
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· "O senado aplaude ·a sabedoria com que V. M: .. I. continua ;a 
manter relações pacíficas e amigáveis com. as nações ·estrangeiras, 
e espera que, mediante a mesma política,. nada sofrerá·o .Brasil dos 
graves acontecimentos que agitam algumas repúblicas vizinhas. Se. o 
governo imperial respeita religiosamente, os direitos .internacionais, 
se não poupa esforços para conservação da paz, o senado está con
vencido de que ele não transigirá jamais com a honra e dignidade na
cional." 

E sem dúvida o tnesmo que o parágrafo de voto separado con-
cebido nestes termos: · 

"O senado aplaude a sabedoria com que V. M. I. continua a 
manter relações padficas e amigáveis com as nações estrangeiras; por-

• que, .. senhor, é·'· nosso vital interesse conservar a paz ext~rna, e o 
Senado acredita que com o respeito inviolável dos direitos dos outros , 
povos, sustentado pela opinião de que saberemos defender os nos~os, 
nenhuma alteração haverá nas mesmas relações, e o·Brasil nada·terá 

· de ·sofrer das perturbações que agitam algumas das repúblicas vizi
nhas." 

Todos os membros da comissão querem a paz; mas, bem que 
ora fale em meu nome, todos querem uma paz compatível com a so
berania nacional, uma paz honrosa, não duvido asseverá-lo. 

· · Como me parece que a ·marcha do nosso governo não. tem sido 
sempre de acordo. com este sentimento brasileiro, reservei-me fazer 
alguns reparos sobre a nota do ex-ministro dos negócios estrangeiros, 
o Sr. senador Aureliano, que foi publicada no Jornal do Commercio 
de 19 de maio do corrente ano, datada de 8 de janeiro de 1842, que · 
me parece não teria sido publicada, a não ser autêntica, e a não ter 
o nobre atual ministro anuído à sua publicação. Reservei-me·.este 
direito, quando oradores esclarecidos de qualquer das duas câmaras 
o não exercessem, porque o silêncio em matéria tão grave não é de 
certo decoroso aos representantes da nação. Estou convencido de que 
não pouco descemos da dignidade de nação soberana nessa contesta
cão que tivemos com a .Inglaterra sobre nossos limites ao norte do 
império, e que teve. em resultado desistirmos, de nossa posse, fundada 
em títulos incontestáveis. . . 

. . Os limites do. império, ao norte, nos pontos ora contestados 
pela .Inglaterra, foram sempre. pela serra de Pacara íma, que fica entre 
os rios Orenoco e Amazonas, pertencendo ao Brasil quanto verte para 
este rio, e à Espanha as vertentes para o Qrenoco,.tendo-se, em virtu~· 
de dos tratados de 1750 e 1777, qemarcado estes limites, tirando-se 
Uma linha reta em rumo de leste da barra do Rupunery no Essequibo 
ao rio Correntino, e da mesma barra endereçando-se ao norte quando 
fosse possível junto ao Sepunary, onde, ainda em 1840, foi achado 

. I 
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um marco dessa demarcação feita em 1783. Estes limites nunca nos 
foram contestados; algumas incursões foram feitas em nosso territó
rio; os mesmos Holandeses, subindo pelo Essequibo, vinham fazer de
predações nas fazendas brasileiras e aldeias dos índios, o que fez ne
cessário levantar-se o forte de São Joaquim no Rio Branco, por or
dem do marquês de Pombal de 1732; mas nunca o estrangeiro pene
trou-o ali com o intuito de se apoderar d~ território como pertencen
te a diversa soberania. 

Nossa posse pois nunca foi disputada, e o que maravilha é que 
quase todos os geógrafos antigos e modernos sempre nos dessem os 
mesmos limites. Ouço que dois ou três, talvez a' soldo da Inglaterra, 
têm nestes últimos tempos alterado os mencionados limites; mas que 
poderiam estes dois ou três contra os tratados celebrados entre na
ções confinantes, contra uma posse antiquíssima nunca contestada, 
contra a torrente dos ma_is esclarecidos geógrafos e viajantes, em 
cujo número entra o mesmo Humbold, que com manifesta equivo
cação a Inglaterra cita em seu favor? Só ao governo inglês estava 
reservado vir, perante o mundo civilizado, atravessar nesses limites, 
disputar nossa posse, ou esbulhar-nos dela sem prévio exame com 
audiência do império, como a razão e o direito das gentes o aconse
lhavam. Sem menor escrúpulo, como se indubitavelmente lhe 
pertencesse, mandou o governo inglês um missionário metodista 
pregar em 1838 a rei igião cristã, na aldeia do Pirara, junto ao lago 
Amaes, transpondo assim a referida serra do Paracaíma e o rio Rupu
nerv: e porquanto esse missionário se esmerasse em corromper o 
coração dos indígenas e em indispô-los contra os brasileiros, a quem 
ele atribuía o intento de os reduzir à escravidão, e matar de miséria 
e fome, força foi expulsá-lo do território brasileiro. Mas, em 1840 um 
engenheiro inglês Schomburgk, com um comissário de polícia de 
Demerara e força armada, agrediram o nosso território,· passando o 
engenheiro a demarcar a colônia de Demerara nas cabeceiras do rio 
Correntino, serra do Aracahy, e pelos altos dessa serra que vertem 
para o Essequibo, descendo depois em direção às cabeceiras do Tacu
tu e por este até à barra do Mahu, e desta ao Coting, que mistura suas 
águas com um dos continentes do Orenoco já na sua foz. Assim deu 
a Inglaterra à sua Guiana, a mais pequena que possuem as nações 
européias na América, uma extensão de 76 mil milhas quadradas, 
quando realmente nunca ·o seu território compreendeu mais de 12 
mil e trezentas milhas quadradas. 

O governo brasileiro expôs com toda a clareza e evidência o 
seu direito a ·todo o terreno ao sul das terras que ficam entre o Ore
naco e o Amazonas, como fora fixado em tratados, e em virtude 
deles demarcado; mostrou com documentos irrefragáveis que sempre 
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se conservou na sua posse sem a mínima contestação da Espanha, 
com quem confinava, e citou as opiniões dos geógrafos e viajantes 
que sempre reconheceram _esses limites do império, concluindo que 
era manifesta us~rpação a entrada que acabavam de fazer os Ingleses 
no território .aquém das serras Pacaraímas, vindo mostrar a bandeira 
inglesa no Acarahy, e fincar marcos no Tacutu e outros lugares com 
as iniciais R. U. ·_ rex Victoria. 

Procurou também o nosso governo convencer ao inglês de que 
nenhum direito tinha ao território invadido, porquanto, tendo-lhe 
sido cedido pela Holanda em 1814, não podia esta-conferir-lhe mais 
direitos do que possuía; que a Inglaterra tanto reconhecera sempre 
estes· limites, que, tendo de vir ao rio Branco em 1811 uma comissão 
composta de três militares de Demerara, pediram licença, quando 
chegaram à margem esquerda do Rupunery, ao governador de São 
Joaquim para o atravessarem e penetrarem o território à sua direita. 
A convicção de que a Inglaterra não tinha direito ao território em 
questão se fez ainda mais evidente quando, expulso da missão do 
Pirara o missionário metodista, nenhuma reclamação, nenhum 
protesto fez o governador de Demerara, quando este mesmo governa
dor se abstém de entrar na discussão se pertencer ou não à Inglaterra 
o dito território, contestando-se em que ele seja declarado neutro, 
por ser habitado por tribos indígenas, que ele maliciosamente declara 
independentes. Enfim, o mesmo cônsul inglês no Pará certifica ·ao nos
so governo de que muito instara com o missionário inglês para se re
tirar do Pirara, e que seu governo jamais aprovaria tal procedimento. 

O governo brasileiro fez também patente o atentado de inva
direm assim o território brasileiro força armada e autoridades inglesas 
sem prévia discussão, e quando o mesmo governo inglês duvida de 
seu direito, a ponto de se limitar a considerar neutro o território 
sobredito; e fez ver que, pelo direito das gentes, nenhuma nação 
tinha direito de se apoderar de terreno de outra em tal estado de dú
vida, e que, se o fizer, comete um esbulho, o qual pode ser repelido 
pela força desta. Em urna palavra, senhores, nunca eu vi mais cla
ra e evidentemente demonstrada a justiça de uma causa do que 
foi a que se ventilou com o governo inglês sobre nossos limites ao 
norte. Qual foi porém o resultado de tanto trabalho, o desfecho de 
tal discussão? Ninguém o crera, a não o lermos em a citada nota 
de 8 de janeiro. Nosso governo procurou adivinhar as intenções do 
inglês, e viu nas palavras da nota do ministro Ouseley e· nas do 
governador de Demerara que seu intento era que o território em 
questão fosse declarado neutro·,· e com espantosa humildade trata 
de provar que é esta a vontade inglesa, como se vê destas palavras 
da nota: 



8 

~~Este acordo acha-se mesmo implicitamente significado na pri
meira nota do Sr. Ouseley sobre este objeto, quando denominada 
independentes as tribos indianas do Pirara, que reclamaram a prote
ção britânica, e quando pede que não sejam incomodadas até que es
ta matéria seja definitivamente arranjada; e sê acha mais explicita"' 
mente indicado na recente comunicação do Sr. Hamilton, e na. inti
mação do Sr. Crichton, que a acompanhou e fez parte dela. Nessa 
intimação ·se encontra ·uma explicação que deixa ao governo de 
S. M. I. a possibilidade de não desprezar jamais os meios conciliató
rios que sejam adequados para produzirem um ajuste ami'gável sem 
comprometimento de seus direitos. O abaixo assinado acha essa ex
plicação no último parágrafo da carta do Sr. Crichton e na linguagem 

· de que se serviu na presença do comandante do forte de S. Joaquim 
e do missionário católico. O Sr. Crichton disse então que o Pirara 
era um terreno neutro, e na dita carta se expressa nos seguintes ter
mos: "S. Ex. o Sr. governador da Guiana Inglesa recebeu ordens do 
seu governo para opor-se a que se prolongue a ocupação do Pirara, ou 
que pretenda qualquer nação ocupar a qualquer ponto do território 
contíguo e litigioso, salvo as tribos de índios independentes, até que 
se determine, por meio de explicações e de negociações, a qual dos 
respectivos governos aquele território deve para o futuro pertencer.,. 
Segue~se daqui que o terreno em questão é constituído pela Grã-Bre
tanha em estado de neutralidade até o êxito da negociação acerca 
dos· limites definitivos entre o Brasil e a Guiana Inglesa. 

"Se o governo imperial não estivesse tão disposto a testemu
nhar a maior moderação poderia seguramente encontrar nas circuns
tâncias que lhe são peculiares razão suficiente para procrastinar a 
adoção de uma semelhante deliberação, posto que não seja definitiva, 
protestando no ínterim, e conservando-se na expectativa 9o cumprh 
mento das primeiras aberturas do governo de S. M. Britânica, isto é, 
a comunicação dos títulos de propriedade da Inglaterra, e o resultado 
dos trabalhos executados pelos comissários que devem estudar a 
questão respectiva sobre o terreno. Contudo, quanto menos o 
governo imperial duvida do seu direito, tanto mais propende a prodi
galizar as provas de ·constante contemplação que lhe merece um vizi
nho e aliado com o qual se compraz em estreitar relações de amizade. 
Reservando pois todos os seus títulos para os validar em tempo opor
tuno, concorda em fazer retirar os seus delegados e qualquer desta
camento· militar do Pirara, e erri reconhecer provisoriamente a neutra
lidade daquele lugar, sob a condição enunciada pela Grã-Bretanha de 
serem consideradas somente de posse do terreno as tribos de índius 
que se diz serem independentes, até a decisão definitiva dos limites 
contestados." 
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.. E conformando-se com a vontade do. governador e do ministro 
inglês, vai o nosso governo ·pedir humildemente ao Sr. Hamilton a 
graça de aceitar nossa desistência da. posse do território contestado; e 
se digne declará-lo neutro, fazendo retirar também dali. as autoridades 
e força inglesas como nós o passávamos a fazer. Eis as palavras da no
ta:- Cumpre. ao abaixo assinado, de ordem de S. M .. o Imperador, ro
gar ao Sr. Hamilton que se sirva ,concordar, etc. - E para conseguir 
o ,que o nosso ministro consid~rou. uma graça, alega que a Inglaterra 
é garante de fronteiras nossas em outra parte, ~ que: eu ignoro, pois 
que. ela se. recusa a tal garantia;· que é .nossa. aliada, o que eu nego, 
pois me não consta que o Brasil tenha tratado de aliança com essa 
nação. Afigura-se-me em toda ·essa marcha o pretendente que, para 
obter a benevo.lência e favor de quem depende, recorda-lbe os servi
ços que lhe· tem prestado, ·.a· amizade e adesão que sempre lhe tem 
consagrado; mas raro se_rá o. que tanto se abaixa para renunciar ao 
que é seu. 

Senhores, o Brasil era senhor e possuidor·dos limites relatados 
ao norte do império, o governo inglês contesta esses limites, asseve
rando que parte do território que chamamos nosso é possuído por 
tribos indígenas, que tem implorado a proteção da rainha Victoria, 
e que por conseguinte, nem. nos pertence, nem à Inglaterra; nós refu
tamos cabalmente todos os sofismas do Inglês, mas acabamos reco
nhecendo o terreno neutro, e reconhecendo que a Inglaterra tem ins
peção sobre terrenos neutros. Quem o acreditara a não o ler na nota 
citada de 8 de janeiro!! 

Desejara não fazer estas . observações, mas empreendi-as, 
porque não cabia em minhas forças calar-me em·assunto que conside
ro .da mais alta transcendência. Se passa um precedente tal, se admiti
mos como um ponto de nosso. direito público que, todas as vezes 
que a Inglaterra nos disputar qualquer parte do nosso território, o 
recurso que nos resta é desistir de uma posse de. nosso direito, qual 
será o território com que possamos contar? Esta mesma corte e a 
província do. Rio. de Janeiro. poderão ser contestadas pelo inglês, 
com .o mesmo direito com que ele nos· contesta e·usurpa o territó
rio mencionado. Ele nos dirá: - Os índios da província do Rio de 
Janeiro têm implorado a proteção da rainha Victoria contra os Brasi
leiros que os maltratam e os reduzem à escravidão ·e a rainha Victo
ria, por impulsos de sua filantropia,. se há dignado protegê-los. 
- Imediatamente aparece um. Schomburg, um comissário de polícia 
com força armada, hasteiam bandeiras, fincam marcos, ameaçam-nos, 
aterram-nos, acrescentando que,· além do direito dos indígenas, que 
eles declaram independentes, lhes é indispensável este vasto e seguro 
porto entre os seus estados de Demerara e as ilhas Malvinas ou 
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Falkland, que eles adquiriram como querem adquirir nosso território 
ao norte do império. De acordo com este precedente, cabe ao gover
no brasileiro retirar-se da corte e província, e pedir por graça especial 
ao inglês que as reconheça neutras! I! 

É, no meu conceito, ainda de maior magnitude o atentado que 
os ingleses acabam de cometer ao norte do i:mpério, por ser bem co
nhecido o vasto sistema político que a Inglaterra há muito vai 
conseguindo realizar. Não sou inimigo da Inglaterra, sou o primeiro 
a aplaudir sua moralidade, seu saber, sua filantropia, e me honro de 
ter amizade com não poucos ingleses. Mas o representante do Brasil 
deve protestar sempre contra a política egoísta do governo inglês. 

A Inglaterra, senhoresv não está de acordo com o mundo; ela 
não pode firmar sua colossal grandeza se não. sobre a .guerra comercial 
e sobre a guerra militar; ou eu ou o mundo, diz a Inglaterra. 

Esta nação, todos o sabem, regorgita, de capitais. e de habitan
tes que, não achando emprego à sua indústria e braços no próprio 
pa (s, perturbam incessantemente sua tranqü ilidade, e até· ameaçam 
em um futuro não muito remoto a sua existência. Daqui vem a urgen
te e imperiosa necessidade que tem a Inglaterra de possuir colônias e 
de transportar para elas o excesso de sua população. Mas o inglês é 
livre, eminentemente livre; seu governo não tem autoridade, bem que 
onipotente se proclame, de constranger a emigrar para qualquer colô
nia o derradeiro de seus súditos; o único expediente pelo qual poderá 
consegui-lo consiste em tornar as colônias tão atrativas, que para 
elas emigrem voluntariamente capitais e braços, oferecendo-lhes altos 
proveitos e altos jornais. Mas que colônia inglesa terá :este atrativo, 
enquanto florescerem os estados americanos que outrora pertence
ram a Portugal e Espanha? Nossa posição geográfica, clima saudável e 
espantosa fertilidade do terreno tornam esta parte da América supe
rior a todas as colônias inglesas .. Quaisquer que sejam os esforços que 
o governo ingl-ês empregue na promoção da indústria colonial, nunca 
poderão os seus produtos concorrer vantajosamente no mercado com 
os do Brasil e com os das repúblicas de I íngua espanhola. Reduzida a 
este terrível extremo, a Inglaterra só tem a optar entre a sua própria 
ruína e a desta parte da América, e não serei eu quem a condenará 
pela opção que ela tem feito de sua existência e prosperidade. 

Deplorável é que um dos primeiros· filhos da América 'servisse 
de instrumento cego da política inglesa; Bolívar saiü do Tâmisa com 
a gloriosa idéia de emancipar sua pátria, mas não advertiu que essa 
emancipação era .promovida. pela Inglaterra, que lhe franqueava seus 
capitais, seus navios e tantos auxílios por seu peculiar interesse, e não 
para bem da América, nem para propagar a independência e liberdade 
de colônias, quando ela também as possuía: a política $entimental 
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nunca foi do gosto, nem do uso da. Inglaterra. Conseguiu ela o que 
pretendia: Venezuela, Nova Granada, Colômbia, Peru, Bolívia estão 
reduzidas à maior miséria; já nada tem que temer .de sua concorrên
cia nos mercados do mundo. Idênticas são as circunstâncias do Mé
xico, onde a guerra civil tala os campos, incendeia as povoações e ceifa 
os habitantes. Yucatan já não faz parte do México; Guatemala acaba 
de ser dividida ou retalhada em quatro províncias, as quais desde 
1839 dilacera a guerra civil ou a anarquia. Todas estas calamidades 
devem ser imputadas às manobras insidiosas e· subterrâneas da Ingla
terra, principalmente as que pesam sobre os povos que possuem os 
dois istmos. pelos quais em breve ela fará" comunicar os dois mares 
Atlântico e Pacífico, saboreando desde já os gigantescos progressos 
de sua riqueza, pois se lhe "encurtará um mês pelo menos·ã sua comu
nicação com a Nova Holanda, e com não pequena parte da Ásia. 

Há pouco acaba de invadir a parte da costa de Cumana perten
cente à Venezuela, que fica defronte da ilha da Trindade, e já estabe
leceu povoação na foz do Orenoco, assenhoreando-se assim da nave
gação de um dos maiores rios do mundo. Embora a, Venezuela tem 
mandado seus agentes à Inglaterra pedir, reclamar a evacuação do seu 
território; apenas em um ou outro canto da Europa tem sido ouvidos 
tão justos clamorese e sempre com absoluta indiferença. Talvez a esta 
hora tenha a Inglaterra conseguido já o assentimento desta ocupação 
por meio de alguma das facções que ela sabe promover e alimentar 
nessas deploráveis repúblicas dignas de melhor sorte. 

Mas restava-lhe o majestoso Amazonas, o mais considerável rio 
do mundo e o que comunica com mais vastos e férteis territórios, por
que já ela conseguiu a navegação nas águas da República do Uruguai, 
e com bandeira inglesa!!! Para se apoderar pois do Amazonas, dois 
poderosos recursos tem ela empregado, um a usurpação do território 
brasileiro de que tinha feito menção, que compreende o rio Tacutu e 
Mahu. confluentes do rio Branco, tributário do rio Negro, que leva 
suas águas ao Amazonas; e o outro, o congresso de Lima. O governo 
inglês, dominando absolutamente o gabinete da Nova Granada, resol
veu o seu presidente, o general Herran, a convocar um congresso 
composto de deputados de todos os estados americanos que foram 
colônias da Espanha e Portugal; atribuo esta convocação ao governo 
inglês, porque apenas foi publicada na Europa, as folhas ministeriais 
inglesas larguearam os mais pomposos elogios àquele general, que não 
duvidavam classificar um dos maiores políticos da época. Em seguida 
apareceram notas, nas quais se· declarou que o congresso tinha por 
principal objeto constranger o governo brasileiro a consentir na nave
gação do rio Amazonas as repúblicas de cujos territórios vinham con
fluentes misturar nela suas águas. E para dificultar mais o triunfo de 
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nossa justiça~ devem co.mparecer· nesse ··congresso represEmtantes·: da 
república Argéntina, Uruguai, México e outras· nações_que nEm hum 
interesse podem ter em tal navegação.· Não sei o que·o._governotem 
resolvido a este respeito, se manda deputados ao congresso·, se aceita 
nesta parte as economias da outra câmara para não ter i1esses.estados 
maisque cônsules. · 

O que receio, o que para mim é indubitável, é que 6 governo 
inglês, promovendo a reunião .deste congresso, para tratar da navega
ção de uni rio que ainda não está' explorado, que ainda.não é conheci~ 
do em suas cabeceiras, tem por principal objeto conseguir destes po
vos o ·privilégio de navegar em suas águas, e ·assim apoderar-se do . 
gigante Amazonas, e dentro de poüco ~empo expelir de suas margens 
os ribeirinhos, exercer a mais pesada inspeção em todos os barcos 
dessa navegação interior, visitá~los·, detê-los, capturá-los até a pretex
to de negreiros, e assim acabar nossa· navegação interna, como tem já 
acabado a de longo curso· e de costa a costa. As folhas inglesas não 
ocultam o pérfido pensamento de seu governo; elas asseveram que o 
Amazonas deve pertencer à Inglaterra~ porque, segundo os princípios 
de economia política, os instrumentos de produção pertencem a 
quem deles sabe usar. Em uma palavra, tudo nos anuncia que a cobi
ça do governo inglês quer saciar-se por algum tempo no Amazonas, 
quer levantar ali uma nova Calcutá ainda mais majestosa do que a do 
I ndostão! ! ! 

E a Europa dorme? E o sono da indiferença, não a desperta 
nem a certeza de que o seu equilíbrio hoje também depende de quais
quer acontecimentos na América e na Ásia; não receia ela que dentro 
de pouco tempo, não aparecendo na .Europa outros produtos inter
tropicais que não os das colônias inglesas, venha a Inglaterra a ta
xá-los como lhe aprouver, que sejam eles conduzidos só em navios 
ingleses e que· assim se extinga a marinha de todas as nações, não 
podendo elas concorrer corn a inglesa, pois que, ao menos na volta, 
irão seus navios em lastro. Lembre-se a França que em nossas contes
tações sobre o Oiapoque apareceu logo uma fragata inglesa .... 

Sr. presidente, e por estas considerações que eu ainda mais 
condeno a desistência ou cessão que nosso governo fez desse territó
rio ao norte do império, e desses rios que levam suas águas ao Ama
zonas, e que facilitam assim ao inglês a usurpação deste considerável 
rio, e por ele a de suas prodigiosas margens e território. Em caso tal, 
força era resistir. Pudéssemos ao menos dizer ao mundo que ·a In
glaterra usurpou com força o que era nosso! Mas nós cedemos 
porque julgamos que assim -continuaremos a viver. Arripie carreira 
o nosso governo: antes a morte do que uma vida tão ignominiosa! 
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O Sr. C. Leão (ministro .dos estrangeiros e da justiça): -· Prin
cipiarei agradecendo ao nobre senador que me. precedeu o ter~me 
prever,1ido que_ havia de falar sobre este objeto._ . 

Sr.·. presidente, _eu ·.devo dechmilr que ·não dei publicidade às 
notas a 'q~e se,'referiu o .nobre senaqor; entretanto~ a súa publicação 
não me. parece contrária ao~ ·i~teresses· públicos, antes julgo _muito 
conveniente que e'la fosse-.feita, e' que se procure ·esClarecer mais a 
opinião do país.sobre. tais' questõe5. Efetivamente eu -entendo, Sr. 
presidente, que a Inglaterra.· d,esconhece.u os nossos direitÓs nessas 
fronteiras; nós. pÓs_suía,mos a·s origens dos rios Corr.e.ntino e Essé~ 
quibo, porém os 'exploràdores- e de'marcàdores ingleses; a pretexto de 
possuírem a foz desses rios~- subiram por eles até a serra Garahy, e a'í 
pretenderam .fixar. seus rn(!rcos, apoden:ir-s~ .de urn terreno nosso (te 
~uitas· milhas. quadradas. Não .se respeitou nosso .. direito ·adquiridô 
pela. posse lo'nga,. nunca _di~riutada,· ~-P~Ios tratados.· Serviu ,de pretex
to- ao exP~Or.adpr buscar as_.vertentes ·dos rios; mas esse mesmô princí.
pio ·não serviu em um o'lJtro ponto; falo do lado das montarihàs.' Paca
raímas, que era a ~ossa divisa, reconhecida por muitos geógr~fos, que 
nos. dão os limites por ·essa montanhas até o rio Rupünery, por este 
abaixo :até a sua confluênda Çom o· Essequibo~ _N~sta parte .os explo
niqore's nãô se· contentàram- com procurar a- árigem ·do Rupunery; 
transcenderam· .. essas origens~ foráin procürar ó- Pirara,· o Mahu e: :o 
Tacutu, êt'ue são confluentes.·dô. 'do Branco·, e ·isto parece ter sido fei
to. ê9.m ó ·in~uito visível de 'pqr um pé: no Ama_zonas. Dentro destes 
~ossos limites, em território' q!Je, se não eStava povoado, tirihasido 
desde ·kmgó ternpo expfqrado,· veio '(r missionário Youd em_ 1838 
esiabefecer s~a miss-ão:_ Intimado pelas nossas auto'ridades da fróntei
'ra, ·ele se retirou, e o êônsu i· inglês· ·no· ·Pará· reoonheceu niesmo o nos·
so direi to a :esse _·território;· porét:n pó'steriormente ·.à ·l'nglaterra ap·re
sentou suas pr'etensões'a ele;· e, em vez'âe i;ermos nós os 'que nos quei
xássemos, foi a Inglaterra 'quem se ·apresentou qüeixosa· de ·nos5as 
._pretendidas usurpações no.· seu :território .. Os .índios Mãcussis, con
quanto; se :não-.pudessem dizer inteiramente civilizados, reconheceram 
a nossa- soberania. sobre. esse território. em que estavam .estabelecidos~· 

.- .. · Digo pois, Sr; pr~.idente,- que eu não-poderia reconhecer, nem 
a :neutralidade :do· .. terreno, nem qualquer.· direito. da-I nglaterra ·sobre 
ele, .não só sobre o terreno que -se nqs pretende tirar, :a pretexto de 
.buscar as.verteotes do.·Correntino e Esseq~;~ibo,· mas muito· particular
mente. aquele: em que se acha o Pirara;-~:videntemente;Sr.- presidente, 
parece que· esse,-explorador: tratou.. de- ver- aqui.lo que conviria à I ngla.
terra;.-de maneira que.por uma parté procurou buscar as áglias·.verten
~es, mas-por outra :procurou .pô:r o .pé. no, Amazonas~ o·.que·consegui·
ria apoderando-se do Pirara, do Mahu e do Tacutu,·qi.Je são·connuen-
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tes do rio Branco, um dos tributários do rio Negro e este do P.ma
zonas. 

Mas, Sr. presidente, não sei as razões que moveram o meu an~ 
tecessor, e nem tive tempo suficiente, apesar do benigno aviso do no
bre senador que . me precedeu, para esClarecer toda esta questão; eu 
não posso saber quais as razões· que moveram meu antecessor para 
reconhecer a neutralidade do território que nos é contestado; toda
via devo asseverar ao senado que, enquanto eu dirigirá repartição dos 
negócios estrangeiros, não poderei concordar, e estou convr-cido de 
que o meu antecessor faria o mesmo, em perdermos o dor.,;nio legí
timo que tínhamos· sobre o Pirara; e de alguma sorte eu me persuado 
que essa neutralidade, reconhecida pelo meu antecessor, não teve 
outro fim senão fazer retirar o destacamento que se supunha enviado 
da Guiana ao Pirara, e fazer também retirar qualquer destacamento 
nosso que ali estivesse para evitar as colisões, enquanto ambas as par~ 
tes passavam a fazer os exames e explorações no território para deci-
direm a questão diplomaticamente. · .· 

Creio que foram estas as vistas 9o meu antecessor; mas, Sr. pre
sidente, sem contestar as boas razões que sem dúvida persuadiram 
a meu antecessor a adotar este meio, devo declarar que eu o não ado
taria. Se iguais razões às que foram alegadas por parte da Inglaterra 
devessem sempre servir de regra para se. declararem neutros os terri
tórios sobre que versassem as dúvidas suscitadas, em pouco téinpo 
a maior parte do território do Brasil estaria declarada neutral. Náções 
de índios independentes existem, não só no território do Pará, mas 
também em quase todas as províncias do império; portanto, se o 
pretexto valesse, em pouco tempo outras nações nos.viriam dizer que 
esses índios reclamavam a sua proteção, e nós deveríamos declarar 
neutro o território por eles habitado. Desde modo iríamos pondo em 
dúvida a posse ·de grande parte do nosso território.. · 

Em algumas das possessões britânicas existem também hordas 
ainda não civilizadas, e sob pretexto de que estas hordas são indepen
dentes, sem dúvida a Grã-Bretanha não permitiria que alguma outra 
nação chamasse a si este direito de fazer reconhecer a sua soberania 
no lugar. Do mesmo modo nós não devíamos abandonar nossa posse 
e consentir que o território que se quis questionar ficasse reputado 
neutral; muito mais quando nós neste ponto do··Pirara não erámos 
limítrofes com a Guiana Inglesa; nós limitávamos aí com as posses
sões da Espanha, e depois com a Venezuela. Não sei também se a Ingla
terra pretende apossar-se desse território; que, além das montanhas 
Pacaraímas, pertence à Venezuela; não os toca defender o seu direito, 
toca-nos sustentar o nosso. 
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Nesta parte da's fronteiras com que se pretende tomar o Pirara, 
nós não podemos ter tratado algum com a Holanda, porque nesse 
ponto nós éramos limítrofes com a Espanha. Se a Inglaterra, ou por 
conquista, por abandono feito por Venezuela, ou por outro meio, se 
apoderou desse território, nós temos com a Inglaterra, sucessora da 
Holanda, o mesmo direito que tínhamos com a Espanha, com a qual 
tínhamos tratados acerca desses limites. 

São estas as observações que posso fazer a respeito do que dis
se o nobre senador. 

Também o nobre senador como que asseverou ou pôs em dúvi
da se nós tínhamos nomeado um ministro para o congresso america
no que se tem de reunir em Lima. Eu não assegurarei ao nobre sena
dor que não venha o governo imperial a tomar a medida de nomear 
um ministro para este congresso; apenas direi ao nobre senador que 
por ora não existe nomeação alguma . de ministro que se tenha de 
apresentar nesse congresso; mas, ainda mesmo dado o caso de que 
esse congresso fosse chamado 'a· deliberar contra os interesses do 
Brasil, o que não me parece assaz verificado, o governo imperial con
servaria todo o seu direito, e havia de enviar um ministro se julgasse 
conveniente. É o que tenho a dizer a este respeito. . 

Discutida a matéria é aprovado o· projeto de resposta, sendo 
enviado à respectiva comissão para o redigir. 

O Sr. Presidente convida os Srs. senadores a ocuparem-se em 
trabalhos de comissões, marca ·a ordem do dia e levanta a sessão à 
meia hora depois do meio dia. 
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SESSAO EM 7 DE JUNHO DE 1843. 
. . . . . 

Presidência dq .Sr. Barão de Mont' Alegre 

Sumário. - Expediente .. - Ordem d9 dia :primeira discussão do, pa~ 
recer sobre o- tratado de casamento da Sra. princesa D. Fran

-. _ cisca; discurso do ·sr .. barão de Pontal;-requerim_ento de adia-
mento do mesmo Sr .. ;. discursos dos Srs. Vascqncellos, barão 

-. do Pontal .e . Ver:gueiro; rejeição do--requerimento e aprovação 
_. do parecer, bem como de outro sobre ·a .requerlrr7ento .de Anta
- nio Rodrigues Pio. - Terceira discussão d_a resolução autori-

zando a vinda de missionários Capuchinhos: discursos dos Srs. 
Mel/o Mattos e Clemente Pereira; emenda do Sr. Mel/o Mattos: 
discursos dos Srs. Clemente Pereira, Mel/o Mattos, visconde de 
Olinda, Vergueiro, Costa Ferreira e Ferreira de Mel/o; requeri
mento de adiamento deste Sr.; discursos dos Srs. Hollanda Ca
valcanti,· Saturnino, visconde de Olinda e Costa Ferreira. 

Reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão 
às 10 horas e meia da manhã, e lida a ata da anterior é aprovada. 

EXPEDIENTE 

· O Sr 19 Secretário lê um ofício do ministro do império, parti
cipando terem sido considerados como distritos eleitorais os municí
pios de Santa Rita do Rio Pr~to e de Marahu na província da Bahia. 

Fica o senado inteirado. 
O Sr. Visconde de S. Leopoldo declara que a comissão dares

posta à fala do trono oferecia como redação a mesma resposta, que 
havia passado sem emenda alguma. 
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Postos a votos a redação, é aprovada. . 
O Sr. Presidente declara que se ia oficiar ao governo pedindo o 

dia, lugar e hora para o recebimento da deputação que tem de apre
sentar a S. M. o Imperador a resposta à fala do trono: 

Passando-se a nomear a deputação,. são eleitos os Srs. Brito 
Guerra, Lima e Silva, conde de Valença e Oliveira ·Coutinho, bem 
como os três membros da comissão. 

O Sr. Vasconcellos pede escusa em razão· do seu estado de 
saúde, e é eleito para o substituir o Sr. Vergueiro. 

Lê-se, e fica sobre a mesa o seguinte parecer: 
11 A comis~o de constituição e diplómacia viu a cóp.ia inclusa 

da convenção assinada pelos plenipotenciários deste império e do 
reino de Portugal em 22 de julho do ano p.p., para conclusão do 
ajuste de contas pendentes entre as duas nações, em conformidade da 
convenção adicional ao tratado de 29 de agosto de 1825, já ratificado 
por ambas as partes contratantes, a qual foi remetida ao conhecimen
to desta câmara pelo ministro e secretário de estado competente. A 
comissão entende que, achando-se na câmara dos deputados os docu
mentos respectivos por lhe pertencer a iniciativa dos fundos, se espe
re pela decisão daquela câmara para se tomar este objeto em conside
ração." 

~~Paço do senado, 3 de junho de 1843. - Visconde de S. Leo
poldo. - Visconde de Olinda. - Vasconcel/os." 

ORDEM DO DIA 

Entra em primeira discussão o seguinte parecer: . 
11 À comissão de diplomacia foi presente o tratado de casa

mento da Sra. princesa D. Francisca com o Sr. príncipe de Joinville; 
e não achando ele nada que observar, entende que seja remetido à co
missão de fazenda para o haver em consideração quando se tratar da 
proposta do governo em que pede os meios para se realizar o pagamen
to do dote da mesma augusta princesa. - Visconde de Olinda. -
Vasconcellos. -.Visconde de S. Leopoldo." 

O Sr. Presidente (depois de alguma pausa): Não havendo quem 
peça a palavra, vou pôr a votos o parecer. Os senhores que ... 

O Sr. B. do Pontal:- Peço a palavra. 
O Sr. Presidente:- Tem a palavra. 
O Sr. B. do Pontal:- Sr.· presidente, está em discussão um pa

recer sobre um tratado, mas se esse tratado não está impresso; ora, se 
ainda o não vimos, como havemos de votar já sobre ele? A designação 
de que este tratado seja remetido à comissão de fazenda para tê-lo em 
vista quando der parecer sobre a proposta do governo pedindo fun-
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dos para realizar o pagamento nele estipulado,.parece que o dá por 
aprovado; mas eu não sei como nós possamos assim considerá-lo, sem 
o termos· visto. Parece isto absurdo. Portanto vou mandar um requeri
mento para que se imprima o parecer, assim como o tratado, e só de-
pois entrem em discussão. . 

E apoiado e entra em discussão o seguinte requerimento: 
11 Requeiro que o parecer apresentado pela comissão a respeito 

do tratado do casamento da Sra. princesa D. Francisca se imprima 
com o mesmo tratado para entrar em discussão. Sala do senado, 7 de 
junho de 1843.- Barão do Pontal." 

O Sr. Vasconcellos:- Eu não sei que utilidade se possa esperar 
deste adiamento, porquanto entendo que a discussão do tratado só 
pode versar sobre a parte pecuniária, e não sobre o casamento. Ora, 
quanto à parte pecuniária, a comissão de diplomacia propõe.que otra
tado seja remetido à comissão de fazenda para tê-lo ell) vista quando 
houver de dar o seu parecer sobre a proposta do governO que pede os 
fundos necessários para realizar o pagamento do dote estipulado. 

Não sei portanto o que o nobre senador espera· do seu reque
rimento. Parece que antes seria mais conveniente examinar que ação 
tem as câmaras legislativas sobre os tratados depois de ratificados; 
se esta ação consiste em averiguar se o ministro trasngred iu as leis, não 
deve a iniciativa ter lugar no senado; à câmara dos deputados é que 
compete esse exame. Nem sei que ação possa ter uma· Câmél"a legisla
tiva sobre um tratado, mormente depois de ratificado, senão de pro
ceder contra o ministro, no caso que contenha transgressão de lei; 
mas ao senado, que nesse caso tem de ser juiz,. não pode convir iniciar 
semelhante exame. 

Enquanto pois que o parecer da comissão está no caso de ser 
aprovado, porque não prejudica a parte essencial, a verificação da 
despesa, o· pagamento do dote. Essa parte tem de ser examinada, 
quando chegar ao senado a' proposta que o governo apresentou à câ
mara dos deputados, pedindo os fundos necessários para o pagamento 
do dote. 

Quanto ao que o tratado possa conter de ofensivo da consti
tuiÇão e das leis, sou de opinião que se deve esperar pelo que a outra 
câmara (que é a competente para a iniciação desse exame) tenha de 
resolver a esse respeito. Se a câmara dos deputaqos aprovar a propos
ta sobre este pagamento s~m nenhuma reflexão~ nesse caso não duvi
do eu que ao· senado, que então já não pode esperar pela acusação 
do ministro, compita o direito de censura. · 

Não podendo pois atinar com a conveniência que possa resul
tar deste requerimento, pretendo votar contra eles. 
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O Sr. Barão do Pontal: - O nobre senador fundou sua argu
mentação em que ao senado não compete conhecer. do trat~do na par~ 
te relativa ao casamento, mas só na da designação dos fundos para pa
gamento do dote estipulado, para o que se acha uma proposta na câ
mara dos deputados. Se o tratado contivesse matéria só relativa ao 
casam.ento, o argumento do nobre senador poderia ter toda a força; 
eu creio porém que há nele ma.is alguma coisa~ e o mesmo nobre se
nador reconheceu que o tratado podia ser feito com transgressão das 
leis, portanto está fora de dúvida que cumpre examiné;lr se esta trans
gresSão se verificou; disse o nobre senador que só compete a acusação 
do ministro à câmara dos deputados, que ao senado não compete 
senão julgá-lo depois dessa acusação, ou o direito de censura quando 
aquela não tinha lugar. Que a acusação dos ministros compete à câ·
mara dos dep.utados, é claro; basta abrir a constituição para prová-lo; 
mas que o senado esteja inibido de conhecer se em um tratado se 
transgride a constituição e as leis, é o que o nobre senador não mos
trou; e se ao senado compete o direito da censura sobre a transgressão 
da constituição e das leis, deve examinar os atos que apossam conter; 
ora, como poderemos entrar nesta averiguação a· respeito do presente 
tratado se não está impresso e distribuído na casa? Se o tratado aqui 
veio para não s.er visto, não sei o que veio cá fazeL Por estas razões é 
que propus o meu requerimento. 

O Sr. Vasconcellos: - Não vi refutados os argumentos que 
produzi contra o requerimento. Eu não me oponho a que o tratado 
seja impresso; não há razão alguma para receiar a sua publicação; o 
que eu julgo é que o parecer da comissão não deve. por esse motivo ser 
adiado. A comissão de diplomacia entende que nada há que observar 
sobre este tratado; mas como deve-se tê-lo em ·vista, quando se trata 
da proposta do governo pedindo fundos para a realização do paga
mento do dote já fixado em lei: propõe que seja ele remetido à. co
missão.de fazenda a quem compete o exame dessa proposta. 

Não me oponho, repito, a que o tratado se imprima,. ou já ou 
quando a proposta dos fundos vier. ao senado; mas o que não me pa- · 
rece razoável é que se suspenda a discussão do parecer de que trata
mos, enquanto se não fizer essa impressão. O que temos nós a fazer 
com um tratado ratificado? Eu já disse que apenas podia o senado 
converter-se em tribunal de justiça para julgar o ministro que refe
rendou a ratificação, no caso em que na sua confecção não fossem 
consultados os direitos, os interesses, a honra e a dignidade do país; 
mas se. o senado pode ter de cumprir esse dever que ele impõe à cons- · 
tituição, parece que não deve emitir o seu juízo a re~peito antes que 
lhe seja presente a acusação, aliás não se achará em estado de julgar 
o ministro contra quem assim tiver já enunciado unia sentença, isto é, 
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quando já houver declarado que no tratado se não atendeu aos direi
tos, interesses, honra e dignidade nacional. 

Eu acrescentei que podia o senado, quando já não pudesse 
esperar pela acusação do ministro, exercer então o direito de censura 
sobre qualquer tratado. Quando a câmara dos deputados entender 
que o tratado não prejudica o país, nem em seus direitos, nem em 
seus interesses, que não ataca a honra e a dignidade nacional, e o 
senado entender o contrário, nesse caso parece-me (ainda não tenho 
juízo definitivo formado sobre a matJria) que pode o senado censu
rar esse tratado. Antes porém de se verificar essa hipótese, julgo que 
não tem o senado que interpor juízo algum sobre os tratados que o 
governo apresentar ao corpo legislativo depois de os haver ratificado. 

O Sr. Vergueiro: - Sr. presidente, logo que o tratado veio ao 
senado e se exige uma votação sobre ele, é preciso conhecer o objeto 
sobre que se vai votar. Bastaria esta razão para dever aprovar-se o 
requerimento em discussão. Demais, a doutrina expendida pelo no
bre senador que acaba de falar não me parece admissível: a conclusão 
que se tiraria dela é que o senado não pode censurar o ·ministério 
enquanto a conduta deste não for examinada pela câmara dos depu
tados, isto tanto a respeito dos tratados como de todos e quaisquer 
atos da administração! Eu entendo porém que o senado pode censu
rar o ministério, e tem obrigação de o fazer sempre que os atos deste 
sejam dignos de censura, isto independente da aprovação ou desaprova
ção·que a sua conduta tenha merecido da outra câmara. 

Nós porém não tratamos agora de censura, tratamos de conhe
cer o objato sob~e que temos de votàr, pois não sei como havemos 
votar sobre um objeto que nos é desconhecido. Eu creio pois que a 
impressão do tratado é a primeira coisa de que se deve tratar. Não me 
lembro nem que ao menos ele se lesse; logo, como se há de votar 
sobre um· objeto de que o senado não tem conhecimento nenhum? 
Julgo que não é objeto de segredo, que não há inconveniente algum 
em se imprimir, assim como o não há em que o parecer fique adiado 
enquanto ele se não imprime; pelo contrário há absoluta precisão 
disso para que o senado tenha pleno conhecimento do objeto sobre 
que tem de votar. 

Podia porventura a comissão dar algum parecer sobre o tra
tado antes de o ter visto? Creio que não. Pois então como podemos 
nós dar voto sem ver o tratado? Se quisermos votar só na fé da 
comissão, bem, e então ·diga-se isso; do contrário parece evidente a 
necessidade desta impressão, e por isso voto pelo requerimento. 

Julga-se discutido o requerimento, e postos a votos, é rejeitado. 
O parecer é aprovado sem mais debate, para passar à segunda 

discussão. 
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1: aprovado em única discussão o parecer da comissão de ins
trução pública, sobre o requerimento de Anto.nio Rodrigues Pio, 
(Vide o Jornal de 8 do corrente.). 

Entra em 3~ discussão a seguin~e resolução da câmara dos 
deputados: 

"Art. 1 q O governo fica autorizado a fazer as despesas neces
sárias para mandar vir da Itália missionários capuchinhos, que dis
tribuirá pelas províncias, onde as missões puderem ser de maior pro
veito, tendo o seu centro nesta. corte. 

u Art. 29 Fica igualmente autorizado para fazer correr seis !o
terias, segundo o plano das concedidas à santa casa da Misericórdia 
desta corte, cujo produto será aplicado: 

"§ 19 Ã aquisição ou edificação de prédios que sirvam de hospí
cios aos ditos missionários, quando não hajam edifícios públicos ou 
conventos, que possam ter essa aplicação. 

"§ 2q Às despesas que possam ser necessárias nesses prédios ou 
igrejas, e capelas respectivas. 

"§ 3q À qualquer despesa extraordinária, que seja indispensá
vel fazer com as sobreditas missões. 

"Art. 3<? Ficam revogadas· quaisquer disposições legislativas 
em contrário." 

O Sr. Mello Mattos: - Sr. presidente, eu acho escusado o art. 
1 q desta resolução, na parte em que diz que o centro destas missões 
será na corte. Será preciso fazer uma despesa muito grande com um 
edifício próprio para a sede destes religiosos e onde eles 
habitem, quando na Bahia há um convento magnífico, com a capaci
dade, necessária para receber todos os que se mandarem vir, e do qual 
podem sair para todos os lugares onde sejam precisos. 

Portanto voto contra essa parte do art. 1 <? por desnecessária. 

O Sr. Clemente Pereira:- Sr. presidente, eu também acho des
necessário construir um edifício novo para o estabelecimento destes 
missionários; e mesmo se se quisesse construir um edifício novo, 
acompanhado de uma igreja necessária, as seis loterias que se 
concedem não chegariam, nem mesmo para casa sem igreja. Julgo 
desnecessária a construção de novo edifício porque nesta cidade exis
te uma boa casa com sua. capela e chácara, que pode bem ser aplica
da para habitação dos capuchinhos, talvez sem ser necessário fazer 
despesa alguma: é o hospício chamado de Jerusalém, que se acha ocu
pado por possuidores sem título legítimo. Este hospício pertenceu 
em outro tempo, e dava obediência à casa chamada de Jerusalém de 
Lisboa; mas esta casa já não existe, e hoje o mesmo hospício é admi
nistrado por um religioso, creio que leigo, sem título legítimo para 
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ser conservado na posse de bens de urna corporação de mão morta 
• I 

extmta. 
Eu não entrarei agora na questão ·do verdadeiro senhor a quem 

pertence o domínio de tais bens, mas no que decerto não pode haver 
dúvida é que eles não podem pertencer aos possuidor~s atuais, por
que o membro que foi de uma corporação que se extinguiu, não é de 
certo o herdeiro desses bens. Podia o governo mandar despejar esses 
possui dores, e quando houvesse questão sobre a propriedade, fazer o 
despejo ou a desapropriação por conta de quem pertencesse. 

Nem o negócio é indiferente, porque aquela casa é de bastante 
valor e importância pelo local em que se acha, e pelo terreno que faz 
parte dela, e pelos usos públicos da sua aplicação. 

Por mais de uma vez tenho feito diligências para que estes bens 
fossem aproveitados em benefícios da nação. Em 1828( sendo inte
rinamente min.istro da justiça, mandei ouv:r o religioso administrador 
deste hospício, exigindo dele a apresentação de seus títulos mas ne
nhum apresentou, porque os não tinha. Lembrei depois por vezes 
este negócio a alguns de meus sucessores, mas não sei se alguma dili
gência se tem praticado a este respeito.· Sendo portanto para mim 
muito antigo, eu não podia deixar de aproveitar esta ocasião para in
sistir pelo seu andamento, até çomo meio de evitar a despesa que se 
pretende fazer na construção de uma casa para hospício dos religio
sos que têm de vir da Europa para o Brasil. 

O Sr. Mello Mattos: - O projeto diz que estas missões devem 
ter o seu centro na corte, e então será necessário, ou lançar mão do 
prédio de que falou o nobre senador, ou construir um de novo; mas 
para isto já se mostrou que o produto das loterias não é suficiente. 

Ora, como há na Bahia um prédio suntuoso, com a capacida
de necessária para nele habitarem estes padres, prédio que .foi feito 
à custa das esmolas dos fiéis, e não sendo assim preciso fazer nova 
despesa, ·julgo que não haverá inconveniente nenhum em se lançar 
mão dele para este fim, pois tanto pode ser o centro das missões 
aqui, como na Bahia, como em qualquer outra parte; e aproveitando
se esse convento existente na Bahia, poupa-se a despesa que se teria 
de fazer com· um ed íficio novo. 

Vou portanto mandar uma emenda de supressão de parte do 
artigo. 

E apoiada e posta em discussão a seguinte emenda: 
"Que se suprimam no art. 1 q as palavras finais - tendo o seu 

centro nesta corte ~ e substitua-se pelas seguintes: - tendo o seu 
centro no convento que existe na cidade da Bahia.- Mel/o Mattos." 

O Sr. C. Pereira: - Eu não sei se será conveniente que na lei 
se estabeleça a preferência que pretende o nobre senador, suprimin-
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do-se a cláusula -que o centro das missões seja na corte. 
Eu conviria na supressão, mas não· admitiria a substituição 

para dizer que seja antes nesta ou naquela província; não julgo isso 
conveniente. Se o governo vir que na Bahia tem casas suficientes, 
onde· se possam acomodar estes religiosos sem fazer despesa, que os 
mande para lá, se o julgar conveniente;. mas não fique inibido de 
estabelecer o centro desta missão no Rio de Janeiro, ou em outra 
qualquer parte que entender melhor. 

O Sr. M. Mattos:- Eu não propus a emenda com vistas de pre
ferência, mas sim com vistas de economia; portanto era escusado que 
o nobre senador trouxesse essa idéia de preferência.· As minhas vistas 
são ae conveniência, porque, sendo necessário, como mesmo confes
sou o nobre senador, fazer uma despesa enorme para a construção 
de um novo edifício, pode-se evitar essa despesá, visto que há um 
prédio na Bahia com todas as acomodações suficientes para esses reli
giosos. Eis o fim da minha emenda. 

Se o senado entende que basta suprimir as palavras ....... tendo o 
seu centro nesta corte-, é isto para mim indiferente. 

O Sr. Visconde de Olinda: - Sr. presidente, deve atender-se 
não há dúvida alguma, à conveniência de acomodar estes religiosos 
em um edifício que exista já, mas esta razão é secundária; -a razão 
principal é a distribuição dos missionários, é a direção que se deve dar 
às 'l'lissões. Ora, sendo assim, não há dúvida nenhuma que a Bahia 
não é o lugar mais próprio; se formos a escolher lugar, então apontarei 
Pernambuco que de fato é o centro das províncias onde são mais pre
cisas as missões. Ali há uma casa destes padres, donde são distribuí
dos pelas províncias vizinhas. Aquele hospício é como o centro das 
missões entre eles: isto é o que já acontece, e seria impróprio mudar 
para outra província o que as necessidades de fato têm estabelecido. 
Os bispos entendem-se com o governo, assim como os presidentes das 
províncias sobre as necessidades que há; e este dirige-se ao superior 
dos religiosos. Ora, estando a casa na Bahia, far-se-ão estas comu
nicações tão prontas, como se estivesse aqui? Será necessário que o 
governo mande ordens à Bahia, venham respostas, e tudo serão 
demoras. 

Torno a dize~: a razão de conveniência do edifício é uma razão 
muito secundária, pode~o haver aqui sem despesa nenhuma. O honra
do membro que falou antes de mim já apontou o hospício de Jerusa
lém que pode ser aproveitado sem despesa e sem ofensa da justiça; 
e não se ofendendo ninguém .em se chamar aquele edifício aos pró
prios nacionais deve ser proferido por ser a corte o lugar mais 
próprio. Se porém se trata de preferência, então· peço a de 
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Pernambuco onde há um belo edifício próprio destas missões, e que 
já os padres estão de posse dele. 

Não acho pois razão para .que se emende a resolução. Voto por 
ela. 

O Sr. Mello Mattos: - Eu repito que não me embaraço com a 
idéia de preferência. O honrado membro quis trazê-la aqui; mas para 
mim é indiferente que o centro das missões seja aqui, em Goiás ou 
em Mato Grosso. As razões que dei não são razões de preferência e 
ainda dou outra mais, essa ordem dos capuchinhos está regularizada 
por bula pontifícia e na Bahia é que existe o seu prefeito; deve por
tanto ser ali a sede da ordem, e já existe um convento que pode ser 
aproveitado para esse fim. Se isto serve de razão adote-se a minha 
emenda, mas quando não, seja o centro aonde quiserem. 

O Sr. Vergueiro: -Sr. presidente, eu entendo que. os capuchi
nhos não são mandados vir para missionar a corte; . mas 
para a catequese dos rndios; é claro portanto que não é necessária a 
sua residência na corte. Um nobre senador lembrou que convinha 
mais que na Bahia fosse o centro desses missionários, outro que em 
Pernambuco; permitam porém que eu diga que é melhor que 
seja na província do Espírito Santo. Na cidade da Vitória, capitai 
da província, há um grande convento que nem um frade tem, e está 
inteiramente abandonado; daí a quatro i9guas há outro que tem 
um! Ora, que lugar mais próprio, pois que tem índios nas proximida
des? Demais o sertão que vai à divisa com a província de Minas Ge
rais, é povoado de índios e muito precisam de catequese. Parece pois 
mais conveniente que o centro destes m.iss.ionários seja na cidade da 
Vitória, porque além de haver grande casa desocupada para receber 
os religiosos, com a qual nada se tem de despender, podem mesmo do 
convento sair a catequizar, porque nas vizinhanças há índios. 

·Em S. Mateus, por exemplo, o governo mandou um militar 
estabelecer um aldeamento de índios selvagens, o que prova a neces
sidade de missionários nesse lugar; em outros pontos da província há 
grande porção de índios selvagens, que felizmente hoje não fazem 
mal às povoações e comunicam-se com a gente civilizada; e esses 
também precisam de catequese. 

Se porém se trata unicamente de saber onde há edifícios deso
cupados para estabelecer ali o centro dos capuc.hinhos, lembro que 
na prov(ncia de S. Paulo há cinco ou seis conventos, alguns dos quais 
não têm nem um frade. Portanto para despender em casa não há 
necessidade de dar dinheiro; e quanto ao centro acho melhor que seja 
na cidade da Vitória. Mas como o governo, tomando estas diversas 
opiniões em consideração, é que pode melhor escolher o lugar que 
lhe parecer mais conveniente, votarei a favor da primeira parte do 
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artigo e contra a que quer que o centro destes missionários seja na 
corte. 

O Sr. C.· Ferreira: - Parece-me que a redação desta resolução 
está um pouco confusa, e que se quer que se vote sobre ela 
às cegas como se votou o parecer da comissão de diplomacia acerca 
do tratado de casamento, que não foi· impresso e de que quase 
ninguém tinha conhecimento! Eu desejara saber o que quer dizer esta 
resolução, e se o nobre ministro (dirigindo-se para o Sr. Carneiro 
Leão) me informasse a este respeito, eu lhe ficaria muito obrigado. 
Entretanto, espero não incorrer no anátema de libertino por ter de 
falar contra este projeto, contra a vinda destes frades .. O nobre minis
tro sabe belamente que os frades existem desde· os primeiros séculos 
da igreja; se bem me lembro _da história, só a Tebaida tinha nos pri
meiros três séculos 'Cinqüenta mil religiosos, cenobitas ou anacore
tas, e já nessa ocasião alguém falava contra frades sem incorrer na no~ 
ta de libertino; pois já haviam uns frades a que chamavam vagabun
dos, que eram muito imorais, e contra os quais pessoas de muita vir~ 
tude clamavam. Bem sei que muitos fiéis, olhando para os evan
gelhos, e. vendo que Jesus Cristo esteve 40 dias no deserto, que S. 
João Batista fez o· mesmo, movidos por estes exemplos se emaranha
ram pelos desertos e fizeram vida contemplativa; mas se uns foram 
bons, outros foram maus, e se por um lado tem o mundo tirado utili
dade desta instituição, por outro tem tirado prejuízos. Escuso citar 
exemplos da China, da Pérsia, etc., de que estão ao fato os nobres se-
nadores. . 

Mas o que espera o nobre ministro conseguir desta resolução? 
Quantos frades quer mandar vir? No projeto não se diz. Porque só se 
hão de mandar vir capuchinhos e da Itália? Demais, fica o governo 
com letra aberta! ... Eu vejo que o artigo diz:- O governo fica autori
zado a fazer as despesas necessárias para mandar vir da Itália missio
nârios capuchinhos que distribuirá pelas províncias, etc. -Dá-se pois 
letra franca ao governo para que gaste quanto entender para mandar 
buscar estes frades, e isto em que circunstâncias? Quando há um 
déficit horroroso! Quando para ocorrer a ele até já se votou que se 
emitisse papel moeda ... que outrora o nobre ex-ministro da fazenda 
tanto impugnou, e que hoje acha tão bom para permitir ao seu suces
sor que o emita! Enfit:n, é nestas circunstâncias que se dá uma letra 
aberta para que o governo gaste o que entender com missionários vin
dos da Itália!. .. E quantos missionários quererá mandar buscar? Qual 
o fim para que vêm eles? Será para residir nos povoados? Será só pa
ra que levantem uma cruz aqui, outra acolá; e para que digam aos 
fiéis que carr~guem pedra para a edificação dos pedestais dessas cru
zes? ... 
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Senhores, eu. estou persuadido que o princípio religioso é o pri
meiro garante das sociedades; mas também estou convencido que a 
religião não se cifra· em certas maravilhas; a religião cifra-se principal
mente na moral. Se se quer missionários estabeleça-se uma sociedade 
no mesmo pé em que me lembra que Gregório XV estabeleceu em 
Roma a Propaganda, a qual cuidava da educação de homens que ti
nham de espalhar a religião católica por todo o orbe, e foi aumentada 
se bem me recordo por Urbano VI. Aí se educavam .homens próprios 
para estas missões,· fazendo-os aprender as ciências, as I ínguas, etc., 
conforme eram destinados para este ou para aquele lugar; da mesma 
maneira que na França em 1663 o rei criou um colégio destinado a 
este fim, e que uma congregação de bispos e padres igualmente esta
beleceu um colégio destinado a educar pessoas próprias para este 
mister, donde foram tirados muitos vigários, muitos bispos que se 
mandaram para a Pérsia~ para a l"ndia e para· outros lugares do mun
do. Se quiséssemos fazer isso seria muito justo. Conviria que estabe
lecéssemos um semelhante colégio entre nós, e que o nobre ministro 
desse impulso a isso. Podia criar uma congregação idêntica, da qual 
podia ser o presidente (risadas), e quando o não quisesse ser, cometer 
isso ao bispo do Rio de Janeiro, a fim de se obter os padres próprios 
para essas missões e inGtru ídos na linguagem dos nossos Cndios. 

Estes missionários é que serão úteis ao país e poder-se-ia colher 
de seu ministério efeitos muito profícuos; isto entendo que seria uma 
das coisas de primeira necessidade, e de que há muito deveríamos ter 
cuidado; mas não vejo que de tal se tenha tratado; de que se trata é 
de mandar buscar novos frades para um país onde há bastantes! 
De fazer novos gastos com·edificação de conventos em um país onde 
há tantos que se estão deixando arruinar e demolir! Na minha provín
cia sei que há muitos ... Na cidade de Alcântara há um belíssimo con
vento, que quando lá fui a última vez vi-o caindo! E é quando os con
ventos estão caindo, quando nos achamos em tantos apuros que o 
nosso governo quer letra franca para novas despesas com a vinda de 
frades capuchinhos italianos! ... E coisa singular! Parece que uma 
espécie de mania se vai introduzindo! Os meus nobres colegas hão de 
ter observado que neste tempo em que se diz que só reina a imorali
dade, não se fala senão em religião! 

O Sr. C. Pereira:- Fala-se na necessidade da religião. 
O Sr. C. Ferreira:- Pois eu direi a muitos que são ateus no co

ração e que têm a Deus só nos lábios, que do essencial da religião 
não se cuida! Cuida-se em exterioridades que nada valem! Se eu visse 
que se estabeleciam congregações como as de que falei, e que o gover
no as coadjuvasse, diria que não havia nada mais acertado; pois desta 
maneira é que se podia propagar a fé pelos gentis que habitam o 
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nosso país; mas mandando vir frades da Itália e estabelecendo-os 
como se quer estabelecer nada se conseg~:~irá. 

Na minha ·proví~cia existem alguns desses religiosos que são 
homens _bem morigerados; eu mesmo recebi uma carta de um amigo 
meu, do nos~o ministro residente na Itália, em que me abonava a 
conduta desses religiosos; mas qual é o luero que se tem tirado? Hoje 
uma missão em um lugar, amanhã em outra; para a missa de Natal, 
em vez de irem os fiéis a uma igreja, irem a uma capela particular, e 
dizerem: - E necessário levantar uma cruz em tal lugar, e hão de ir 
para o céu os que carregarem pedra para isso! - E assim que quere
mos moralizar o povo brasileiro? Creio que nada se consegue deste 
modo. Senão diga-se o que é que temos colhido desses outros religio
sos que andam por aí? Citou-se já aqui um que está estabelecido com 
uma ferraria ... 

O Sr. Clemente Pereira:- Esse não é capuchinho. 

O Sr. Costa Ferreira: - ... na qual naturalmente se fazem tron- · 
cos, algemas, grilhões, etc. Não sei se é esse um dos misteres em que 
os monges se ocupavam outrora na Tebaida; mas não é assim que se 
moralizará o país; não é assim que se instruirá os pobres selvagens que 
existem nesses sertões,. inteiramente aban.donados, e a favor dos quais 
nada se tem feito. Até muitas tribos que recebera·m alguma instrução 
dos jesuítas, hoje estão inteiramente embrutecidas; tornaram para o 
antigo estado! Na minha província há alguns índios aldeados que 
outrora eram instruídos, e hoje estão abandonados! Chegam aqui 
esses missionários e diz-se-lhes:- Vá para Pernambuco; vá para o Ma
ranhão, etc. - Isto é bastante? E assim que os jesuítas chamaram as 
tribos errantes para o estado social? Creio que não. Não basta termos 
só alguns religiosos; é necessário que haja uma sociedade dirigida por 
homens respeitáveis que dêem o plano e o fa.cam observar, e sejam 
coadjuvados pelo governo, como o eram os jesuítas. 

E consegue-se isto com esta resolução? Podemos esperar 
alguma coisa destes missionários? Eu não espero nada; o que posso 
esperar daqui é braços inúteis; é mais 1 O, 12 ou 20 religiosos para o 
Brasil e nada mais. E qual o motivo porque só hão de ser da Itália? 
Serão os povos da Itália os mais morigerados das nações civilizadas?· 
Lembra-me que n(l Itália apareceu um grande ladrão, creio que cha
mava-se Gasparoni que morreu tendo cometido julgo· que cento e 
quarenta e três mortes! .A primeira morte que fez tinha de idade 16 
anos; era um padre que o não tinha querido absolver. Entretanto este 
homem confessava-se todos os meses, e nas sextas-feiras ele e os seus 
sócios jejuavam, e não roubavam nem matavam!! Eis aqui o que suce
de na Itália. 
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Se só se quer animar entre nós certas práticas minuciosas, a 
que se pode chamar maravilhas da religião, mande-se buscar esses 
religiosos; mas se se quer a verdadeira religião, se se quer moralizar 
o povo brasileiro, se se quer civilizar as tribos errantes, torná-los 
sociais, religiosos, então siga-se outro plano. Faça o nobre ministro 
que entre nós haja uma sociedade como a propaganda; faça que os 
bispos sejam di retores dessa sociedade· que os eclesiásticos de mais 
saber e virtude sejam membros dela; faça com que o governo a 
coadjuve, para que tenha padres que possa destinar para as missões e 
grande utilidade se há de colher disso. E assim que em Roma se tem 
colhido utilidade dessa sociedade chamada Propaganda, é assim que a 
França a colheu. Mas deste projeto nada colhemos. 

O projeto está mesmo de tal maneira redigido que nada se 
colhe dele (lê o art. 1l!) Pergunto:- Quantos religiosos serão necessá
rios? Não sabemos. E não seria bom marcar-se o número? Mas fica 
isso a bel prazer do governo! E só hão de ser italianos; entretanto, tal
vez fosse melhor· mandar buscar uns a Portugal; ao menos estes falam 
a mesma linguagem e estão hoje padecendo fome, estão experimen
tando a miséria, etc. pode ser que fossem melhores do que os italia
nos. Diz-se que aqueles são absolutistas; mas cuido que nos estados 
do papa, que em grande parte da Itália, é esse:também o sistema pol í
tico. 

Não sei pois quantos missionários virão, porque hoje é moda 
votar-se cegamente por estas coisas. Dir-se-á: - Temos confiança no 
governo -; mas o governo pode ser hoje muito bom, e não ser já 
amanhã o mesmo. 

(Lê o art. 29) Loterias! Eis outro artigo pel·o qual não voto. Se 
eu entendo que esta é uma das maneiras de desmoralizar o povo, hei 
de querer moralizar o povo lançando mão de um meio imoral? Há de 
se abrir essa porta à ladroeira? 

· · (Lê o§ 1P do mesmo artigo). Se há coisa que prove o desleixo 
do governo é esta: quem é que ignora que quase todos os nossos con
ventos estão vastos e arruinando-se? Como é possível, dira a nação, 
que se esteja deixando cair conventos com que se gastaram tantos mi
lhões, e que se queira dinheiro para gastar em novos conventos? E 
coisa singular!... · ·.. · 

(Lê o resto do artigo). Para tudo isto se dá letra franca ao .go
verno! E diz-se que nos achamos em apuros! Parece que estamos es~ 
carnecendo da nação brasileira! E por este caminho que a queremos 
salvar? Aí está porque dou razão ao meu nobre amigo, quando disse: 
- Senhores do futuro lisonjeiro, a vossa medida de salvação são os 
frades!! Ele tem razão, eu quisera que o nobre ministro me explicas-
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se como esta resolução vem moralizar o Brasil, como vem melhorar 
as nossas finanças; quais os úteis que o nobre ministro dela espera. 

Desengane-se, Sr. ministro, que se não der impulso ao estabe
lecimento de uma sociedade composta de homens dignos de respeito, 
como já disse, da qual façam parte os bispos, os prelados dos conven
tos, etc., e que esta sociedade não tenha por fim senão educar pessoas 
próprias para estas missões, nada se fará. Eu perguntarei ao nobre 
ministro o que fazem os frades que há no país, e porque não são em
pregados em missões? Desejava que me dissessem quantos religiosos 
estão em S. Bento, em Santo Antônio, etc., e quantos destes têm sido 
empregados em missões, e o motivo porque o ·não têm sido. Será por
que são Brasileiros, e porque se não gosta de coisas brasileiras e sim 
das estrangeiras? Os nossos frades não prestam, os nossos vigários 
igualmente, os nossos bispos são ainda piores; mande-se buscar capu
chinhos para nos instruir!! E o que farão eles? Nem ao menos serão 
respeitados pelas barbas; por.que sabe-se belamente que, se em outro 
tempo as barbas infundiam· algum respeito, hoje em dia, qualquer 
petimeire anda com umas barbas maiores do que as que usam esses 
missionários (risadas). E. pode-s~ esperar alguma coisa de semelhantes 
exterioridades? 

Eu falo assim, senhores, por que desejo incutir a moral no 
povo brasileiro, porque desejo que os nossos indígenas sejam instruí
dos, e por este modo nada se fará. Suponhamos que vêm para o .Brasil 
1 O, 12 ou 20 capuchinhos; desejara que o Sr. ministro me explicasse 
como há de empregá-los. Dirá tão-somente: - Padre mestre, vá para 
o Maranhão -, ou com efeito dirá: - Padre mestre, é necessário que 
vos embrenheis pelos sertões do Maranhão, e haveis de levar tantos 
hom'ens de tropa? - Pois assim é que os jesuítas praticavam, eles não 
marchavam isoladamente, eram acompanhados de tropas, canoas, etc. 
Digo isto porque do projeto nada se colhe. 

Sr. ministro, eu temo, se continuar este sistema, que alguém 
diga a V. Ex., o que outrora na câmara dos deputados disse o nobre 
senador por Minas, que está ao !ado de V. Ex., a um ministro de esta
do: -·Se marchamos assim, diga que. os nossos ministros não são 
bons, e que devemos mandar buscar estrangeiros para dirigirem as 
repartições do estado -. Sr. ministro, eu estou persuadido dos senti
mentos religiosos de· V. Ex., mas creio que não consegue nada com 
esta providência; a estas cqisas, a estas exterioridades eu chamo mara
valhas da religião. Entendo que a religião se estriba na boa moral, e 
não são estes capuchinhos que nos hão de vir moralizar; convém mais 
que se estabeleça essa sociedade de que falei, que vele na educação de 
pessoas que tenham certos princípios, e que estejam habilitadas para 
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o exercício de funções tão altas; assim é que a história nos ensina que 
se tem conseguido alguma coisa. 

Os missionários que iam para a China eram homens muito ins
truídos em certos ramos das ciências, que tinham aceitação naqueles 
estados~ e eram escolhidos aqueles que se amoldassem ao gênio e ín
dole desses povos.· Os Senhores sabem que os jesuítas na China usa
vam até de certas tretas e certas fraudes (o que eu não louvo) a que 
chamavam espirituais. Todos sabemos desse célebre missionário, que 
se não é reputado o primeiro é ao menos o segundo da China,·chama
do Roberto de Nobi/libus, que chegou a persuadir aos Chi nas que ele 
era também Brahmene, que adorava o deus Brahm! Contou-lhes his
tórias, tingiu a face; até consta que procurava acostumar-se a certos es
tilos dos Brahmenes, e que colheu muito dessas fraudes espirituais. 

Repito: creio que nada se consegue com este projeto, por isso 
voto cOntra ele: sinto muito divergir da opinião do nobre ministro, 
e peço-lhe que não me tenha como libertino por falar contra estes 
frades; quando porém me tivesse nesta conta, eu lhe apontaria muitos 
homens bastante respeitáveis, desde o começo da igreja católica, que 
falaram contra frades, pois houve sempre bons e maus frades, e muito 
péssimos. Eu não quero encarar o quadro por outro lado; sou de 
parecer que em toda a sociedade deve haver dessas casas, onde o ho
mem, levado por princípios de religião ou do seu gênio melancólico, 
possa viver entregue à meditação: haja pois muito embora frades, 
contanto que não sejam pesados à sociedade, porque neste caso há-de
lhes acontecer o mesmo que o Sr. D. Pedro I fez aos de Portugal, dan
do-lhes um golpe e acabando com todos. 

Enfim eu não tinha visto o projeto; agora mesmo é que lancei 
os olhos sobre ele, e como não desejo qu'e passe silenciosamente, lem
brei-me de fazer as reflexões que acabo de enunciar. 

O Sr. F. de Mello: -Sr. Presidente, com bastante acanhamento 
vou falar sobre este projeto, por isso que tenho observado o interesse 
com que se deseja que passe esta providência como útil ·e indispensá
vel para melhoramento da moral no Brasil; mas tendo eu esses mes
mos desejos de que se melhore a nossa moral em geral, e de que se 
convertam os indígenas nossos patrfcios, não posso todavia deixar de 
fazer algumas reflexões, a que sou impelido por minha. consciência. 

Não sei, Sr. presidente, se quando se reconhece que é necessá
rio muito séria atenção ao melhoramento de nossos costumes, deve
ríamos primeiramente ocupar-nos em dar providências a respeito da 
catequese dos índios, deixando por enquanto de melhorar a moral da 
sociedade em geral; isto é, daqueles que já se acham dentro do grêmio 
da igreja: entendia, Sr. presidente, que quando todos lamentam o es
tado em que nos achamos a este respeito, deveríamos principiar por 
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ocorrer às necessidades que nos tocam mais de perto; por exemplo, o 
estabe.lecimento de novos seminários, e a reforma dos atuais, era uma 
necessidade urgentíssima de que nos deveríamos ocupar; porque por 
esse meio habilitaríamos eclesiásticos hábeis para· ir pregar a moral 
evangélica, 'e chamar esses nossos irmãos indígenas ao grêmio da so-
ciedade. · 

Entretanto quando reconhecemo~ que nos falta muito a fazer 
a este respeito, abandonamos este objeto e vamos tratar de mandar 
vir frades estrangeiros barbadinhos para se ir'em ocupar da catequese 
dos índios! Creio que é este o fim principal do projeto, ainda que 
nele se não declara. Mas permita-me o senado que eu chame sua aten
ção sobre alguns fatos da história, que mostram que mesmo eclesiás
ticos Brasileiros muito respeitáveis têm feito grandes progressos nesse 
exercício da catequese, e mencionarei um a quem V. Ex., mesmo 
muito bem conheceu, o padre Chagas; esse eclesiástico virtuoso, que 
fez importantes serviços ao estado em Guarapuava, e outros muitos 
que deixo de mencionar. Ora, nós poderíamos ter muitos padres Cha
gas, se com efeito nos dedicássemos a procurar os meios para os ha
ver; deveríamos para esse fím, quando os não houvessem já, habilitar 
muitos Brasileiros para que em seminários adquirissem a necessária 
instrução para o desempenho desses importantes deveres; entretanto 
diz-se todos os dias que o nosso clero está desmoralizado,que (o que 
me parece assaz injusto) não hâ quem sirva nas ·igrejas, que elas estão 
abandonadas, que temos necessidade de seminários; porém em lugar 
de nos ocuparmos destes objetos, autorizamos o governo para man
dar vir missionários Italianos, que se deverãoempregar na catequese 
dos índios! 

Na minha humilde opinião, Sr. presidente, este sistema é intei
ramente oposto ao que se deveria adotar, entendo que deveríamos 
primeiro que tudo, como já disse, cuidar de estabelecer seminários 
novos e reformar os existentes, depois na subsistência dos eclesiásti
cos, e no meio de prover as igrejas, porque o alvará das faculdades 
que rege até hoje creio que não está muito de acordo com as nossas 
circunstâncias presentes, não se pode mesmo saber bem como se hão 
de habilitar eclesiásticos para este sagrado magistério, nem eles sabem 
quais são os seus deveres e direitos, porque hoje nenhum direito eles 
têm. No alvará mencionado estavam firmadas algumas normas, que 
faziam com que os eclesiásticos soubessem quais os direitos de que 
gozavam, como empregados nesse ministério; mas hoje tudo é descri
ção e arbítrio!!! Neste negócio também têm influído ·muito o siste
ma, que tem flagelado o Brasil, isto é, o das eleições; eu quis exami
nar se esses· missionários poderiam servir de alguma coisa para as elei
ções, e meditando sobre o objeto conheci que indiretamente podiam 
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·servir, Deus sabe porém se é para melhorar a nossa representação na· 
cional, e então que venham quanto antes~ 

Sr. presidente, eu poderia estender-me a este respeito, expondo 
alguns fatos que provam o que tenho avançado, mas não o farei: ape· 
nas vou mandar à ·mesa um requerimento qu~ me parece justo era· 
zoável, para que este projeto seja remetido à ilustre comissão eclesiás· 
tica, afim de que proponha o que julgar conveniente para o melhora· 
mento da nossa moral pública. Não tenho esperança de que o meu re· 
querimento seja atendido, porque talvez ele não tenha as conveniên· 
cias que me parece conter; mas, oferecendo-o à consideração do se· 
nado, cumpro com um dever que a minha consciência me impõe: se 
porém o senado julgar que é urgent(ssimo para as necessidades do 
Brasil que venham estes missionários estrangeiros, decidirá em sua sa· 
bedoria, aprovando o projeto. 

É apoiado e entra em discussão o seguinte requerimento, fican· 
do suspensa a da resolução: 

~~Requeiro que o projeto vá à comissão eclesiástica, para que 
sobre ele dê o seu parecer". 

O Sr. Presidente (depois de alguma pausa): - Não havendo 
quem queira a palavra, vou consultar o senado ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente:- Pode falar. 

O Sr. H. Cavalcanti: -Sr. presidente, apesar da pouca disposi· 
ção com qüe me acho para falar, julgo o requerimento do nobre se· 
nador tão razoável que não posso deixar de dizer duas palavras a res
peito; a matéria em si é alguma coisa melindrosa, e quando eu, em 
outra ocasião, ousei emitir a minha opinião um pouco oposta à dou· 
trina do projeto, levantou-se uma trovoada contra mim, que eu dei 
graças a Deus de não haver tribunal de inquisição entre· nós; porque, 
se houvesse, corria risco de ir lá parar; mas o requerimento é para que 
o projeto vá à comissão eclesiástica, e a proposição de que nos ocupa
mos de que natureza é? Será política? Não; é evidente que é uma pro· 
posição religiosa; ora, as nossas comissões são nomeadas para consul
tarem sobre os objetos mais importantes, e que objeto mais impor· 
tante e melindroso haverá do que a religião? Eu tenho medo de falar 
nisto; mas nqs que tanto nos dizemos religiosos, não: queremos ouvir 
a nossa comissão eclesiástica! Isto parece um pouco irreligioso, e indi· 
car que essa religião em que tanto se fala é somente dos lábios para 
fora, como disse aqui o nobre orador que primeiro se opôs hoje a esta 
resolução. 
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Eu cuidei que o Sr. ministro se levantasse e pedisse que a nossa 
comissão eclesiástica fosse ouvida, para que este projeto tivesse o 
apoio de uma comissão tão respeitável; mas. parece-me que não se 
quer isto, ou será talvez porque a discussão tenha sido muito prolon
gada? Mas eu noto que estamos na terceira discussão, e que o prÓjeto 
tem passado até aqui sem debate; pois, senhores, nem ao menos se 
quer ouvir a nossa comissão eclesiástica? O nobre ministro há de per
mitir que eu hoje lhe pague na mesma moeda, usando das expressões 
de que se serviu quando respondeu-me da primeira vez que falei nes
ta matéria; não querer ouvir a comissão eclesiástica a este respeito é 
sem dúvida um sinal muito evidente de que não é religioso. Observe
se que todas as proposições que vêm da outra câmara sobre finanças, 
sobre negócios militares, etc., são remetidos às comissões respectivas, 
e só os negócios eclesiásticos deverão ser tratados com tanta sem 

. " . ? cenmonta .... 
Eu acho o requerimento do nobre senador muito razoável, e o 

desejo de defendê-lo fez-me até sair do propósito em que estava de 
ser silencioso; se todavia há nas minhas palavras algum espírito de li
bertinagem, estou pronto a cantar a palinódia, mas eu desejo muito 
e muito respeitar a religião de meus pais, e é mesmo por isso que que
ro ouvir as pessoas profissionais. 

Acho pois que o senado não pode deixar de aprovar o requeri
mento; até porque foi um honrado membro desta casa ministro da 
religião, que fez este pedido de ser ouvida a comissão eclesiástica. Eu 
voto pelo requerimento. 

O Sr. Saturnino:- Inclino-me a votar pelo requerimento, não 
para que a comissão aponte, por esta ocasião, todas as providências 
necessárias ao melhoramento do culto e firmeza da religião que pro~ 
fessamos; tais melhoramentos e providências não cabem em uma só 
lei e muito menos nesta que tem um objeto muito especial.· Desejava 
porém que a ilustre comissão eclesiástica desenvolvesse mais alguma 
coisa às disposições desta resolução, porque me parecem minguadas. 
Esses padres que vêm formar uma congregação religiosa no Brasil, 
cujo culto sem de ser esta capital, serão ou não sujeitos ao ordinário? 
Terão o seu prelado isento, ficando esta ainda dependente do geral da 
sua ordem em Roma, ou ficarão inteiramente desligados dali? Existe 
na Bahia uma congregação desta mesma ordem, autorizada por bulas 
pontifícias, e com o beneplácito do governo imperial, como se acaba 
de dizer. Ora, ficará esta· nova congregação de que fala a resolução 
sendo também o centro a que a da Bahia pertença? E será isso possí
vel sem nova bula pontifícia? Eis aqui questões que de sua legal deci
são me parece depender muito o bom êxito da medida que se preten
de: todos sabemos a importância que elas têm nas comunidades reli-
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giosas e quanto têm acarretado desordens que têm grave influência na 
moral pública: quando tais questões se suscitam, desaparece o espírito 
de mansidão e fraternidade que deve caracterizar os religiosos, e que 
traz logo após de si a pouca fé do povo para com esses homens desti
nados a anunciar as verdades evangélicas e conseqüentemente malo
grados todps os fins que com esta medida se ·querem conseguir. Pa
rece-me portanto acertado que a comissão, composta de eclesiásticos 
de saber, medite sobre estes e mais alguns pontos aue me não podem 
ocorrer como leigo: e desenvolva as 'Ciisposições legislativas de um 
modo claro, para que se evitem os inconvenientes que se me figuram. 
Trata-se de estabelecer uma ordem religiosa no Brasil, cuja regra nos 
é desconhecida, e que até mesmo não sabemos se está em harmonia 
com nossas instituições políticas; é isto o que desejo que a comissão 
averigüe. Enquanto pois não for esclarecido, ou ao menos enquanto a 
discussão me não tranqüilizar, fazendo desaparecer minhas dúvidas, 
tenho de votar para que seja ouvida a comissão. 

O Sr. Visconde de Olinda:- Eu oponho-me ao adiamento. O 
honrado membro que o propôs fundou-se na necessidade de regular 
de um modo mais amplo a instrução, a moral públir.a. Ora, eu estou 
que, para moralizarmos o povo, não será com uma nem com outra 
medida que isto se há de conseguir, isto é, há de ser com o complexo 
de muitas medidas; há de ser com o resultado prático também dessas 
medidas, resultado lento e muito vagaroso. Que se encarregue este 
importante trabalho à comissão eclesiástica, acho razão; mas que isto 
embarace que nós tomemos agora esta medida, eu não entendo assim. 
Muitas são as coisas que concorrem para a desmoralização do povo, e 
não é de certo um projeto que poderá compreender tão vasta maté
ria; portanto, o argumento prova demais. O intento do honrado 
membro é tão geral, que não destrói em nada o benefício que se pro
põe, porque pede muito, e por ora ·eu acho que nos devemos conten-

··tar com pouco, muito embora depois a comissão proponha o que en
tender conveniente. 

Eu vejo que esses padres são encarregados de uma função mui
to importante e das principais do sacerdócio, que é pregar: não exa
minarei se o mandar vir esses missionários é um fato honroso, ou não 
aos eclesiásticos do Brasil; mas contentar-me-ei com uma observa
ção, que é que a maior parte das vigararias, ao menos para o norte, 
estão vagas, não há secerdotes que se proponham aos governos destas 
freguesias, particularmente para as que são um pouco distantes da 
beira-mar; não ·sei se o mesmo acontece para o sul, e creio que sim; há 
pois uma grande falta de sacerdotes; é preciso supri-la de algum mo
do, não os há naturais do país; estes de que trata a resolução tem por 
seu instituto o pregar; porque não havemos lançar mão deles para 
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suprir a falta que temos? A educação eclesiástica entendo eu que de
verá ser um dos primeiros cuidado~ do governo e das câmaras; não há 
seminários para educar padres, é uma verdade, e daqui vem que nem 
eles têm as noções necessárias para o desempenho do seu ministério, 
nem os hábitos próprios do secerdócio; mas isto é mais longo, depen
de da instituição de seminários; e eis aqui um objeto já muito vasto 
para a comissão se ocupar dele, e que não tem relação alguma com o 
que se propõe. 

O outro honrado membro que se opôs ao projeto convida o go
verno para a criação de uma sociedade de pregação. Eu estou também 
que uma escala própria de missionários fará muito bem ao Brasil; mas 
não sei se o honrado membro restringe suas idéias unicamente à 
pregação entre os infiéis: oxalá que só osinfiéis carecessem de instru
ção religiosa! Estes missionários não são destinados exClusivamente a 
isto, eles são chamados também para pregar ao povo do Brasil: por
tanto não têm este instituto particular que o honrado membro quer 
ao seu projeto que propõe. O. povo brasileiro não tem instrução reli
giosa, porque não há padres para pregar é preciso convidãr por algum 
modo, excitá-los com algumas vantagens. Estando pois as vigararias 
vagas, não havendo padres para preenchê-las, apresentando-se estes, 
porque havemos de desprezar este meio de educação pública e reli
giosa? 

O último .honrado membro que faloú apresentou uma obje
ção um pouco mais séria, que é que não sabemos se esses missionários 
são isentos da jurisdição dos bispos, nem quais são seus privilégios. 

Eu responderei a isto com uma simples observação; quaisquer 
que sejam os privilégios que eles tragam, por mais extensos que se
jam, não podem ter execução sem o beneplácito imperial; logo que 
um missionário se apresente em qualquer lugar com seus privilégios, 
o ordinário dirá: - A lei é esta, tendes vós o beneplácito do impera
dor -? Portanto, a objeção do honrado membro, objeção que me 
parece séria, não oferece dúvid<3. Ora, estes padres têm sido manda
dos vir pela maior parte das assembléias provinciais do norte, e não 
tem ocorrido dificuldade alguma, porque eles estão sujeitos aos bis
pos; todavia, se se receia que para o futuro possa haver alguma difi
culdade, não me oponho a que·se tome alguma medida,· mas também 
acrescento que não acho razoável embaraçar aqui esta proposta. 

Demais, há já anos que estes padres foram chamados ao Bra
sil, exercem suas. funções sem ofensa alguma nem queixa da parte dos 
bispos, uma suspensão agora por este motivo ia pôr tudo· em susto, 
não sei se trará algum inconveniente esta suspensão, não sabendo-se 
que legislação há de regular para o futuro; portanto, eu voto para que 
passe o projeto e contra o adiamento, muito embora se encarregue 
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a constituição eclesiástica de propor medidas gerais sobre o objeto, 
·mas que não embarace a passagem da resolução, que, quanto a mim, 
só tem por fim autorizar o governo para as despesas; porque, para 
eles virem, as assembléias provinciais e também o governo tem man
dado vir~ 

O Sr. Costa Ferreira: ~Sr. presidente, a religião é coisa muito 
importante; acompanha o homem desde que nasce, consola-o· nos 
seus trabalhos, anima-o nos últimos instantes: como posso pois deixar 
de falar neste objeto? E pena que o projeto esteja tão confuso, que 
nem sabemos qual o seu fim; pelo menos eu· o ignoro; diz que o 
governo fica autorizado para mandar vir Capuchinhos da Itália, gas
tando com isto quanto quiser; mas qual será, senhores, o fim que o 
nobre ministro tem vista com esta resolução? Eu lembro-me sempre o 
dito de Alexandre, desse célebre imperador da Rússia: quando Stael 
lá chegou e começou a lisonjeá-lo dizendo que ele governava constitu
cionalmente, respondeu~lhe: - Se isso é verdade; eu sou apenas um 
feliz acidente. - O mesmo digo eu agora: poderão os Srs. ministros 
atuais ter boas intenções; mas, suposto que as tenham, acho que são 
apenas felizes acidentes, e não são fixos, podem deixar o poder de 
um momento para outro: entretanto o projeto não limita o número 
de barbadinhos que o governo pode mandar vir, e autoriza-o a gastar 
quanto quiser com isso. 

Senhores, desenganemo-nos a história nos deve servir de lição; 
se não aproVeitamos a lição da história, é melhor lermos O. Quixote 
ou outros romances desta ordem. Pergunto eu: esses povos que quise
ram propagar o cristianismo por toda a parte do mundo, de que 
meios usaram? Eu já o disse: em Roma criou-se uma sociedade em 
1622, a ~ropaganda, a qual, depois em 1627, Urbano VI aumentou e 
enriqueceu-a, criando mais uma escola de muita utilidade, onde se 

. educavam os padres com os conhecimentos próprios para levarem a 
fé católica a toda a parte do mundo. Em França o rei também esta
beleceu uma igual sociedade; e os bispos franceses, com outros reli
giosos, criaram colégios com o mesmo fim, e estabeleceram o plano 
que deviam seguir os missionários; e nós que necessitam.osde padres 
para moralizar os índios, e mesmo p~ra pregar ao povo, pois que até 
os bispos, que têm a obrigação de usarem da palavra, instruindo os 
povos de suas dioceses, hoje não o fazem, não sei por moléstias, ou 
por que motivo, não devemos estabelecer um plano para estas mis
sões, estabelecer uma propaganda, se queremos na realidade propagar 
a religião católica; que os princípios do cristianismo se enraízem; que 
a moral pública melhore em toda a extensão? Pois não seria muito 
ma:s conveniente que este dinheiro que se quer gastar com os Capu
chinhos fosse aplicado para a criação de um colégio, como tenho 
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dito? Assim não conseguiríamos melhor os nossos fins? Os padres ins
truídos nesse colégio não podiam.civilizaros nossos índios? Não sabe
mos nós que os padres, nesse colégio da propaganda, em Roma, 
aprendem até as diversas 'línguas do mundo? E, pergunto eu, estes 
barbadinhos estarão nestas circunstâncias? Terão conhecimento do 
idioma português? Entenderão a linguagem dos indígenas para os 
catequizar? Nada disto se sabe,. nada se nos diz, e quer-se que se vote 
pela resolução. 

Diz-se: - nós não temos párocos -, é uma verdade, e um dos 
motivos por que não os temos é porque entre nós entrou a aparecer 
a mania de dividir e subdividir as freguesias (como agora se quer fa
zer a respeito das províncias); as freguesias grandes são divididas e 
subdivididas, tornam-se renda insignificante para os vigários, e os pa
dres· não hão de morrer de fome. Ora, eu não sei quanto se há de gas
tar com estes missionários; o que colijo daqui é que se quer mais um 
convento: entende~se que os que temos são poucos, e para isto autori
za-se o governo para gastar quanto e como quiser! Pergunta-se ao Sr. 
ministro quantos frades pretende mandar :buscar, quanto pretende 
gastar; nada nos diz, a única resposta é esta: - Não é da vossa conta, 
aprovai a resolução, eu farei o que entender. · 

Ora, na realidade os nossos trabalhos deste ano vão otimamen
te! .A nação deve mandar. levantar um padrão. em nossa memória! Há 
cinco meses que trabalhamos; diz,.se que tudo ·está desmantelado; que 
não há moral no Brasil; que não há dinheiro; ,que estamos individa
dos; entretanto os legisladores tratam de. mandar-vir Capuchinhos!!! 
O futuro acreditará isto? 

Senhores, vá o projeto à comissão eclesiástica; ela que organize 
um plano para estas missões; e nós decidiremos; nós queremos votar 
com acerto, queremos fazer obra que dure, e não. de momento. En
fim, senhores, se só queremos tratar disto:que se chamá maravalhados 
da religião, isto é, de estabelecer certos nichos nos diversos cantos das 
ruas, certas cruzes colocadas em Uma ou outra praça, destas exteriori
dades, passe o projeto; mas, se se quer moralizar o povo, além de ou
tras· medidas, ·entendo que a principal· é ·aquela ·de· que tenho aqui 
falado :por vezes; a melhor escola de moral·que pode haver é a retidão 
dos tribunais; enquanto se não fizer rigorosa justiça nos tribunais, é 
quase .impossível. haver moral pública, estou disto persuadido; mas, 
como também quero que haja um plano, que se ·organize um colégio 
onde os padres. se possam habilitar para ·estas missões, voto pelo 
requerimento. 

O Sr. Ferreira de Mello faz ainda algumas observações, e indo 
votar-se, verifica-se não haver casa; Feita a chamada, acham-se pre
sentes 25 Srs. senadores, e o Sr. presidente declara a discussão adiada, 
e levanta a sessão a 1 hora e. 50 minutos. 

i: 



SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Sumário. - Expediente. - Ordem do dia. - Rejeição do requeri
mento do Sr. Ferreira de Mel/o, para que vá à comissão eclesi
ástica a resolução autorizando o governo a mandar vir missio
nários capuchinhos; continuação da terceira discussão desta re
solução; discurso do Sr. Costa Ferreira; emenda do Sr. Ferreira 
de Mel/o; discursos dos Srs. Castro e Silva, Paula Souza, viscon
de de Olinda e Costa Ferreira. 

Às 10 horas da manhã, reunido número suficiente de Srs. sena
dores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 3~ Secretário dá conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro do Império, remetendo os orçamentos e 
balanços de receita e despesa da assembléia provincial de S. Paulo. 

São remetidos ao arquivo. 
Outro do ministro da Fazenda, remetendo um dos autógrafos 

sancionados da resolução da assembléia geral, concedendo um crédito 
suplementar e extraordinário para o exercício de 1842 a 1843. 

Fica o senado inteirado, e manda-se participar à câmara dos 
Srs.deputados. . 

Dois do 1 ~secretário da sobredita câmara, participando a elei
ção da mesa, que deve servir no corrente mês; e comunicando que a 
mesma câmara adotou, e dirige à sanção imperial, a resolução que 
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aplica o art. 170 do código do processo ao julgamento dos crimes 
individuais dos membros da assembléia geral legislativa. 

Um do Sr. senador Mello Mattos comunicando não poder com
parecer por incomodado. 

De todos fica o senado inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da sessão antecedente do requerimento 
do Sr. Ferreira de Mello para que seja remetida à comissão eclesiásti
ca a resolução que autoriza o governo para mandar vir da Itália 
missionários capuchinhos. 

Postos a votos não passa. 
Prossegue portanto a 3~ discussão da sobredita resolução 

conjuntamente com a emenda do Sr. Mello Mattos apoiada na sesSão 
antecedente. 

O Sr. Costa Ferreira: - Sr. presidente, ontem, não tendo 
estudado a ordem do dia, falei de improviso sobre esta matéria. 
Depois disto li e reli o projeto, e ele me trouxe à reminiscência o caso 
de certo imperador que, estando o império a despedaçar-se, atacando 
as tropas inimigas às portas de Constantinopla, tratava de questões 
teológicas. Em verdade, é coisa extraordinária, nas circunstâncias em 
que se acha o país, tratarmos nós deste objeto!! 

Sr. presidente, se eu não estivera persuadido de que a moral do 
homem é o verdadeiro culto de Deus, senão tivera a convicção de que 
a religião consiste principalmente na estrita observância da moral, 
não diria nem uma palavra a este respeito. Este projeto, Sr. presi
dente, é antieconômico, é antimoral, é a sátira mais virulenta que se 
pode fazer ao clero brasileiro. 

Digo que é antieconômico, porque tal é o estado das nossas 
finanças que devemos cortar todas as despesas que não sejam de abso
luta necessidade. Será quando os nobres ministros confessam que 
existe um déficit horroroso, que há um déficit anual pelo menos de 
10 mil contos, quando, para entupirmos este vácuo, emitimos 
papel moeda; será, digo eu, em circunstâncias tais que havemos de 
autorizar o governo a gastar o que bem quiser para mandar vir frades 
barbadinhos da Itália? Em que cabeça, senhores, poderia nascer 
semelhante lembrança?! Perguntarei aos nobres senadores que votam 
pelo projeto, quando se. tratar na .lei do orçamento da quantia neces
sária para a execução desta medida, por que soma hão de votar; se, 
com efeito, hão de votar. por uma quantia dada e certa, ou se isto há 
de ficar a bel prazer do governo. E isto talvez o que se quer, e eis a 
razão por que eu disse que o projeto é antieconômico. 
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Disse mais que era antimoral; porque, no meu modo de pensar, 
as loterias desmoralizam os povos. Entretanto, aqui ··vota-se por 
loterias para ·que venham frades barbadinhos, e com tanto maior 
escândalo, quando eu tenho aqui na mão um parecer da comissão de 
fazenda, assinado pelos Srs. Vasconcellos, Castro e Silva e Alves 
Branco, que negou loterias para a santa casa da misericórdia do Rio 
Grande do Sul; e hoje hei de olhar para esses nobres senadores, a ver 
como votam neste projeto. Há poucos dias recebi uma carta dos 
membros da santa casa da misericórdia· do Rio Grande do Sul, na 
qual me pediam que atendesse a este negócio: pintam o estado em 
que se acha este pio estabelecimento organizado em uma província 
onde os brasileiros estão derramando o seu sangue para sustentar a 
integridade do império; entretanto não se promove este negócio que 
voltou à comissão de fazenda, e uma das causas que dá esse parecer da 
comissão para que não se concedam tais loterias é que já são tantas as 
concedidas que não é possível a extração de ma.is alguma. A comissão 
de fazenda nega isto à província do Rio Grande do Sul, para estes 
heróicos brasileiros que não desanimam em defender a integridade do 
império, quando seus bens são esbanjados, quando estão vendo todos 
os dias seus filhos perderem a vida nesta ·luta; e éntretanto conce
dem-se loterias para se ma_ndar vir frades barbadinhos da Itália!!! 
Alguém acreditará· isto? Torno a perguntar em qUe cabeça poderia 
caber que nós, negando loterias à santa casa da misericórdia do Rio 
Grande do Sul, havendo um déficit horroroso, e· emitindo-se 
papel moeda, tratássemos de mandar vif frades barbadirihos, e de um 
país onde se olha com horror para o sistema constitucional? Eis aqui 
porque eu disse que era antimoral o projeto. 

· Disse finalmente que era a sátira mais virulenta·que se pode 
fazer ao nosso clero. Nós temos bispos, monsenhores; cônegos, vigá
rios, coadjutores; temos as ordens mercenárias, os capuchinhos, a 
ordem de Santo Hilário, a do Carmo, e a de S. Bento e não· sei que 
mais, todos estes são ·inúteis, não são capazes de sustentar··o·culto 
divino entre nós, e vamos buscar quem? Barbadinhos da Itália! Ora, 
perguntarei aos nobres senadores: será: a Itália dos povos· cultos da 
Europa o povo mais moralizado?' Acaso será • o povo italiano má is 
moralizado que o brasileiro? Se esses homens ·fossem o elixir de 
moralizar os povos, apareceria entre ·eles esse célebre· Gasparoni, de 
quem eu ontem falei, que todos os meses se confessava, se jejuava 
todas as sextas-feiras, que não fazia roubos nesses dias, e que entre
tanto morreu tendo feito 143 · mortes? Se estes homens sabem 
também moralizar os. povos, porque esse ilustre monarca de Nápo
les, dotado de muito boas qualidades, não tem aplicado esse elixir 
::tos seus lazaronis, de que se diz que confessam pecados anônimos? 
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Tendo o remédio em casa não o quer aplicar, e nós de tão longe é 
que o mandamos buscar para moralizar o povo brasileiro! Não é isto 
uma sátira, a mais virulenta que se pude fazer a.o nosso clero? 

Senhores, se os nossos religiosos nãó são aptos para as missões, 
mandai desentulhar esses conventos, acabemos com esses homens; de 
que servem ·membros inúteis? 

Demais, esta célebre sociedade de ·Roma, a propaganda, não é 
tão rica, não costuma. enviar missionários a toda a parte do mundo? 
Será necessário para obter missionários que o Brasil pague, e pague 
nas circunstâncias em que está, nas vésperas de.emitir papel-moeda? 
t assim que queremos moralizar o _povo brasileirp desacreditando 
nossos prelados, nosso clero? Isto de certo modo chama os fiéis à 
desobediência de seus párocos, porque faz com_que eles desertem as 
igrejas matrizes. 

Ordinariamente observa-se que, quando chegam certas festas 
do ano, por exemplo, o Natal, a maior. parte dos. capuchinhos não vão 
coadjuvar os párocos nas suas igrejas; são chamados por um .ou por 
outro potentado para dizerem missa em suas ca_pelas particulares; e, 
como se fosse uma função profana, estes potentados convidam a vá
rios amigos, desertam todos .das·. igrejas matrizes,. e concorrem para 
esta ou aquela ·capela a· assistirem a ·celebração da .missa do religioso 
italiano. Isto equivale a dizer:- Vós, párocos brasileiros, de nada ser
vis, não sois capazes de ensinar a moral ao povo do. Brasil; é necessá-
rio que venham religiosos da Itália. : . . .... .,_ ... 

Desejava saber (pois o projeto· nada 'diz a este:..r:espeito) se se 
quer estabelecer no Rio de Janeiro um convento..:de. frades barba
dinhos, uma· comunidade, havendo aqui_., certó· número deles, e 
outros que -andem dispersos pelas· provfncias;:>empregados em 
missões. Parece-me que o. que se quer é ··criar uma. nova ordem, 
porque, se esses hom~ns vêm para o Brasil tão-somente côm o fim de 
serem empregados nessas missões; :excusado é::até fazer converr~o: 
chegai1do eles· aqui, e· dizendo o governo ao abade de S. BentO':- Po
deis ter ·no vosso·convento. estes. frades por poucos dias·até-sairem 
para tais e tais missões? _...,.·esto.u·persuadido que ele os aceitaria. Note
se que os frades portugueses não tinham privilégio; estes têm . hão de 
obedecer. aos seus prelados que estão na Itália;- sendo um de seus 
votos à obediência, esses prelados de lá é que. hão de mandar, as 
ordens aos frades barbadinhos, e estes deverão fazer o :que se lhes 
mandar: sob a pena de desobediência. Ninguém me explica isto; em 
verdade é muito .. 

. . Eu desejara saber mais· se este edifício, que a nação com tantos 
sacrifícios vai comprar (pois até para isso há de emitir papel-moeda), 
fica pertencendo à nação, ou sendo propriedade destes homens? Não 
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haverá quem me esclareça a este respeito? Eu estou persuadido que se 
há de comprar ou fazer um edifício, que não se há de dar alguma 
dessas casas que existem, porque, segundo sentença das relações, elas 
estão consideradas como propriedade das ordens que as possuem. A 
propriedade dos frades entre nós é reconhecida contra a minha 
humilde opinião, porque entendo que estes homens não têm proprie
dade, e esta minha opinião é confirmada pela de muitos papas, pela 
opinião do Sr. D. José rei de Portugal, pela do Sr. D. Pedro 1., etc.; 
porque, sendo todos estes ho-mens muito religiosos, não acabariam 
com certas ordens, e não tomariam para a nação todos os bens de que 
elas estavam de posse, se com efeito tivessem nesses bens direito de 
propriedade. 

Por estas e por outras razões que não são para aqui estou per
suadido de que os frades têm tanto direito de propriedade sobre esses 
edifícios, como tem um capitão de mar e guerra sobre uma nau que 
comanda: durante seu comando governa a nau; quando é necessário 
salta para fora, e vai para outro emprego. Sei porém que não é esta a 
opinião de muitos nobres senadores, e até me recordo que na Câmara 
dos deputados, tratando eu desta matéria e dizendo- que, quando o 
direito de propriedade dos frades na Europa tinha morrido, ressusci
tara no Brasil, o nobre senador ex-ministro da fazenda respondeu-me 
que ele não tinha assistido ao enterro. 

Senhores, se eu entendesse que a medida que este projeto con
tém era necessária para moralizar a nação brasileira, ninguém mais do 
que eu a sustentaria. Eu sei belamente que os religiosos não apare
ceram logo no começo da religião católica; é {consinta-se-me a ex
pressão) um luxo da religião, podem coadjuvá-la; sei que eles apare
ceram nos fins do segundo ou terceiro século, porque, segundo a 
minha lembrança, o primeiro anacoreta, S. Paulo, apareceu no 
ano de 1.200 e tantos ... 

O Sr. P. Souza:- Em 1.300 e tantos. 
O Sr. C. Ferreira: - Creio que o nobre senador está enganado; 

que no terceiro século foi que apareceu esse anacoreta, homem de 
quem se tem dito muito bem e muito mal, e até há escritores que 
dizem que a sua vida foi de um bruto; porém eu sigo a opinião dos 
escritores ortodoxos, que dizem que a vida desse homem se asseme
lha mais à dos anjos do que à dos homens. 

Depois apareceram outros a naco retas mais, como Santo Antô
nio Egipciaco, mas só no quarto século é que apar~ccram em comu
nidade. Creio que S. Pá como é que deu as primeiras regras, fundando 
a ordem dos cenobitas· na Thebaida, que povoou de 5.000 religiosos. 
Estou persuadido de que todos estes homens que se entregaram a esta 
vida foram impelidos pelo preceito das sagradas letras, lendo-as em 
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S. Mateus, que dizia:- Se quereis ser perfeito, vendei os vossos bens, 
entregai o seu produto aos pobres, em prêmio tereis o reino do céu. 
- Levados deste preceito das sagradas letras, muitos destes homens 
quiseram ter uma vida contemplativa, e· muito foram bastante úteis à 
sociedade. Sabemos nós os serviços que prestaram, mormente por 
ocasião das invasões dos bárbaros no ocidente, etc.; porém, houve 
outros que logo no princípio foram péssimos, e podem assemelhar-se 
aos nossos vagabundos; estes intitulavam-se Sarabaitas. 

Enfim, já digo, eu não sou contra os religiosos, cada um adora 
Deus a seu modo. Quem entende que pode ser perfeito, que pode 
fazer voto de pobreza, de castidade e de obediência, e exatamente 
cumprir este voto, faça-os não como muito fazem, que não se casam, 
mas desmoralizam as mulheres alheias; que, fazertdo voto de pobreza, 
moram entretanto em palácios, e adquirem riquezas, esses é que eu 
digo que se assemelhamm aos tais Sarabaitas, aos tais vagabundos; 
mas um homem que conserva um espírito religioso, que quer chegar 
à perfeição, segundo o preceito do Evangelho, e tem forças para isto, 
faz bem em adotar esta vida. Eu desejaria até que estes homens 
coadjuvassem sempre os párocos; isto seria muito bom; e até para 
certas coisas, para certas missões alguns tem sido profícuos. Se quere
mos porém estes religiosos para moralizar o povo brasileiro com as 
prédicas, pregando hoje um sermão em um lugar, amanhã em outro 
lugar pregando outro, nada alcançamos com isto. 

Senhores, lembro-me que, quando menino (teria então 
onze anos mais ou menos), estava eu no seminário episcopal de Coim
bra, apareceram uns boatos ali de que os estudantes da. universidade 
queriam fazer uma revolta: falava-se muito na palavrinha em segredo, 
falava-se muito dessa célebre carta de Bocage da pavorosa ilusão, 
carta que eu creio que não abona muito a fantasia poética do autor, 
mesmo olhando para a forma, e não para a matéria. Levantaram pois 
que os estudantes queriam fazer uma revolta, e eu, como criança 
tremia, da revolução, porque os estudantes não gostavam muito dos 
seminaristas. Muitos fugiram, como Si!vestre Pinheiro e outros, mas 
eu tremia, ainda que o meu bom prefeito me ilustrava, dizendo:
Não acredite nesta revolta. Pois estudantes sem dinheiro e sem crédi
to podem fazer a revolução? Isto é' uma mera intriga -. Passados 
anos, apareceram alguns religiosos em Coimbra com suas missões, 
converteram alguns estudantes, mas depois aconteceu o que acontece 
sempre nessas conversões repentinas: é fogo de palha que não dura. 
Apareceram muitas confissões gerais de beatas, e até feitas em duas 
palavras. Um parente meu contou-me que, tendo acabado a missa, 
uma mulher agarrou-se a ele e lhe disse:- Quero _que me confesse. -
Pois como? Neste momento? - Sim, neste momento e até em duas 
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palavras. - Não compreendo. - . Eu lhe digo: quando nova, me 
chamavam Michella, quando velha, onze letras. - O meu bom tio 
então lhe disse:- Mulher, isto não pode ser feito assim, há aí mtJito 
que debulhar. - A mulher tornou-lhe: - Pois sr. Fulano faz 
confissões gerais em duas palavras, e vós não o podeis fazer. - Eis 
o que me contava este meu tio. 

Se quereis confissões gerais desta forma e conversões momen
tâneas, nós o conseguiremos com facilidade; mas se quereis o verda
deiro culto de Deus, o culto da moral, não o conseguireis assim, não é 
este o caminho. Eu não·digo, senhores, que estes religiosos não ·são 
homens de bem, não os conheço, e por conseqüência devopresumir 
que são bons; mas digo que a nação brasileira, nas. circunstâncias 
tristes em que se acha, não deve espalhar assim o seu dinheiro, 
porque é um escândalo dizer-se:- Os senadores do império, depois 
de cinco meses de trabalho, depois dos ministros terem informado 
que havia um déficit horroroso, depois de se ter decretado a emissão 
do papel-moeda,. depois de se ter manifestado que era necessário uma 
lei de eleições, uma lei de recrutamento e outras leis vitais, de nada 
disto curaram, tudo postergaram; e de que trataram? De mandar vir 
frades barbadinhos de um país onde existem os lazaronis em grande 
quantidade, homens que não podem ser esclarecidos por estes barba~ 
dinhos, é deste país onde não se pode ouvir falar em constituição que 
se mandam vir frades. para moralizar ·o Brasil! 

Senhores, grande conta temos nós de dar a Deus! Na realidade, 
este ano nós temos passado aqui a vida dos deuses de E pícaro, deuses 
que se embriagavam com o néctar e de nada mais se lembravam no 
mundo. Nós temos estado assim, e a culpa há de recair principalmente 
sobre os ombros dos. nobres ministros. Eles não têm, aqui oposição, 
.como se dizia que: havia no ano passado,· uma oposição sistemática 
que não queria que se fizesse lei. alguma. A· câmara dos deputados 
par~ce até que adivinha o pensamento dos nobres· ministros (apoia
dos): leis importantes passam ali sem :se dizer· uma só palavra .(apoia
dos). Ora, os nobres ministros que têm este apoio, e que não ·salvam a 
nação do estado em que se acha, necessariamente· têm. de carregar 
com grande responsabilidade. ·· 

. Ainda o ano passado ·se dizia:- Oposicionistas, gastais todo o 
tempo em falar, protelais as discussões. - Entretanto passaram essas 
leis, leis que hoje o nobre senador por Minas, em cuja oficina· foram 
forjadas, reconhece que devem ser modificadas; mas· não se trata 
-:!essas modificações e de outras medidas para salvar o império, trata~se 
de mandar buscar·barbadinhos à Itália! ~assim, senhores~ que quereis 
salvar a nação brasileira? Vós nobres colegas, que dizeis que sois os 
regeneradores da nação por excelência, vós que quereis dar um futuro 
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seguro ao Brasil; que tendes tantos meios à vossa disposição, porque 
não acordais o governo, porque não apontais as medidas mais profí
cuas do país? Quando quereis que passem essas leis? Diz-se:- A im
prensa tem ultrapassado OS· seus limites. - Entretanto, aparecendo 
um projeto a este respeito na câmara dos deputados (projeto que eu 
não aprovarei da maneira em que está, mas que pode ser aperfeiçoa
do), porque não se tem dado impulso a ele? Porque não se emenda, 
porque dorme sobre a mesa? Quem é que tolhe os braços do governo? 
E com este sistema de inércia que havemos de salvar o Brasil? 

Eis-aqui porque meu nobre colega e amigo, que se assenta ao 
meu lado, disse: - Regeneradores, o vosso futuro é Só de 8 dias, o 
vosso futuro é so enquanto estais no poder, as vossas medidas salva
doras são:- Frades e emissão de papel moeda .. 

Voto contra o projeto. 
O Sr. F. de Mello motiva a seguinte emenda que é apoiada e 

posta em discussão. 
"Aditiva ao art. 2~ E outras tantas loterias ficam concedidas à 

santa Casa da Misericórdia do Rio Grande do Sul.- S. a R.- Ferrei
ra de Mel/o". 

O Sr. Castro e Silva (não ouvimos as primeiras frases do nobre 
orador): - Um nobre senador que há pouco falou lembrou ao senado 
um parecer da comissão de fazenda, no qual eu estou assinando como 
membro de~ comissão, negando loteriais à santa" casa da misericór
dia da província do Rio Grande do Sul, e disse que queria ver como 
os membros dessa comissão agora votavam a respeito deste projeto. 
Se o nobre senador estivesse presente na ocasião da primeira e 
segunda discussão deste projeto, teria visto que eu votei contra ele; 
primeiramente porque estou convencido de que o art. 1 ~ é inteira
mente escusado, e disto temos provas, porque é sabido que o gover
no, sem que exista lei especial, tem mandado vir capuchinhos que ali 
existem, e se o governo tem usado desse direito, para que agora este 
projeto com semelhante autorização? Mesmo o clero católico tem 
todo o mundo católico para exercer a pregação evangélica, e o Brasil 
não fechará a porta a esses missionários quando cá venham; por con
seguinte não julgo necessário este art .. 1~, e, visto que a nossa consti
tuição. determina que não se faça lei alguma sem necessidade pública, 
votei e voto ainda contra ele. 

Votei também contra o art. 29porestarconvencido de que a lo-. 
teria é um jogo imoral, e que, se se não tomar providências, o mal cres
cerá a ponto tal que não terá mais remédio; todos os dias vêem-se imen
sas fraudes· neste jogo,·e ainda agora há pouco um homem comprou bi
lbetes e dividiu-os em vigésimos, com o lucro de um tostão em cada 
um destes vigésimoseaeontecendo sair a sorte grande em um desses bi-

. i 
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lhetes, recebeu o dinheiro e fugiu com ele, sem o dar a quem tinha par
te nos vigésimos que compraram! Acresce ainda que se subdividem bi
lhetes em cautelas de 100 mil ré is, e os escravos estão roubando a seus 
senhores pàra comprarem tais cautelas. Por todos estes males estou que 
se não deve permitir a continuação de tal jogo, ser:n que se tomem me
didas para evitar que se estenda a todas as classes da sociedade até aos 
escravos. E se a medida de que trata o projeto fosse necessária, eu seria 
antes de parecer que se deveriam fazer as despesas por outros meios e 
não por loterias. Portanto, não é a observação do nobre. senador que 
me obriga a votar contra o projeto, e sim porque que não deve ser 
aprovado pelas razões que ponderei. 

O Sr. Paula Souza: - Sr. presidente, eu não pretendia falar 
sobre a matéria, não só porque tem sofrido demasiado a .m:inha saúde, 
mas porque é tal o meu desânimo respeito à causa públ'ica, que quase 
não posso tomar parte nas discussões. Eu vejo que no governo 
predomina atualmente uma tal tendência, de tal sistema político, que 
tudo quanto se diz contra essa tendência, contra esse sistema, é inútil 
e nada consegue, só serve para irritar; o meu desejo era que os que 
dirigem este sistema meditassem bem sobre os males que tem ele já 
trazido ao Brasil; que tentassem outro, aquele que eu tantas vezes 
tenho apontado; demais, de que serve falar-se? Há mesmo meio algum 
para que o que se diz possa influir na população? Temos nós jornais 
dignos deste nome, que façam criar uma opinião pública e dirigí
la? E ainda que os tivéssemos, pode acaso, no estado atual da nossa 
legislação, o voto público livremente aparecer? Pode o país enunciar o 
o que deseja? Não; o nosso sistema eleitoral é hoje uma burla; só apa
rece como voto público o voto de autoridades nomeadas pelo gover
no; logo de que serve falar-se? De que serviria mesmo que houvessem 
jornais que falassem a verdade? Não vemos ainda agora o que se 
praticou na província do Espírito Santo, onde as autoridades lança
ram mão de todos os meios para fazer calar a opinião pública e só 
triunfar a vontade dos que governam? Não vemos o que houve agora 
em Alagoas? E pois daqui que nasce o meu desânimo; eu observo o 
meu país à borda do abismo, e não vejo remédio; e é com suma difi
culdade que eu algumas vezes ainda enuncio a minha opinião, porque 
não se pode falar quando não há uma centelha ao menos de esperan
ça; mas como tenho o costume de tomar sempre parte nas discussões, 
sendo este projeto importante, entendi que devia ainda nesta ocasi
ão não contentar-me só com o voto simbólico; por isso pedi a pala-
vra. 

Sr. presidente, eu encaro o projeto pelo seu pensamento domi
nante e pela forma com que este pensamento se reveste, por uma e 
outra coisa voto contra .ele. O pensamento dominante é que se man-
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dem vir Capuchinhos da Itália para serem empregados em mis
sões, e seguem-se as fórmulas com que se deve realizar este pensamen
to, e conseguir este fim. Eu não acho isto útil ao país, acho mesmo 
prejudicial pelo lado financeiro e pelo lado político. Pelo lado finan
ceiro dirão que é pouco o que se poderá gastar; digo eu que não 
posso fixar com exatidão o quantitativo, porque não sei quantos 
frades se mandarão vir; fica o governo inibido de madar vir 500 ou 
600 Capuchinhos? Creio que não fica. Dirão que não fará isto, se o 
partido que hoje governa o país representado pelo governo julga esta 
medida úti I, e se é tanta e tão geral a ignorância do Brasil, 500 ou 
600 Capuchinhos para se empregarem em tantas missões, não seriam 
muito. Logo o governo podia mandar vir este número de Capuchi
nhos; e quanto gastará com isto? Suponhamos que não manda vir tão 
grande número, que se limita a 50 ou a 100 quanto cusstará isto? Eu 
não posso exatamente calcular; mas creio que não custará menos de 
100 contos de ré is; pois no estado em que nos achamos é pequena 
coisa gastarmos 100 contos de réis? Eu ve1o que quando se quer 
decretar qualquer despesa costuma-se dizer:- O que são 10, 20 ou 
40 contos de ré is- e esquecendo-nos de que dessas parcelas acumula
das é que se formou o déficit horrível que pesa sobre nós, que neste 
ano que vai a findar já excede a 8 mil contos, e que no ano que 
vem há de passar de 12 mil. Se pois nós nem ao menos demos um 
só passo para arredarmos o país do abismo a que se vai precipitan
do, como então havemos aumentar o déficit decretando despesas 
que não sejam justificadas por uma necessidade evidentemente 
urgentíssima? Não posso concordar nisto. Pelo menos havemos de 
gastar 100 contos de ré is, que não temos, e que havidos por emprés
timo hão importar pelo menos em 140 contos, e que quando, tiver
mos de pagar, segundo o nosso sistema de amortização, importaram 
em muito mais de 400 contos. 

Não posso pois, ao passo que nenhuma providência damos para 
nos salvarmos do abismo em que nos vemos prestes a cair, ao passo 
em que damos como único remédio a emissão de papel-moeda, 
emissão que não se calcula a quanto montará, tanto que não se fixou 
o quintativo, emissão que há de progredir necessariamente nos novos 
déficits, não posso, digo, nestas circunstâncias concorrer com o meu 
voto para que vamos fazer uma nova despesa sem necessidade alguma. 

Pelo lado político também não posso concordar. Mandar vir 
missionários Capuchinhos para missões sem se declarar quais são essas 
missões, se elas são para as tribos selvagens ou para todo o império, 
devendo eu julgar que são antes para o império do que para as 
tribos selvagens, porque os .que têm vindo assim tem sido emprega
dos, e porque nesse sentid~ tem sido sustentado o projeto, isto pode 
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ser útil atualmente? Os que isto querem encaram a questão pelo lado 
religioso, e dizem:- no que eu concordo, sem religião não há moral, 
sem moral não há estabilidade, e não havendo estabilidade não há 
sociedade regular-; logo concluem que para haver entre nós religião 
é preciso mandar vir estes missionários Capuchinhos! 

Sr. presidente, assim como foi moda no século passado decla
mar-se contra a religião, começa a ser moda há poúcos anos no Brasil, 
e já há mais anos na Europa, inculcarem-se todos muit.o religiosos. 
Todos aqueles que não concordam com certas idéias que de antes 
foram dominantes, e que se querem restaurar hoje, são tachados de 
incrédulos e de inimigos da religião! Talvez que aqueles que não 
apoiam esta medida porque a julgam prejudicial devam incorrer no 
mesmo anátema! Não me importa isso: Deus sabe se eu tenho religi ... 
ão, contento-me com o testemunho da minha consciência e com o 
juízo de Deus. Eu assento que não é poss!'vel haver prosperidade 
pública sem que haja . religião impregnada no coração dos. povos; 
estou certo disso; toda a legislação não é mesmo mais do que uma 
emanação da religião; um sistema qualquer de legislação é um coro
lário do sistema religioso dominante; isto é uma verdade. Mas, para 
haver religião entre nós, é útil ou indispensável que venham missioná
rios Capuchinhos da Itália? Eu entendo que não. Se se entende como 
religião o que se deve· entender, isto é, se ela consiste na crença, nes
:;es dogmas consoladores da religião que professamos, e na conformi
dade das ações com os preceitos dela, se é isto que ·se chama religião, 
isto depende acaso de missionários Capuchinhos? 1: com vinda dos 
missionários Capuchinhos que poderá a religião recobrar o seu impé
rio, enraizar-se no país, ganhar os ânimos, dominá~los completamen
te? Entendo que não. Para que a religião predomine completamente 
entre nós, é necessária uma série de meios, isto não depende unica
mente de um só. 

Todos sabem principalmente aqueles senhores que tratam de 
matérias religiosas, que é mister um complexo de meios, sendo o 
primeiro a escolha de bons pastores desde os bispos até aos simples 
sacerdotes. Demais, é preciso também meios secundários, meios civis. 
São precisos muitos meios; mas estes meios se cifraram na vinda de 
capuchinhos da Itália? Por certo que não. Eu até suponho que isto 
é prejudicialíssimo, mesmo pelo lado religioso. A maior parte dos mis
sionários de nação diferente, mandados pelo papa, não querem em 
geral subordinar-se às autoridades ordinárias do pa'ís para onde vêm. 
Demais, eles não têm interesses permanentes no ·pa!'s, não sabem 
mesmo os seus hábitos, precisam de tempo para os adquirir e identifi
car-se com eles, e isso não se consegue logo: isto é próprio daqueles 
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que estão identificados com o país, é proprio dos bispos, dos párocos 
e dos mais sacerdotes. 

Eu entendo que, se nos queremos utilizar das vantagens que a 
religião proporciona ao homem, devemos olhá-la não como meio de 
governo, mas sim como uma necessidade social e individual. A religi
ão para todo o homem é uma necessidade, não é meio de governo. Se 
ela for considerada como meio de governo, então não preencne os seus 
fins. Desde que alguns poderes públicos quiseram aplicar a religião 
como meio de governo ela perdeu a sua potência, a sua força. Estu
demos a história do cristianismo, vej~-se se. o que eram os papas 
enquanto eram os diretores da humanida~e, enquanto eram os repre
sentantes dos povos e os defensores dos fracos contra os fortes! Ve
jam-se os séculos da idade média, em que a única potência real para a 
moralidade era a religião, era o santuário! Foi isso que salvou a huma
nidade do cataclisma em que tinha caído pela invasão dos bárbaros. 
Mas note-se que, desde que os papas se esqueceram da sua missão, 
desde que abdicaram este grande papel que representavam na socie
dade humana, a religião, em vez de ganhar força, perdeu-a. Todos os 
governos, todos os soberanos que quiseram aplicar a religião como 
meio de governo perderam-se e fizeram mal à religião. De que nasceu 
no século passado esse espírito de hostilidade ao cristianismo, a única 
religião que satisfaz à humanidade, a única religião civilizadora, 
moral? Foi porque quiseram subordinar a religião aos interesses dos 
governos. Eis porque· o espírito humano recalcitrou: eis porque 
entrou a aparecer na Europa esse espírito de hostilidade ao cristianis-
mo. 

Se queremos pois servirmo-nos da religião com fins políticos, 
se a queremos só empregar para utilidade política, para acostumar os 
povos à obediência passiva, visto que esses missionários são de um 
país, de uma profissão em que a obediência passiva é o princípio pre
dominante, então note o senado os males que se hão de necessari
amente seguir. Os princípios que dominam as nossas instituições são 
princípios que não poderemos extirpar agora ainda que o queiramos. 
Não está nas mãos de ninguém fazer com que certas idéias não domi
nem em certa época, certas idéias são filhas de certas épocas; as idéias 
da liberdade, contra as quais parece haver agora entre nós uma cruza
da, são as idéias da época; não é possível que elas sucumbam, que não 
triunfem definitivamente, embora perseguidas. Logo, se se quer que 
venham capuchinhos só para d~clamarem contra a liberdade, vejam
se os males que podem daí seguii-se! Note-se que pode o país todo 
ficar persuadido que há uma tendência firme, inalterável no partido 
dominante, em subjugar as idéias de liberdade e fazer voltar-nos ao 
passado, como se o passado pudesse voltar! como se o passado não 
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fosse morto! como se o que é morto pudesse outra vez ter vida! Que 
males se não seguirão se o país se persuadir que as influências domi
nantes querem por todos os meios acabar com a liberdade! Eu enten
do que isto será um mal gravíssimo. Não sabemos por ventura que 
um ou outro missionário desses já tem procurado atingir a esse fim? 
Não sabemos que alguns no Brasil não tratam senão de tornar odio
sa a liberdade, tornar as instituições atuais aborrecidas? E não é isto 
um mal gravíssimo? Havemos ir aumentá-lo? · 

Eu estou persuadido, e creio que todos o estarão comigo, que 
o meio de conseguir estabilidade no país é só consolidando as atuais 
instituições, sem escarnecê-las, sem mutilá-las; é desenvolvendo-as, e 
não alterando-as, transformando-as: se pois esta lei pode ter ·esse fim, 
que deixei dito, faz-se um mal muito grande ao país, não se consegue 
mais do que fazer crescer no público essa desconfiança que já aparece 
semeada em todo o Brasil, fazer que mais se irritem os espíritos, já 
tão irritados. 

Não se pense que o país está calmo; não se pense que, porque 
se sufocou uma revolta, cessou o estado de agitação. Não: as idéias 
não se vencem com as baionetas; as idéias vencem-se com outras 
idéias, e eu cuido que as idéias dominantes no país se não podem 
vencer senão dando-lhes o lugar que já lhes deram as nossas insti
tuições. Eu rogo aos meus honrados colegas que acham boa a medida 
que se lembrem do governo da restauração da França, que se lem
brem das missões e das chamadas congregações que os chefes do 
governo de então formaram para fazer da religião um meio político; 
lembrem-se de que homens muito respeitáveis alistaram-se nessas con
gregações para não incorrerem em ódios: e o que se conseguiu? Conse
guiu-se tornar a restauração ainda mais odiosa, tornar mais odioso o 
partido dominante, e obrigá-lo enfim a fazer'os disparates de julho! 
Eis o qUe resultou na França. As congregações cairam, e o espírito 
de hostilidade aos cristianismo, que já tinha morrido, tornou a apare
cer. Quando começou a revolução de julho começou a aparecer outra 
vez hostilidade ao cristianismo, derrubaram-se algumas cruzes, desa
cataram-se algumas Igrejas; mas logo que cessou essa tendência de ser
vir-se da religião como meio político, cessou a guerra ao cristianismo, 
e os governos da França de julho não se lembraram jamais de fazer 
reaparecer as congregações e essas missões, que antes tinham feito 
correr muitas vezes o sangue, principalmente no·meio dia da França. 
Nem pois como meio político esta medida é boa ·para aqueies que se 
querem servir dela. 

Se os que governam atualmente, se o partido dominante hoje 
quer tomar por modelo os doutrinários da França~ como inculcam, 
rogo-lhes que tomem esse modelo exatamente·, que o não desfigurem. 
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Eu não aprovo esse sistema, até julgo que tem feito grande .mal à 
França, como o tempo o provará: aprovo sim o sistema de resistência 
legal, que houve debaixo do ministério Pérrier: mas sua exageração 
pelos doutrinários, mormente de 1834 para cá, isto é, o doutrinaris
mo puro, como predominou de então para cá, creio que ainda fará 
sofrer muito à França. Mas se querem esse modelo, imitem7no exata
mente. Acaso os doutrinários mandam vir capuchinhos para fazer 
missões na França, ou mesmo nas suas colônias? Mesmo para as suas 
colônias não mandam senão Franceses, homens que tenham seus 
hábitos, suas opiniões, que levem as tr~diçÕes da França e não as de 
uma nação como a Itália, onde a idéia de liberdade é uma idéia 
proscrita! No estado em que nos achamos, eu me daria ainda por feliz 
se os que governam seguissem exatamente o sistema doutrinário, 
como o seguem os seus chefes na França; eles não.mutilam as institui
ções da França, antes as desenvolvem: Veja-se a lei da guarda nacional 
da França; a reforma do código penal, as criações.das instituições 
municipais e departamentais, as leis de instrução, mesmo as de 
eleições e m ii outras, tudo devido ao partido que governa a França de 
1830 para cá. Ainda essas leis mais fortes da França, as leis de 
setembro, essas mesmas cotejem-se com as que devemos ao partido 
dominante, e ver-se-á quanto são mais liberais, e que não reduzem a 
França à escravidão, como está hoje reduzido o Brasil! 

Eu digo pois que, se quer o sistema doutrinário no país, imi
te-se ele exatamente, mas não se faça dele tão informe plagiato. Note
se que é ele um sistema completo; que, tirando"se-lhe alguma parte, 
fica ele transtornado, não produzirá os efeitos que se pretendem. 

A vinda pois dos missionários mesmo como meio político para 
acostumar os povos à obediência passiva não consegue esse fim. Nós 
já temos vinte anos de instituições liberais, temos já grande comércio; 
os estrangeiros entram em todo o país, mesmo nos sertões; embora 
estas idéias livres não sejam talvez bem entendidas, elas estão já em 
toda a população; há de ser difícil, senão impossível, volver às idéias 
de obediência passiva. Logo esses homens, em lugar de fazerem bem à 
religião, hão de torná-la ridícula, odiosa mesmo; e tudo o que for per
der-se a influência religiosa, tudo o que tender a afracá-la nos espí
ritos, é um mal gravíssimo, e é isso que se pode temer dos missioná
rios capuchinhos. 

Se pois o projeto, tanto pelo lado financeiro, como pelo lado 
político, não produz bens alguns, antes muito males, como poderei 
eu adotá-lo? · 

Eu desejo que todos os meus honrados colegas que formam a 
maioria que governa o país reflitam na nossa atual posição; desejava 
que eles refletissem que já temos marchado bastantes anos por uma 
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certa senda,. e que não temos melhorado, antes muito piorado, seja 
qual for o lado por que se encarem as nossas coisas, financeirâmente, 
politicamente, no interior e no exterior! Não conviria que se visse se 
não haveria outra marcha, outro caminho? Eis o que espero de seu 
patriotismo. Este sistema está gasto; se continuar ele, mais gasto fica; 
se ele se exagerar, tanto pior, mas depressa estoura. E preciso prestar 
obediência cega às instituições que nos regem, abolir tudo quanto se 
tem feito em oposição a elas, tudo quanto tende a desnaturalizá-las; é 
preciso lealdade em sua execução, moralidade na conduta dos 
negócios públicos, justiça para todos, sem se olhar só para o partido a 
que pertence, e sobretudo economia nos dinheiros públicos. A não se 
tomar esta vereda, talvez nos abismemos, ainda mais cedo que que se 
pensa. 

Mas encaremos também o projeto debaixo das fórmulas, 
segundo a maneira por que está ele redigido. Se se entendesse que 
esta medida convinha, para que havíamos determinar ql!e só viessem 
Capuchinhos e da Itália? Para que só capuchinhos, e só da Itália? Eis 
um defeito que tende, segundo a minha opinião, a fazer radicar-se a 
opinião de que o partido dominante não quer mais do que fazer 
propaganda, não quer que as nossas instituições vigorem e se 
desenvolvam! Ainda mais; já notou o Sr. senador que há pouco faiou 
que isto era escusado, que o governo tem mandado vir estes Capu
chinhos, que os pode mandar vir, tirando o dinheiro necessário da 
rubrica das despesas eventuais. Eu não concordo nisso; entendo que o 
governo não pode gastar dinheiro em coisa alguma para que não 
tenha autorização; a rubrica de despesas eventuais nada tem com 
semelhante despesa; logo, em minha opinião, o governo não podia, 
sem lei mandar vir estes religiosos, porque não pode fazer despesas 
sem autorização e fundos, e as eventuais têm outros fins; mas o que é 
isto quando o governo só na repartição da guerra gastou 4.800 contos 
de mais, a pretexto e com a rúbrica de eventuais! Isto é nada. Nós 
não temos hoje sistema representativo, estamos iludindo o país. 
Temos um governo que só precisa de câmaras para taxar o povo, au
torizar empréstimos e emissão de papel-moeda! As leis são letra 
morta: não se observam na mais pequena coisa; nem a do orçamento 
se observa! E ainda mais, julga-se que não é preciso um bi/1 de indeni
dade, que tudo foi muito bem feito! 

Ainda porém que .o governo possa mandar vir estes religiosos, 
onde estão os fundos para isto? Eu entendo, e creio que todos os que 
têm conhecimento do sistema representativo prático entendem que, 
quando se faculta uma despesa e não se ministra fundos para ela, não 
pode fazer-se; mas entre nós não sucede isso, julga-se que não é 
preciso que o corpo legislativo ministre os fundos, não se julga 
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preciso essa decretação de fundos! Mas isto é uma conseqüência, um 
corolário do sistema dominante, mas que não deveria ter lugar se 
tivéssemos verdadeiro sistema representativo; devia se fixar o quanti
tativo da despesa e dar os fundos para ela. Mas, além de dar-se neste 
projeto autorização ampla ao governo, ainda se quer fazer correr seis 
loterias! Isto ainda é uma conseqüência do sistema dominante, isto é, 
quer-se aquilo que nenhum povo culto no mundo hoje quer! Quer-se 
para um fim moral aquilo que foi aludido nos países cultos como 
imoral! Porém, se o resultado desta lei será não introduzir no país o 
espírito religioso, mas dispô-lo pará a escravidão, é justo que o meio 
seja este, para um fim imoral um meio imoral! A loteria não é mais 
do que um jogo que arruína todos os que nela entram. 

Deus queira, como jâ disse um honrado senador, que este jogo 
não traga ainda males de muita .transcedência para o pa fs! E demais, 
as loterias já são tantas (creio que andam por perto de 200), que não 
sei quando estas poderiam ter lugar. Ora, eu,. que nunca votei por 
ur11a loteria, como votarei por estas? 

Eu já o tenho dito, só votaria por loterias como meio financei
ro, loterias em ponto grande, e tais, que menos prejudicassem, que 
nos apuros financeiros em que nos achamos, nos ajudassem, ou para 
o pagamento da dívida públ'ica, ou para o resgate do nosso papel, mas 
só como meio financeiro, e com todas as possíveis cautelas. 

Não acho pois que o projeto deva ser aprovado, nem no fundo 
nem na forma. Sei que há de passar, não o estranho, sei que há certos 
tempos em que certas idéias predominam tanto, que não é possível 
impor-lhes diques; é preciso que elas mesmas, pelo desmoronamento 
que fazem à sociedade, se suicidem e morram. Eu creio que estamos 
nesses tempos; por isso o que hei de fazer? Resignar-me e confiar na 
Providência. 

O Sr. V. de Olinda:- O projeto em discussão tem sido com
batido pela despesa que ocasiona, pelo perigo que dele pode provir ao 
estado, e por se lançar mão do meio das loterias. Procurarei encará-lo 
também por todos estes lados. 

O honrado membro que ultimamente falou, que argumentou 
contra o projeto, fez preceder a sua argumentação de um exórdio que 
me assustou, o que mostra bem qual é nestes casos o perigo da elo
qüência. Ele, sabendo a.s regras da oratória-,. empregou com muita arte 
o meio usado de alguns oradores, isto é, dispor os ânimos para o seu 
intento, e fazer ver como menos verdadeira a proposição que começa 
por tornar odiosa. 
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Principiou ele mostrando até receio de falar em vista do estado 
em que se acha o país, da opressão que há, em virtude das leis e dos 
atos do governo! Eu, sem entrar no exame da exatidão destas propo
sições, direi somente que não sei que relação tem tudo isto com um 
projeto que não me parecia digno de tão altas considerações, posto 
que o seu objeto seja muito importante e sério, mas que eu não via 
ligação nenhuma com a ordem pública ao ponto que alegou o honra
do membro, menos a não ser dispor os ânimos do auditório para uma 
coisa oculta, para um perigo que ele parece enxergar no projeto, e 
que eu lhe não enxergo. 

Principiarei pela despesa (lê o art. 1C? e art. P. do projeto). Eu 
acho aqui uma limita.ção ao governo, porque ele ao mesmo tempo 
que fica autorizado por este projeto para mandar vir os missionários, 
fica limitado para aplicar a este objeto os produtos das loterias; nem 
posso entender de outro modo, nem conceber que passasse na câma
ra dos deputados uma autorização ilimitada para este objeto. Alguns 
honrados membros parecem duvidar deste pensamento; mas eu digo 
que não pode ser outro, porque seria muita prodigalidade da câmara 
dos deputados. Mas, senhores, eu acrescentarei que, ainda quando o 
governo se achasse mesmo autorizado para gastar alguma coisa, como 
figurou o último nobre orador, não sei se o objeto não mereceria a 
pena, apesar da estreiteza de meios, e do apuro em que nos achamos. 
O primeiro honrado membro que combateu o projeto por este lado 
concedia autorização para as despesas que fosse preciso fazer com 
uma sociedade de propagação da fé; logo os apuros financeiros não 
são para o honrado membro um obstáculo para esta despesa, quando 
aplicada, segundo o propósito do honrado membro; por conseguinte 
a questão de finanças, segundo os princípios do mesmo honrado 
membro, não vem para o caso; a questão fica pois toda reduzida aos 
me1os. 

Senhores, no apuro em que estamos, é necessária toda a econo
mia, eu já aqui levantei minhas vozes a esse respeito; mas esta econo
mia deve ter· limites. !: preciso que o estado satisfaça a certas necessi
dades de· sua existência política e moral, isto está na órbita em que 
acabo de falar. Isto seja dito quanto à questão das finanças. 

Ora, quanto à questão do perigo da medida, o honrado 
membro que acaba de falar disse que a religião não é um meio de 
governo; que todas as vezes que se toma como tal, ela perde-se, e o 
governo gualmente. Eu concordo nisto inteiramente com o honrado 
membro; mas será por ventura este o pensamento do projeto? Pois 
querer-se-á com este projeto fazer da religião instrumento para go
vernar o Brasil? Creio que não. 
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Procuremos a origem deste projeto. Eu vejo que as assembléias 
provinciais do Norte têm reconhecido a necessidade desta institui
ção, que a tem solicitado; e se assim é, como posso atribuir ao 
governo ou a alguém o pensamento de querer governar por meio da 
religião, quando nem mesmo o governo aparece nisto? Como posso 
tal supor quando a câmara dos deputados, que é a quem se deve este 
projeto, ouvindo as vozes de muitas províncias as acompanha, ajuda e 
favorece, oferecendo o mesmo projeto que elas já tinham promovi
do? Poderemos dizer que as assembléias provinciais querem escravizar 
os povos de suas províncias? Como posso enxergar aqui um meio de 
governo? Deste modo não há nada, por mais inocente que seja, que 
se não possa envenenar. Eu confesso que é a primeira vez que ouço 
dizer que este projeto tem por fim fazer da reHgião um meio de 
governo. 

Ora, as assembléias provinciais têm autori?ado os respectivos 
presidentes para mandar vir estes missionários, e para bem se avaliar 
esta medida é necessário ver as necessidades que há nas províncias. As 
assembléias provinciais, fazendo isto, lembraram-se bem do princípio 
que o honrado membro invocou, que a religião é uma necessidade 
do ser racional. Há grande falta de padres nas províncias do norte, as 
freguesias estão vagas; não há eclesiásticos que se proponham a admi
nistrá-las, os povos não se confessam, não se batizam, não se casam; a 
imoralidade progride por falta destes apóstolos. 

Eu sei que a religião não se violenta, sei que o espírito humano 
neste ponto não tem uma liberdade que não pode estar sujeita à 
autoridade nenhuma; mas por isso mesmo que a religião é uma neces
sidade do espírito humano, por isso mesmo essa necessidade deve ser 
satisfeita. O homem tem naturalmente em si a idéia de um Deus, de 
um ser, de uma sabedoria infinita, de um poder imenso: e ele quer 
adorar esse Deus quando sente essa necessidade. Mas como satisfazê
la? Não tendo quem o instrua, o que faz? Ou pratica ações supersti
ciosas filhas de sua imaginação, ou segue idéias tão falsas, tão cheias 
erros, que acolhe tudo que lhe querem fazer acreditar por não haver 
um homem que lhe guie a sua razão, um homem que lhe aperfeiçoe 
as idéias que recebeu da infância, porque todos nós recebe.mos de 
nossos pais idéias religiosas; um homem que saiba dar esclarecido 
desenvolvimento às primeiras impressões d~ infância, as quais se 
reproduzem em todas as épocas da vida, e as molde conforme dita a 
reta razão, e não ... (aqui não ouvimos o nobre orador) ... que unica
mente inspirada pelos prejuízos, pelos pensamentos falsos do homem 
abandonado inteiramente a si. E pois para satisfazer essa necessidade 
que se querem mandar vir estes frades, porque não há, torno a dizer, 
não há padres no interior; e a falta de sacerdotes produz alguma de-
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sordem nas idéias, e bem se vê quanto se ressentiram disso as famílias, 
porque, senhores, o homem é filho do hábito. 

Eu fui agora testemunha de um fato que vou referir. Em certo 
lugar do termo da vila de Serinhaem havia constantemente missa em 
u'ma capela, à qual concorriam em todos os domingos e dias santos 
todos os vizinhos na redondeza de duas léguas; pareciam todos os 
domingos dias de festa; interrompeu-se esta missa por. falta do clérigo 
que a dizia por espaço de três anos, e só aparecia um ou outro frade 
que a ia dizer por algum tempo; finalmente, achou-se um padre que 
tomou conta da capela, e eu fui testemunha agora do que produziram 
três anos de interrupção; os vizinhos, ainda os que moravam mais per
to da capela, não se importavam já com o preceito, olhavam para 
isso com indiferença! 

Ora, senhores, quem medita nas circunstâncias morais de um 
tal ato, não pode deixar de reconhecer que há necessidade de adotar 
um arbítrio, um meio de obter eclesiásticos que façam lembrar aos 
povos, senão ... (não podemos ouvir) ... ao menos estes atos de nossa 
religião. Eis a origem desta resolução. E uma necessidade pública que 
foi reconhecida pelas assembléias provinciais, e agora proclamada 
pela câmara dos deputados. 

Mas isto é dizer que eles venham insinuar o despotismo, o ódio 
às nossas instituições, e essa obediência passiva do que falou o honra
do membro? Quão longe está uma coisa de outra, quão longe 
estavam as assembléias provinciais que propuseram a medida de levar 
a esse ponto o seu pensamento! Eu igualmente, quando vi. na câmara 
dos deputados passar este projeto, estava tão longe de semelhante 
idéia que o aplaudi. Portanto não acho perigo nenhum no projeto, 
acho-lhe pelo contrário muito utilidade. Pode-se lançar-lhe o odioso, 
pode-se envenenar; mas o que isso prova é que não há nada que não 
possa ser envenenado. 

O honrado membro argumentou finalmente com o exemplo da 
França; mostrou que a restauração tinha-se tornado odiosa por ter 
lançado mão. da religião como meio de governo. Mas vejamos, se é 
bem cabido, o exemplo que o honrado membro trouxe. O que fize
ram os Bourbons? Protegeram acaso a religião por aquela forma que 
convém ao sistema representativo, ou empregaram meios tortuosos 
negando a face da França, no seio das câmaras legislativas que prote
giam semelhantes instituições; aquele governo teve a desgraça de se 
fazer suspeito aos povos a pontó que, qualquer ato que praticava, era 
logo tomado em ódio, ou, pelo menos, havia desconfiança dele. 
Quando neste ponto os Bourbons tratavam de ocultar a proteção que 
davam aos jesuítas, quando o negavam publicamente nas câmaras, é 
que· se verificou que eram realmente jesuítas; depois era natural des-
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confiar o povo do fim para que se protegia semelhante instituição 
que se negava, mas que se sabia que existia. 

Mas com o projeto de que tratamos há algum segredo? Não se 
obra com toda a franqueza? Não são as assembléias provinciais que se 
apresentam solicitando esta medida? Não vemos a câmara dos depu
tados tratar dela com igual franqueza anuindo aos desejos daquelas 
assembléias? Há aqui alguma coisa que incuta suspeitas de que se 
quer sacrificar a liberdade e proteger o despotismo? Demais, na Fran
ça nenhuma necessidade havia de pregadores; as igrejas estavam pre
enchidas, e é o mesmo entre nós? Parece-me pois que há muita dife
ferença. Não nos comparemos com o governo francês daquela ·época; 
o governo francês começou por inspirar receios que era inimigo das 
liberdades públicas, não procurou desvanecer as desconfianças ou 
empregava meios que as confirmavam mais, r.~egava fatos que eram 
verdadeiros. Quando se nega aquilo que se está fazendo, razão há 
para desconfiar. 

Agora, a respeito do governo, pois há receio de absolutismo 
entre nós? Eu não sei como possa ainda alguém receiar hoje que se 
quer acabar com as liberdades públicas e volver aos tempos antigos. 
É daquelas coisas que julgo uma perfeita quimera. Portanto não sei 
qual seja o lado por onde possa ser atacada esta matéria. 

Quanto ao meio por que se manda fazer esta despesa, o nobre 
membro, achando-o imoral, diz que - é justo que para um fim 
imoral se empregue um meio imoral! - Qual é este meio imoral? ... 
São as loterias; e o fim que o honrado membro acha imoral? É ainda 
desses frades ... 

O Sr. P. Souza:- Eu desenvolvi o meu pensamento, não me ex
primi assim. 

O Sr. V. de Olinda:- Estimo muito que o honrado membro 
mostre que tal coisa não passou no seu pensamento. Mas releve que 
lhe lembre suas próprias palavras- para fins imorais, meios imorais-
e isto não quer dizer senão o que eu disse. Mas reconheceu que era 
imoral a aplicação das loterias. Nisto não o contradigo, tenho votado 
contra elas; mas enfim vejo que são admitidas ... e sobre isto não 
digo nada. Porém notarei que, se é um meio imoral, não sei como o 
honrado membro possa ser coerente consigo mesmo quando admite 
as loterias para ocorrer às necessidas públicas, e as não admite para o 
fim de que tratamos. Se as loterias são imorais, rejeite-as para todos · 
os casos. Mas se concede que há uma hipótese em que podem ser rece
bidas, permita-me que aplique também esta hipótese para o caso em 
questão. .. . 

O Sr. Paula Souza: - Ainda, Sr. presidente, vou dizer alguma 
coisa, porque foram combatidas algumas opiniões que emiti. 
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O honrado membro que acaba de falar perguntou que relação 
tem este projeto com a política, e disse que não esperava que se argu
mentasse por esse lado. Eu respondo que tem a relação que procurei 
mostrar do que falei. 

Disse, e repito, que estou certíssimo das intenções dos que 
promovem a aprovação do projeto, estou certíssimo das intenções dos 
que formam a maioria que governa o país; creio que querem o bem, 
mas estou bem certíssimo que erram, que os meios de que se servem 
são perniciosos. Eu entendo que este projeto tem conexão íntima 
com a política, é uma necessidade resultante do sistema hoje domi
nante. O sistema tem em vista coartar as liberdades públicas, inter
pretar a constituição só no sentido do poder. 

Tal sistema tem-se feito bem patente, e este projeto é uma 
necessidade ou um resultado necessário dele; logo tem conexão com 
a política. O projeto faz que venham missionários capuchinhos da 
Itália pregar a religião entre nós; procurei fazer ver que isto era preju
dicial ao país: eis a conexão do projeto com a política. 

Disse também o honrado membro que o governo não pode, à 
vista do projeto, gastar tomo quiser; que o art. 19 não é ilimitado; 
que o governo fica limitado pelo art. 2? . O honrado membro não 
considerou bem os dois artigos; senão, não os encararia por esse 
modo. Eu apelo para a sua boa fé, leia-se o projeto (lê o art. 1~. É 
uma tese geral, não tem limitação. Vamos ao art. 29 (lê). E uma 
adição; além da autorização plena e absoluta dada no art. 19, ainda 
o governo fica mais autorizado para fazer correr estas seis loterias. 
Longe de ser pois uma limitação, é uma ampliação; digne-se o honra
do membro ler com sangue frio os dois artigos; apelo para a sua boa 
fé, e convencer-se-á da verdade. Logo subsiste a argumentação que 
se fez a respeito da falta de limitação e dos abusos que podem nascer 
daqui. 

O honrado membro notou que se havia dito que se esta despe
sa fosse para se fazer uma casa de propaganda, não se duvidaria votar. 
Não sei quem o disse, não o ouvi, talvez fosse em outra sessão. Eu 
não faria despesas na atualidade nem para isto, para não ver no impé
rio os resultados necessários de uma bancarrota. Na atualidade eu não 
faria senão trabalhar por nivelar a despesa com a receita para salvar o 
país do abismo; depois procuraria o mais. 

Mas disse o honrado membro: - Há coisas que se não podem 
dispensar, a economia tem limites, um povo não precisa só de vida 
material, precisa de vida moral. -Concordo; mas a medida de que se 
trata é indispensável para a vida moral do nosso povo? E indispensá
vel para a vida moral que venham barbadinhos da Itália? O Brasil não 
tem acaso vida moral? Não estou por isto. Eu vejo que a podia ter 
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melhor, mas tem vida moral. Pois não existem os sacerdotes, os páro
cos, os bispos, para acenderem essa vida moral? Só na Itália é que 
haverá vida moral? É a vida moral da Itália melhor que a do Brasil? 
Eu ainda lá não estive, mas apelo para o honrado membro que lá es
teve; e· se posso dar fé ao que dizem os escritores, acho que na Euro
pa não há povo que tenha menos vida moral do que o da Itália! No 
entanto é deste povo que se deve com grandes despesas mandar vir 
missionários para acenderem a vida moral no Brasil, onde está apaga
da; no Brasil, onde apesar do que se diz, há.muito mais vida moral do 
que na Itália! O meu país não é como eu desejara, mas ainda assim 
há nele virtudes que não se encontram em muitos pontos da Europa. 
Ao menos no meu país não se vêem esses crimes que nascem da perver
sidade do coração, crimes que se acham em muitos pontos da Euro
pa, e muito mais na Itália. Basta dizer-se que se átravessa todo o país 
sem ser preciso gastar, que se atravessa quase todo, sem perigo de ser 
roubado! Os crimes que se querem apontar como sinais da degrada
ção moral do meu país são quase todos, não filhos da perversidade do 
coração, mas de preconceitos, de erros, de paixões pol fticas. A maior 
parte desses assassinatos que se apontam provam antes hábitos vicio
sos, ponto de honra excessivo, vingança, mas não perversidade do 
coração. 

Mas disse-se:·- se não há padres, o que fareis? Na maior parte 
das províncias do norte há falta da padres para administrar as fregue
sias-. Pois senhores, esses capuchinhos são para suprir a falta desses 
padres? Podem eles ser párocos, podem ser coadjutores? Não se tem 
dito que vem eles para andarem missionando? Pois os hábitos morais, 
essa vida religiosa e moral há de acender-se e conservar-se por prédi
cas raríssimas? Não é mister que os sacerdotes estejam sempre 
acendendo constantemente a vida moral? Pois pode-se conseguir isso 
com os capuchinhos? O que ser seguirá é o contrário do que se quer. 
O que é mister é trabalhar para haver clero bom entre nós, clero 
digno deste nome. Não se vê que estas necessidades não se satisfa
zem com a vida dos capuchinhos, que passam pelos lugares como ·de 
relance? Uma história que o honrado membro contou prova isto. Ele 
disse que havia um lugar em que antes havia missa, e que, faltando o 
pároco, só vinha de vez em quando algum frade, e que. depois dessa 
interrupção, quando o pároco voltou de novo a dizer missa, ninguém 
mais a queria ouvir. 

É o que há de acontecer com as prédicas dos capuchinhos; o 
honrado membro deve reconhecer que as necessidades não se satis
fazem com um ou outro frade que possa vir. O que é mister é cuidar 
em ter clero capaz, tanto em quantidade, como em qualidade. Mas os 
barbadinhos, longe de poderem satisfazer estas necessidades, hão de 
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aumentar o mal, até pelas rivalidades que hão de aparecer. Ignorantes 
da I íngua, quanto tempo não é preciso para a aprenderem, para--não 
parecerem as máximas religiosas ridículas? 

Tratemos pois de ter clero capaz de quantidade e qualidadeu e 
assim remediaremos as necessidades que existem, e não com a vinda 
de capuchinhos da Itália, os quais só produziram o que o honrado 
membro testemunhou nesse lugar de que falou. Demais, o sacerdó
cio, principalmente o cristão, tem· outro caráter; o sacerdócio deve 
ligar-se com os povos; mesmo a nossa religião considera um consórcio 
entre os sacerdotes e a população. E precise que haja simpatias 
mútuas, interesses recíprocos, e essas simpatias, esses interesses 
podem conseguir-se, podem dar-se para com missionários estrangeiros 
de um país remoto, com hábitos diversos, com tradições diversas? 
É isso um meio de fazer mal à religião em lugar de a fazer prosperar. 
Se fosse só para os selvagens, eu diria que ao menos não era prejudi
cial; mas não é para os selvagens, é sim para nós! Eles vêm ·para todo 
o país I Ora, é mister que venham missionários da Itália para nos ensi
nar a moral? Nós não temos sacerdotes? E porque os não temos em 
algum ponto, havemos suprir a necessidade que temos deles com a 
vinda de tais capuchinhos? Mas eu também duvido que não haja 
sacerdotes; há-os, mas não se querem empregar nas igrejas. 

Na minha província há bastantes sacerdotes, mas não há quem 
se queira encarregar de cura de almas, e porque? Isso é que cumpre 
conhecer: é dever do governo ver quais são os obstáculos e removê
los. Se não há sacerdotes em algumas províncias, trabalhemos por tê
los: façamos por ter um clero capaz e digno deste nome; mas não 
queiramos remediar essa falta por um meio que, longe de remediar, 
aumentará o mal. 

Disse ainda o honrado membro: - Pois o projeto pode fazer 
mal? Como podeis supor que o governo tenha o pensamento de servir 
-se d~le pára fins políticos? Eu não disse que o governo queria servir
se do projeto para fins políticos; disse e repito que o projeto pode 
produzir desconfianças, pode dar a entender que este é o fim; eis o 
que eu disse. Nem falei de governo; falei do partido dominante, do 
partido de que o governo é o representante, até usei desta frase. 

Disse o honrado membro:- Pois as assembléias provinciais a 
câmara dos deputados são o governo? Não são elas que iniciaram o 
projeto? Isto está respondido com o que acabei de dizer. O partido 
dominante, sem dúvida, com muito boas intenções, julga que o Brasil 
regorgita em liberd~de, que a liberdade produz a anarquia, e que não 
é possível haver ordem sem cercear-se a liberdade. 

Esse partido dominante não só está só no governo, nem isso 
era possível em um governo representativo; ele está também na câma-
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ra dos deputados e nas assembléias provinciais: é pois o mesmo 
partido que isto quer, e que o julga útil, porque julga o Brasil regor
gitando em liberdade, julga que é preciso coartá-lo; e portanto pode 
julgar que isso se consegue espalhando m~ssionários que preguem aos 
povos o respeito absoluto, a obediência ~assiva às autoridades. Eu 
quero o respeito à autoridade, mas quero-o debaixo das regras pres
critas por nossas instituições: por isso essas pregações de homem afei
tos, por sua educação, por seus hábitos, por seus juramentos, por seus 
votos, a terem obediência passiva, não.é possível conseguirem um fim 
justo. Necessariamente hão de professar o dogma da obediência 
passiva, hão de espalhá-lo, hão de tentar que ele se infiltre no espírito 
dos povos. O partido dominante, que não é só no governo que existe, 
nas assembléias provinciais e na câmara dos· deputados, pode julgar 
isso útil, mas eu julgo-o muito prejudicial. Repito, se o país se per
suadir que há uma cruzada constante, não para estabelecer o absolu
tismo puro e descarnaao, isso não creio, mas para mais mutilar as 
nossas instituições,que já estão mutiladas em parte, pode o país des
confiar, e esta desconfiança pode causar muitos males, e isto é o que 
quero evitar; quero ao menos ter a consolação de que trabalhei segun
do as minhas forças para que eles não aparecessem. 

Diz mais o honrado membro:- Se vós conheceis que a religião 
é uma necessidade social, como não quereis capuchinhos para a pro
pagar? Por isso mesmo é porqÚe entendo que não satisfazem essa ne
cessidade. A religião reveste as formas do país em que existe. Todos 
sabem que a religião católica é uma só, mas que tem certas feições em 
uma nação e certas em outra, e são as que nascem dos hábitos, dos 
costumesf dos preconceitos do país onde elas existem. Logo, para 
desenvolver a religião é necessário que os sacerdotes que a espalham 
tenham também esses preconceitos, esses hábitos, esses costumes, 
essas tradições. Um povo selvagem, sim, esse não tem preconceito, é 
tábua rasa, recebe as instituições ·que lhe dão. Mas em um país onde 
há uma religião dominante é preciso que os sacerdotes que a espa
lham respirem a mesma vida deste país. E serão então homens novos 
de outros países com hábitos diferentes de um país que, posto tenha 
.a mesma religião ela tem todavia uma cor diferente em virtude desses 
mesmos hábitos, desses costumes, esses que hão de vir satisfazer essa 
necessidade social e individual da religião? Não por certo. Eles, 
mesmo se bons forem ·o que ninguém me pode assegurar, não a satis
farão· hão de necessariamente tornar a religião menos gostosa, 
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menos respeitável, menos bem vista, e talvez influam para a sua 
ru (na, dando assim semelhante medida um resultado contrário ao que 
se deseja. 
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Basta encarar-se a medida por este lado, além dos outros, para 
ver-se que ela não deve ser adotada. 

Mas disse ainda o honrado membro:- O exemplo da .restaura
ção da França não vale, não é aplicável; ali o governo de então procu
rava manhosamente proteger os jesuítas, e nós aqui obramos franca
mente. - Rogo ao honrado membro que reflita se o mal nasceu da 
manha ou do fato. O mal nasceu do fato; porque o governo reconhe
cia que a opinião pública era oposta; a isso é que procurava não dar 
essa proteção abertamente, quanto a jesuítas só, não quanto às outras 
missões. O honrado membro entendeu que só houve o mal dos jesu í
tas, quando, além da congregação dos jesu (tas, havia outras missões. O 
governo então procurava sim encobrir a proteção que dava aos jesuí
tas, até negava perante as câmaras que eles existissem, mas é porque 
reconhecia na França essas hostilidades contra a congregação dos 
jesuítas. Mas o que fazia o mal era o fato, é que a França se opunha 
às missões, porque conhecia que o governo se servia desse meio como 
meio político. Logo a comparação que fiz é exata. Se o país se 
persuadir que este projeto é meio de governo, há de haver necessaria
mente no país o mesmo que na França houve, há de haver o mesmo 
resultado. de ódio ao governo; quem sabe se até de começo de ódio à 
religião; e isso é que não quero. Mas diz-se:- nós marchamos franca
mente -; tanto não se marcha fracamente que o projeto é ambíguo, 
que se nega o resultado que há de nascer dele, e ainda se quer encarar 
como um meio de moralizar, quando é evidente que tal fim se não 
consegue com ele, quando o que é claro é que ele há de animar as 
tentativas de se espalharem idéias opostas às que dominam as nossas 
instituições! É o que resultará de semelhante medida. Logo o paralelo 
da restauração foi bem aplicado. Ela nada conseguiu. Reconheço que 
ela tinha mais outros motivos, porque concitou o ódio público; mas 
este foi um deles, e talvez dos mais poderosos. E note-se que muita 
gente· que pertencia ao partido chamado realista só por isso separou
se dele e ligou-se com o partido chamado liberal, do que resultou a 
queda do ministério Villéle e a entrada do ministério Martignac, o 
qual o primeiro passo que deu foi satisfazer a opinião pública acaban
do com as missões, e até fazendo alguns atas de perseguição contra o 
partido padre, no que eu entendo que fez mal, porque um governo. 
justo deve respeitar todas as crenças. O ministro Vaterneuil, que era o 
ministro dos cultos nessa ocasião, até fez violência ao clero nesse 
tempo; daí resultou a reação do partido violento realista, e em 
virtude dela a criação do ministério o Polignac e seus desvarios, que 
trouxeram em resultado o golpe de estado que produziu a revolução 
de julho. A restauração cometeu em verdade vários erros, e este foi 
um deles; mas entre nós tem-se já cometido mais erros do que no 
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tempo da restauração. Não me estenderei sobre este ponto, porque 
não é ocasião oportuna, mas apelo para a nossa atuallegislação, para 
o sistema dominante, tanto em finanças, como em política! Se porém 
se a consideram úteis esses erros da restauração, imitem-os; mas, pela 
minha parte, não quero concorrer para isso. 

Disse mais o honrado membro:- Pois pode alguém crer que 
há tentativas para subjugar a liberdade e estabelecer o absolutismo?
Eu não creio que haja lembrança de estabelecer um governo chamado 
despótico; os nosso hábitos são tais,. que isso já não é possível; mas o 
caso é que se tem querido, que já se tem conseguido mudar a forma 
do nosso governo. Nós hoje só temos governo livre no nome! O que 
forma o governo livre é a existência de certas regras, certos princí
pios; mas esses entre nós já não existem! Há por ventura hoje entre 
nós liberdades de voto, de pensamento? Há liberdade de pessoas? Há 
julgamentos independentes? Não há. Há garantia· para os membros 
das câmaras? Os senadores estão abrigados como queria a constitui
ção? Não; nem eles nem os deputados o estão; têm de ser processados 
e· julgados com menos garantia que o mais miserável cidadão! Há pois 
entre nós liberdade? Não. O pouco que nos resta é mais um favor do 
governo do que um direito, e esse favor está dependente de sua 
vontade. Estou· certo que os que isto têm feito julgam servir ao país; 
talvez porque é reputado verde, incapaz das instituições liberais que 
tivemos, entende-se dever modificá-las; foi também esse o pensamen
to da restauração, pensamento fatal! Mas nós devíamos antes aprovei
tar-nos da lição que nos dão esses erros da restauração para evitar
mos suas conseqüências; é esta a vantagem dâ história. 

É pois o meu desejo que desviemos esses cachopos; imitemos o 
governo que se· seguiu à restauração, que não seguiu esses erros, antes 
deles tirou lições. Do contrário o futuro me assusta ... a liberdade, tal 
qual nos deu a constituição, já não existe ... ela hoje entre nós, como 
já disse, não é mais um direito, é um favor do governo ... 

O Sr. Ferreira de Mello:- Apoiado. 
O Sr. P. Souza: - ... e isto é que julgo muito incoveniente; é o 

que vejo que se deve combater, porque, repito, prevejo o futuro, 
receio dele. ' ' 

Falta-me responder à ultima observação que fez o honrado 
membro. Ele disse que eu dissera: - Como o fim é imoral, o meio 
também deve ser imoral. - Eu disse que o resultado deste projeto 
havia ser necessariamente a tentativa da ressureição das idéias velhas; 
não disse que os honrados membros isso queriam. Disse sim que o 
partido dominan~e pensava que era preciso coartar a . l·iberdade, 
porque ela regorgita e pr_oduz a anarquia; e então acrescentei: -
como o resultado há de ser este, tentar-se ressuscitar as idéias velhas, 
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e por conseguinte não é útil à religião, mas só à superstição e ao fana-
tismo, talvez então convenha para este fim um meio imoral como é ~ 
o das loterias, visto que imoral será seu resultado. 

Mas observa-se que ele ainda:- Se vós julgais imoral o meio, 
como dizeis que em certos casos o aplicareis?- O honrado membro, 
melhor do que eu, deve saber que nada é absoluto no mundo real. 
O meio das loterias é imoral, mas se ele se modificasse de maneira 
que se lhe tirasse muitos meios de prejudicar, e se diminuíssem os 
perigos de fazer mal; se ele se usasse de tal modo que nenhum ou 
muito pouco mal pudesse fazer, dado o caso da nossa posição finan
ceira desastrosa, eu o aprovaria: é um dos casos em que se deve 
escolher dos males o menor. Quantas vezes é o homem obrigado a 
tolerar uma ação má para evitar um maior mal? São princípios segui
dos e correntes na vida social. Nesse caso unicamente, para nos tirar
mos do abismo financeiro em que nos achamos adotaria eu as lote
rias, não como as nossas, mas de modo muito diverso e tais que fizes
sem menos males. 

Tenho respondido às observações do honrado membro. Em
bora torne ele a combater as minhas opiniões, nada direi mais; fico 
satisfeito em ter enunciado a minha opinião. 

O Sr. V. de Olinda (para uma explicação):- Quando eu falei 
na vida política e moral dos povos, proferi uma proposição genéri
ca em tese, proposição verdadeira, em que o mesmo honrado 
membro concordou no seu discurso; mas eu repilo a aplicação que 
ele quis fazer no seu discurso dando a entender que eu chamava 
imoral ao povo brasileiro, ou mais imoral do que o ital'iano. Proferi 
uma proposição em tese, assim como em tese tinha mostrado o 
honrado membro que a religião é uma necessidade do ente racional; 
mas o sentido que lhe deu o honrado membro parece que foi que 
aquela proposição chamara imoral ao povo brasileiro. Amo muito o 
meu país para que mesmo quando dele faça alguma idéia desvantajo
sa tivesse tão pouco juízo para ir em público mencionar tais coisas. 
Não serei capaz de fazer comparações tão odiosas perante o mesmo 
país, nem quero fazer comparações entre o povo europeu e o povo 
brasileiro; repilo pois a aplicação que o nobre senador deu à minha 
proposição, que nenhuma aplicação tem e nem pode ter ao povo bra
sileiro, aplicação que em suas inventivas seguidas umas às outras quis 
fazer crer que eu havia feito ao povo brasileiro. 

O Sr. C. Ferreira: - Sr. presidente, pedi ainda a palavra para 
explicar o meu pensamento ao nobre senador que acaba de sentar-se; 
e principiarei dizen~o que, se eu julgasse o meu país mais imoral do 
que a Itália, o diria francamente, assim como digo que o acho mais 
atrasado do que outras nações em certas coisas; e digo-o para que, 
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podendo-se, se remedie este ou aquele rnal. Eis o meu modo de pen
sar. Devemos imitar no que é bom esta ou aquela nação; e é este um 
meio de civilizar. 

Eu não decido se a Itália é país mais civilizado do que outro 
qualquer da Europa, se tem melhores ou piores costumes; não entro 
nesse debate, digo tão somente que o Brasil é um país tão moraliza
do ou mais do que a Itália, e que este remédio específico que se quer 
para o Brasil não tem produzido na Itália os efeitos que se espera que 
aqui produza, e este foi o meu argumento·: se este remédio específico 
não tem moralizado os lazzaronis ·da: Itália, se não se tem lançado 
mão destes missionários para asmoralizar, que esperanças podemos 
ter de que eles venham moralizar o Brasil? . 

Pergunto mais, se com efeito se quer semelhante medida para 
moralizar o nosso. pal's, qual o motivo por que se deixa no esqueci- . 
mento tantos projetas necessários? Qual o motivo por que se não 
trata de uma lei de eleições, de uma fei de recrutamento? O Brasil há 
de perguntar o motivo. por que os seus ·legisladores não tratam dessas 
leis, preferindo esta que agora se discute, para a vinda de capuchi-
nhos!!! · 

O nobre senador entende que este projeto não dá toda a ampli
tude ao governo para gastar quanto entender; mas eu julgo que para 
reconhecer o contrário, basta saber ler. Não se pode saber quantos 
frades virão. O mesmo nobre senador diz que há grande escassez de 
religiosos, que em muitas igrejas não há missa ... de sorte que, a ser 
assim, poder-se-á julgar necessárias mais de seiscentos, porque o Bra
sil é muito extenso! Não sei portanto o que o projeto quis. Os seus 
autores deviam ser explícitos, deviam dizer: - Quereremos tantos 
religiosos, 10, 20, 30 ou .1 00.- Até parece uma espécie de zombaria 
ao senado dizer-se-lhe: - Dai-nos letra em aberto para mandar vir 
frades- sem dizer quantos[ Como é pois que havemos votar por esta 
resolução? Como havemos dar autorização para gastar dinheiro sem 
marcar limites, e isto no estado desgraçéldo em que todos reconhe
cem que nos achamos!!! 

Desgraçadamente já ontem se votou sobre um tratado sem que 
ao menos se lesse! Ora, se ele é muito bom, como eu quero persuadir
me que é, que inconveniente podia haver, aomenos em ler-se? Mas o 
nobre senador teimou que se votasse às cegas, e votou-se! E desgraça! 
Agora quer-se o mesmo, quer-se que o senado vote que venham capu
chinhos para o Brasil; mas pergunta-se quantos, calam-se:- Não é da 
vossa conta - dizem. Oaunto quereis gastar para mandar vir estes 
missionários? Calam-se do mesmo modo. Ora, isto parece uma farsa. 

Eu disse, senhores, e repito hoje, que, se se quiser-se organizar 
uma· sociedade entre nós para propagar a fé, para instruir as tribos 

:i 
'!· 

'. I•'· 

,.I· 

:[. 

i· 
i 
J, 



66 

errantes nos preceitos da nossa religião, para civilizar os selvagens e 
torná-los religiosos, eu anuiria a que se desse a quantia necessária para 
isso, porque sabem belamente os nobres senadores que todos os 
dias se lamenta a falta de braços para o Brasil, que não se faz senão 
atemorizar os lavradores, dizendo-se-lhes que dentro em sete anos vão 
ficar em miséria. Espantam-se assim os lavradores, não se lembrando . 
os que tal fazem que eles podem dizer-lhes:- Vós que vistes estes pe
rigos, que os anunciastes, qual foi o meio que propUsestes para os re
mediar? Porque não procurastes civilizar os bárbaros, as tribos erran
tes? - Eu entendo que este objeto é de absoluta necessidade, e que 
valeria bem a despesa que se fizesse com uma sociedade para seme
lhante fim, e para isto estaria pronto. Eu já disse ao nobre ministro 
da justiça que seria bom que promovesse essa sociedade, de que o 
bispo devia ser presidente, que os prelados das diversas ordens e até 
os sacerdotes que temos nesta casa, dignos de todo o respeito deviam 
ser membros dela. O governo devia coadjuvar muito semelhante ins
tituição. Demais, com este dinheiro que se quer dar para estes capu
chinhos que hão de vir aprender a I íngua que hão de aqui estar muito 
tempo antes de poder civilizar ninguém, não seria melhor estabelecer 
um seminário onde se instruísse a mocidade que quisesse dedicar-se 
ao clero? Não colheríamos disso melhores úteis do que com a vinda 
de tais religiosos? 

Eu já disse, e repito, que hei de olhar muito para o nobre sena
dor por Minas quando se proceder à votação sobre estas loterias, hei 
de estar com um parecer na mão, com o· parecer que assinou negan
do· loterias à santa casa da misericórdia de Porto Alegre; hei ver se 
agora já vota por loterias, e para que venham capuchinhos! 

Se me disserem que é necessário uma quantia para que haja um· 
seminário, onde os nossos religiosos sejam melhor instruídos, votarei 
por isso, pois entendo que isto é de abosulta necessidade; assim como 
entendo que é necessário que se instruam na língua dos nossos ·indí
genas, porque assim mais fácil lhes será chamá-los à civilização. 

·Quer-se ir à Europa procurar colonos, gastar com isso imenso 
dinheiro; entretanto despreza-se inteiramente as tribos errantes, 
algumas até muito pacíficas! Só achamos bom o que é estrangeiro! 
Perguntarei: quantos frades. dos nossos conventos mandastes vós 
convidar para essas missões? Quantos religiosos existem em Santo 
Antônio e S. Bento, e quantos mandastes para esses lugares, onde se 
não dizem missas? Já mandastes alguns desses religiosos? Senhores, se 
essas comendas, que a esmo se espalharam por todos os cantos, até 
desgraçadamente por traficantes de meias caras, se dessem aos religio
sos que fossem ·levar a civilização aos índios, se se honrassem os 
sacerdotes que se incumbissem dessa espinhosa missão, havíamos 
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de ter muitos Anchietas. Mas o governo não vai parar aí. Honre-se 
os clérigos brasileiros, dêem-se honras àqueles que procuraram ins
truir os povos, e nós teremos religiosos dignos de civilizar o povo 
brasileiro; mas desgraçadamente não se faz isto. Leio os relatórios dos 
Srs. ministros, e não vejo senão tudo escrito com a tinta mais negra 
do mundo!!! O Brasil vai acabar; tudo é imoralidade; tudo é desor
dem! !: preciso um remédio. Mas qual. é ele? Ah! senhores, eu não 
quero repetir o que se tem dito. P~riódicos vomitam blasfêmias em 
política e em moral; é necessário uma lei de imprensa~ não uma lei 
opressora, não esse projeto que está na câmara dos deputados, mas 
uma lei que, sem oprimir, seja própria para conter a licença. E por 
ventura cuida-se nisso? Não. Venham frades!. O povo não pode deixar 
de perguntar qual é o motivo por que esta lei teve a preferência a 
outras leis vitais para a sociedade; há de supor q~e houve motivo 
particular, motivo muito forte, muito poderoso para isto; porque, 
quando se vê que ·há liberdade de imprensa extraordinária, que se 
vomitam blasfêmias políticas e morais pela imprensa, e não se faz 
uma lei de repressão desses abusos; quando se diz que é urgente uma 
lei de eleições, e não se cuida dela; quando se vê que tudo se despre
za, o que se há de dizer? Dir-se-á sem dúvida que motivo muito forte 
faz que se desprezem todas essas leis, para se tratar de objeto de um· 
·interesse vital; entretanto vai se ver qual é esse objeto, e encontra-se 
uma lei fradesca, uma lei que manda recrutar capuchinhos na Itália!!! 
Isto não pode deixar de causar desconfiança ao povo. 

Mas enfim o senado na sua sabedoria, votará como melhor 
entender. Respeitarei. a sua decisão. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a continuação de matéria 

adiada e a primeira discussão da resolução - Y - que declara no gozo 
dos direitos de cidadão brasileiro ao tenente-coronel Emílio Manoel 
Moreira de Figueiredo. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 
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SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Sumárjo. - Expediente. -Ordem do dia. -Continuação da tercei
ra discussão da resolução autorizando o governo a mandar vir 
da Itália missionários capuchinhos; discursos dos Srs. H. Caval
canti, C. Leão e Vasconcel/os. 
Às 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 

Srs. senadores, abre-se a sessão e aprova-se a ata da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O Sr. Vallasques, servindo de 19 secretário, lê um ofício do 
presidente da província do Piauí, remetendo o código das leis da dita 
província, promulgadas no ano passado. 

·À Comissão de assembléias provinciais. 
Remete-se à comissão de legislação um requerimento de Salva

dor Moreira de Pinho, formado em direito pela universidade de Coim
bra, pedindo ser considerado habilitado para poder ocupar os lugares 
de magistratura. 

Passa-se a nomear um 19 secretário suplente para encher a 
vaga que ficou pelo falecimento do Sr. Paraíso e é eleito por 10 vo
tos o Sr. Cunha Vasconcellos. 

ORDEM DO DIA 

Continua a terceira discussão, adiada pela hora na última ses
são, da resolução da câmara dos Srs. deputados, que autoriza o gover-
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no para mandar vir da Itália missionários capuchinhos, conjuntamen
te com as emendas dos Srs. Mello Mattos e Ferreira de· Mello. 

O Sr. Hollanda Cavalcanti: -Sr. presidente, o Jornal que pu
blica as nossas discussões, e mesmo os atos da administração, deu, 
no número de quinta feira 19 de junho, esta not(cia: "O senado re
jeitou ontem o projeto criando comissões especiais para a fiscaliza
ção da receita e despesa· em todas as estações. Foi em seguida aprova
do, para passar a 1erceira discussão, a resolução que autoriza o gover
no para mandar· vir missionários capuchinhos!!!" Eis o epigrama 
mais forte que se pode fazer das nossas coisas. Se eu lesse es~a notí
cia em um desses jornais a que chamam da oposição, diria que alem
brança não era má; mas esta folha é oficial, e isto é a história verda
deira das nossas coisas! ... 

O senado, no estado em que se acha o país, acabando de votar 
que se emita papel-moeda, depois de todos os oradores terem aponta
do o estado horroroso das nossas finanças, rejeita a idéia de comis
sões especiais para a fiscalização da receita e despesa, e logo em segui
da aprova, para passar à terceira discussão, uma resolução que autori
za a vinda de missionários capuchinhos!!! E tenho ou não razão de 
dizer que o remédio aos nossos males, apontado pelos homens -do 
futuro, não é senão papel-moeda, escravos e capuchinhos, e que ~ste 
é o programa das nossas felicidades? ... 

Eu como que abandonei a discussão da minha proposição para 
a criação dessas comissões de fiscalização, mas não sei em verdade 
qual foi o motivo mais forte desse abandono de uma proposição 
que eu reputava eminentemente governamental, se o desânim() que 
me causou o permitir se a emissão de papel-moeda, ou se vê-la apa
drinhada pelo nobre ministro da justiça; porque, se o não.fosse, a re
jeitaria logo desde a ocasião em que a propus como emenda à propos
ta do crédito; mas o nobre ministro não julgou conveniente recusá-la 
então, apoiou-a para que passasse à segunda discussão; e vendo eu 
assim que dava a sua proteção à minha proposição, pensei que era ne
gócio l(quido, e até mesmo não vim a casa no dia em que se votou; 
entretanto é fato que ela foi rejeitada, e que em seguida aprovou-se 
·que o governo ficasse autorizado para mandar buscar capuchinhos!! · 

Sr. presidente, cuidará alguém que me ouvir que eu me assusto 
com meia dúzia de. capuchinhos que possam vir para o Brasil; digo 
mais, com meia dúzia de contos de réis que se botem ao mar? Não, 
não é esse o meu susto; Recordo-me antes que, em princípios da 
maioridade, eu fui dos raros que votaram para que se não lançassem 
fora os capuchinhos; e não só assim votei, mas até disse alguma coisa 
a esse respeito. Os capuchinhos, que então estavam entre nós, ne
nhum mal faziam; entretanto foram postos fora e hoje quer-se man-

:, 
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dar buscar outros!. .. Amanhã o que acontecerá? Como, Sr. presiden
te, vamos nós ser respeitados pelos estrangeiros! ... 

Demais, porventura, para virem meia dúzia de capuchinhos, se 
necessários são, necessita o governo de um ato legi.slativo?... · 

O Sr. C. Leão:- Ninguém o disse. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Não haverá outro meio de obter esses 

capuchinhos, quando necessários sejam, senão com loterias? Com 
efeito, é esre o programa das nossas coisas. Eu já vou dizendo, Sr. 
presidente, que se vá desde agora contando com mais despesa para 
os enxotar de novo para fora daqui a um par de anos, senão a um par 
de dias! Pela minha parte vou adicionando ao tal programa este ar
tigo. 

Quem dirá que temos que fazer tantas coisas? Na verdade, ha
vendo coisas de tanta importância que nos devem ocupar, não posso 
conceber como seja isto o que se repute urgente e necessário! Entíe
tanto, qual é a história dos capuchinhos no nosso país, senhores? O 
que tem eles feito? O que esperamos nós deles? Não é isto aviltarmos 
ainda mais a nossa terra? ... 

Sr. presidente, eu não sou muito velho, há alguém nesta c~sa 
mais velho do que eu; estes senhores que digam qual é a história dos 
capuchinhos no nosso país. Senhores, eu tenho notícia que os nossos 
fndios foram chamados à civilização, e mesmo catequizados, por al
guma ordem religiosa; mas que fossem os capuchinhos, não. Os je
suítas, sim; nas primeiras épocas da descoberta do Brasil, no tempo 
colonial, algum serviço fizeram a este respeito; mas nunca me cons
tou que capuchinhos tivessem chamado nem um fndio à civilização. 

Os resultados da sua prédica do Evangelho ... eu reclamo o 
testemunho das pessoas que os ouviram pregar; eu ouvi-os muitas 
vezes, lembrem-se do que se passava. Refiro-me à província de Per
nambuco, e desejarei que algum. membro desta casa que presenciasse 
essas prédicas dos capuchinhos me desminta, se aquilo que vou asse
verar que vi é falso. 

Na minha província, Sr. presidente, existia um convento cha
mado dos frades da Penha, do qual em 1832 foram enxotados; estes 
frades pregavam o Evangelho; mas nas cidades, quando eles prega
vam ia-se ouvir a missão por tafularia, por patuscada! Nem sei que 
conversões faziam, salvo se eram de algumas beatas; o que é verdade 
é que naquele tempo pouco trabalho se fazia. 

· Nos sertõés porém a coisa era um pouco mais séria; juntava-se 
a população toda, corria em romaria, e não deixaram de carregar o 
santo padre! Havia alguns casamentos; mas quanto criminoso havia 
reputava-se absolvido de todos os seus pecados quando tinha carrega
do o frade da Penha, e julgava-se habilitado para cometer no dia se-
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guinte todos os crimes imagináveis, p,orque tinha a certeza de que ;o 
frade o absolvia!!! Eis o que se ganhava. 

O que sei também é que esses frades tinham grande influência, 
não sei se política; mas de ordinário, quando havia algum movimento·, 
perturbador da ordem pública, era acompanhado do seu competente 
frade, e raras vezes de frade brasileiro!... 

Digam os nobres membros. desta casa se algum índio foi do
mesticado pelos capuchinhos (refiro-me a Pernambuco, não sei das· 
outras províncias); não me constou. Sei que se faziam festas, que se 
festejava muito N. S. da Penha, que havia bom jantar, bom fogo de 
S. Félix, que, quando os tais missionários apareciam, ajuntava-se mui
ta gente para os festejâíem; mas utilidade religiosa não vi. 

Ora, figure-se tais cenas hoje!... Sr. presidente, eu temo que um 
missionário desses que quisesse hoje pregar nas cidades seria enxo
valhado; a religião, bem longe de ganhar com essa prédica, estou per
suadido que perdia. No interior o que aconteceria? 

Fala-se muito em religião; diz-se que, para haver religião, são 
precisos os capuchinhos; mas, como pode haver religião, quando as 

. autoridades atropelam todas as leis? Como pode haver religião, quan
do até não se faz caso da santidade do juramento? Não há causa mais 
fácil, mais trivial entre nós do que dar um juramento! Nós mesmos, 
senhores, vamos, no começo de cada sessão ouvir a missa do Espírito 
Santo, e depois fazemos ... sabe Deus o que! Os atos religiosos assim 
praticados, esta esperança de reformar os nossos costumes por meios 
como os que se apontam, tende mais a promover o escárneo da reli-· 
gião do que a chamar o povo aos verdadeiros princípios religiosos. Eu· 
suponho que a mente das pessoas que tem tantas esperanças nos ca
puchinhos é que eles preguem o Evangelho nos lugares já civilizados, 
não os querem para a cateque~e, porque não me recordo que tal or
dem tenha servido para a catequese! 

Sr. presidente, às vezes, quando um doente está desenganado, 
as pessoas da família vão consultar charlatães; isto é fiaqueza de que 
talvez cada um de nós tenha exemplo em sua casa; muitas vezes os 
mesmos médicos permitem ao doente nessas circunstâncias que façé! 
tudo quanto quiser fazer! Talvez estejamos em umdesses casos,,ou 
tenhamos a convicção, o desengano de não podermos desempenhàr a 
tarefa que nos é in·cumbida, e vamos lançando mão de quanta charla
taneria se possa ap~esentar; ou então, julgando tudo perdido, diga
mos:- Pois bem, querem capuchinhos? Venham capuchinhos, e tudo 
o mais que quiserem! - !: o que me está parecendo. 

Na realidade, Sr. presidente, nós temos necessidade de estorvar 
a decadência da religião entre nós; temos também muita necessidade 
de atender à catequese dos indígenas do Brasil, a civilização dos nos-. 
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sos índios; e para prova, vou referir um fato; mas não é com capu
chinhos que isto se conseguirá. O fato, Sr. presidente, de que falo, 
não assevero, porque quem mo referiu disse mesmo que tinha al
guma dúvida; mas eu acho-o muito prováveL .E, a propósito, direi 
que o nobre senador por Minas, conselheiro de estado ... 

O Sr. Vasconcellos:- E plenipotenciário. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Agora não, não vem esse título para o 

caso. 
O nobre senador por Minas, conselheiro de estado, de acordo 

com o nobre ministro da justiça, ex-ministro dos estrangeiros, mlmo
zearam o senado, um destes dias, com uma sessão de conselho de es
tado. Eu não me achava presente; mas ii no Jornal do Commercio, na 
3ÇI discussão da resposta à fala do trono uma verdadeira sessão do 
conselho de estado entre o nobre senador por Minas e o nobre sena
dor que acaba ·de ser ministro dos negócios estrangeiros, declarando 
mesmo que tinham tido inteligência precisa para falar· no objeto de 
que se ocuparam. Decerto, o· discurso do nobre senador por Minas 
é digno de todo o elogio, porque pelo menos, mostra que não é man
drião nem preguiçoso; e creio que teve tais informações do conselho 
de estado, pois é negócio que lá deve estar e que o nobre senador teve 
a bondade de publicar na tribuna, de acordo com o nobre ministro 
dos negócios estrangeiros... -

O Sr. Vasconcellos:- Posso asseverar que não está no conse
lho de estado. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Pois eu admiro o nobre senador oor ter 
tantos meios de saber tantas coisas, a fim de prestar tanto ao seu país, 
publicando-as.· 

O Sr. Vasconcellos:- Está no Jornal do Commercio esta nota. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Não é nota, é a glosa da nota. A nota vi 

eu no Jornal do Comércio, mas falo da glosa que dela fez o nobre se
nador de acordo com o nobre ministro. 

O Sr. Vasconcellos:- De acordo, não. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Eu não sei disto senão por ler a sessão 

no Jornal do Commercio~ não tenho outras informações; e aí vi que o 
nobre senador disse que tinha prevenido ao nobre ministro que es
tavam de inteligência ... 

· O Sr. Vasconcellos: - Inteligência, não; disse-lhe que não fal
tasse, porqu~ eu tinha de falar nessa matéria. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Mas do concurso das duas opiniões al
gum acordo resulta. Ambos estiveram concordes nos princípios e 
talvez nos fins ... 

O Sr. Vasconcellos:- E o nobre senador não está? 
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O Sr. H. Cavalcanti:- Perdoe o nobre senador, não estou; por
ql•e nestas coisas quero decidir com vagar, quero examinar. Gostei 
todavia de ler o discurso do nobre senador; fez um serviço ao seu país. 
Eu declaro que há muito que buscava tais informações e tinha:-me 
isso dado algum trabalho; mas achei-as na exposição do nobre sena
dor; gostei. 

Mas vamos ao fato de que falei, o qual pode ser que não seja 
exato; mas -si non .e vero e bem trovatto. - Dizem queos ingleses 
acabam de tirar dos Açores ou da Madeira perto de três mil colonos 
para Demerara. 

O Sr. Vasconcellos:- Isso é velho;·aconteceu há dois anos, fo
ram quatro mil, segundo dizem. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não sei quando foi; mas se é exato, di
go que isto é objeto de alta importância; decerto os ingleses com isto 
dão uma prova de mestres no seu sistema de civilização. 

O Sr. Vasconcellos: - E tem-se lá dado muito bem esses colo-
nos da Madeira? ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Isso é naturalíssimo. 
O Sr. Vasconcellos diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Nã9 se ofenda o nobre senador com 

isso não cuide que trago estas coisas para o ofender. As intenções do 
nobre senador não duvido que sejam excelentes, e se o fim do nobre 
senador é sustentar a dignidade do império (eu presumo que é; mas 
podemos discordar nos meios); se é promover a civilização dos rndios; 
chamar o país a princípios· religiosos, conte sempre comigo, e já agra
deci ao nobre senador a. exposição que fez acerca da questão dos nos
sos limites ao norte, e torno a dizer que fez um serviço ao seu país. 
Para ajuizar porém da matéria, para entrar· na contestação acerca do 
procedimento do ministério atual e do transato nessa questão, quero 
ouvir as partes, não posso fazer um juízo sem isso; peço vista ... 

O Sr. Vasconcellos: ~ Por 24 horas somente. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Não, isso é muito pouco: há de permitir 

que a esse respeito eu suspenda ainda o meu juízo. 
· Sr. presidente, eu não sabia deste fato; mas se assim foi, mos-

tra bem o que querem os Ingleses. A Inglaterra, onde a população 
regorgita (ningu.ém há de dizer que o Inglês é preguiçoso e man
drião, ao contrário está habituado ao trabalho) a Inglaterra, necessi
tando fazer sair de seu seio muitos de seus habitantes, e tendo entre 
seus domínios urn território magnífico,_ como é o da sua Guiana e 
o de Demerara ... 

O Sr. Vasconcellos:- Magnífico! Magnífico é o nosso. 
O Sr. H. Cavalcanti: - O nosso é magníficíssimo! (Risadas). 

Mas a Guiana1 Inglesa é, sem dúvida, pela sua posiç~o geográfica ... 
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O Sr. Vasconcellos:- Isso é outra coisa. 
O Sr. H. Cavalcanti: - ... pela sua maior proximidade da mãe 

pátria, superior aos fertilíssimos e salubres terrenos da Nova Holanda; 
e tanto é que os Ingleses se lembraram de ir buscar Açorianos ou Ma
deirenses para trabalharem nesses terrenos, vejam a importância que 
eles dão ao seu território da Guiana. 

Mas veja-se qual é a sua intenção principal. Eles dizem: - A 
Guiana pode-se considerar como parte do Brasil; estes colonos co
nhecem bem o Brasil, não tem horror à emigração para esses lugares, 
e falam a mesma língua; por outro lado, os lndios com quem têm ti
do relações é com Portugueses ou Espanhóis e sem dúvida simpatiza
ram mais com uma colônia de Portugueses do que com qualquer 
outra -, e foram procurar então esta gente. E gritam as falhas; não 
se ouve senão dizer que os Ingleses não querem que venham os escra
vos para o Brasil porque os querem para Demerara! Senhores, isto é 
falso, eles querem engrandecer suas colônias ... 

O Sr. Vasconcellos:- Alguns Africanos para lá tem ido que de
viam ficar aqui. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Isso são coisas em que não me meto; 
não ·sei se deviam ou não ficar aqui. 

O Sr. Vasconcellos: - Deve pugnar pela observância dos trata
dos como representante da nação. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Peço vista do negócio, ainda o não estu
dei, e não posso formar já um juízo a respeito. Mas o que vou de
mostrando é como os ingleses curam da civilização dos fndios, 'e 
que os fndios hão de ir para os ingleses e não hão de vir para nós, 
porque os Ingleses não mandam buscar capuchinhos. 

O Sr. C. Leão: - Mandam metodistas. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Para que fala nisto? ... Talvez que seja, 

porque os ingleses importam-se pouco que os fndios pertençam a·. 
esta ou aquela religião; o fim é chamá-los à civilização, e eles que · 
mandam metodistas é talvez porque o metodista é melhor catequiza
dor do que o católico romano! Não me fale nessas coisas ... não me 
chame depois libertino. 

Senhores, o primeiro passo que devemos dar para com os Jn
dios é trazê-los à civilização pelos meios mais fáceis possíveis; exami
ne-se se por meio dos capuchinhos poderemos trazê-los à civilização 
com essa facilidade, se isso talvez não nos desviará do nosso fim. De
pois deles civilizados, não faltará meio de chamá-los ao grêmio da 
religião católica; porque, uma vez em contato com a nossa popula
ção, com muita facilidade adotarão os nossos costumes e religião. O 
que é verdade é que os nossos vizinhos ... sim, nossos vizinhos, pois 
limitam com o nosso território do norte ... tendo um ardente desejo 
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de promover a civilização ·dos fndios, lançam mão dos colonos por
tugueses; e note o nobre senador que os seus missionários não hão de 
ser estrangeiros, hão de ser naturais; não é a Itália que eles os hão de 
mandar buscar. Por que não havemos nós fazer o mesmo? ... 

Lembre-se o nobre senador daquele projeto tão achincalhado 
de carne, pão e juízes de direito para o Pará eu sempre o vou lem
brando; leia-o o nobre senador,· que há de ver que nele há mais idéias 
de colonização do que neste de capuchinhos. As nossas ricas terras 
de Amazonas requerem que se chame para ali população, e essa po
pulação, pode ser chamada mesmo do resto do império do Brasil, 
não precisa que seja estrangeira. Há . muitos Brasileiros desgraçados 
nas outras províncias que fazendo-se-lhes vantagens, podem ir residir 
no Pará, podem ali ir promover a indústria, e tornar-se proprietários. 
Para melhor ser entendido, eu peço ao nobre senador que leia o tal 
projeto dos juízes de direito, carne e pão e verá que desejo promover 
a colonização não mesquinhamente, mas em ponto grande e sistemá
tico. 

Estudem os nobres senadores que têm desejos de chamar à 
civilização os nossos fndios a história das nossas colônias, vejam o 

· progresso e a vantagem dessa colônia de S. Leopoldo, no Rio Grande 
do Sul; decerto não foram capuchinhos que a elevaram. Venham os 
colonos com padres da sua religião; proporcione-se-lhes meios; haja 
boa polícia, e então teremos colonização no país, teremos ocasião 
de chamar os fndios à civilização. Mas como é que nós os chama-· 
mos? Mandamos vir capuchinhos, e depois mandamos ao Pará talvez 
escravizar os fndios. · 

O Sr. C .. Leão:- Essa é boa! 
O Sr. H. Cavalcanti:- Estã é boa?!... Talvez o nobre senador, 

talvez algum de nós, tenha alguma em sua casa. Eles vêm para aqui 
nas embarcações tratados como escravos ... 

O Sr. C. Leão diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. H. Cavalcanti: Pois veja as pessoas que vêm do Pará e 

que trazem esses fndios; elas que lhe digam como são tratados. 
Mandam-se até fazer encom·endas para o Pará: ~ Envie-me um ou 
dois fndios, etc. 

O Sr. C. Leão:- Então também o senhor escravizou os Chi nas? 
O Sr. H. Cavalcanti:- Não, alugava-os. O nobre senador está 

muito certo da minha vida, escravizava-os tanto como era capaz de 
escravizar o nobre senador, ou o nobre senador a mim. 

O Sr. C. Leão:- Pois com os fndios sucede o mesmo. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Não, os pobres fndios são tratados 

como escravos, são trazidos a chicote e a palmatória! Sim, vós vos 
lembrais de capuchinhos, mas não vos lembrais de melhorar a sorte 
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dos nossos rndios! Qual é o meio por que os trazeis à civilização? 
Há essa população imensa de fndios do Pará; quais são os benefícios 
que lhe fazeis? Como quereis. que simpatizem convosco e não se me-
tam no mato?... · · 

O Sr. C. Leão:- Estamos de acordo. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Eu não duvido que o nobre ministro 

esteja de acordo comigo em muitas coisas. .· 
O Sr. C. Leão:- Se lesse o que eu disse na câmara dos deputa-

dos, não diria agora isso. . . · . 
O Sr. H. Cavalcanti: -Sim, senhor; eu não quero fazer oposi

ção; por mais que me chamem a ela, por mais que provoquem o país ... 
O Sr. C. Leão:- Eis aí está!... · · 
O Sr. H. Cavalcanti: - Eis aqui está? ... Areba o Jornal do 

Commercio de dar a notícia da entrada para o ministério do maior 
fariseu que houve no ministério de 24 de março. (Risadas. Não apoia-
dos): se isto não é orovocacão, digam o que é. · 

ção. 
O Sr. C. Leão: - Isso que o Sr. está dizendo é que é provoca-

O Sr. H. Cavalcanti:- Pois vejamos se isto que digo é errado. 
·O Sr. C. Leão:~!: tão bom cidadão como o senhor é. 
O Sr. H. Cavalcanti:- E mais distinto;não duvido. Mas quem 

pode negar que é o· homem mais violento, mais amigo de medidas 
excepcionais? Leia-se o seu relatório. Eu respeito-o muito, tem 
muito merecimento; mas isto é evidente. Não obstante porém essa 
provocação declaro que não tenho em vista fazer oposição; poderei 
estar muito de acordo com um ministro, ou com todos. 

Eu referi o fato da colonização açoriana na Guiana, e chamei 
a atenção dos nobres senadores sobre o modo por que os Ingleses 
promovem a civilização dos indígenas, tendo em vista a nossa vizi
nhança da Guiana. Eu pensava que isto nos poderia servir de alguma 
coisa; mas em lugar de cuidarmos realmente dos nossos interesses, 
das necessidades públicas, fechamos os olhos a tudo, e dizemos:
Venham capuchinhos, deixemo-nos de fiscalizações, não nos importe 
isso; nós estamos em uma bem-aventurança, venham também os ca
puchinhos para partilhar essa bem-aventurança -! Não posso ver nes
te comportamento senão um epigrama ao Brasil, à representação na-
cional! .. 

Eu peço a cada um dos nobres senadores que figure um capu
chinho pregando atualmente nos nossos. povoados, ou no interior 
do país! Sr. presidente, eu vi em um povoado, não direi onde; mas 
devo dizer que foi em 1824, em uma cidade do Brasil, uma procissão 
de penitência~ depois de uma prédica de um missionário: não acom
panhei a procissão, mas estive em uma janela que tinha defronte 
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um passo ou uma imagem; vi os hqmens açoitarem-se nus, vi ensan
güentadas a mais de cem pessoas; mas quando o dia acl::.rava, esses 
homens eram tão facinorosos· como quando tinha anoitecido! Isto 
é o que eu vi. Compare-se o tempo de então em que ninguém ousava 
soltar senão uma ou outra palavra perante um missionário, em que a 
prensa não podia falar, com a época presente... · 

O Sr. C. Leão:- E o que prova isso? 
O Sr. H~ Cavalcanti: - Prova que, em vez de fazerdes bem à 

religião, fazeis-lhes mal. Em iugar de trazerdes a paz a sentimentos re
ligiosos, trazei-lo ao escárnio e ao ridículo com as vossas medidas, 
e deveis preparar-vos para fazer breve e'xpelir esses mesmos capuchi-
nhos e Deus queira qut:: não vá mais alguém, com eles. . 

Suponho que tenho dito talvez demais sobre esta q~estão e 
não aprovo emenda nenhuma; porque as emendas muitas vezes são 
causa de que passem os projetas, e este projeto é mau, não merece 
emendas. .. 

Há uma emenda na mesa que sem dúvida honra muito o seu 
autor, e suponho que conseguirá o seu fim, que é chamar a atenção 
da casa para os hospitais da casa da misericórdia do Rio ·Grande do 
Sul, o que, sem dúvida, merece alguma atenção. Eu, como já disse 
quando se tratou deste negócio e que advoguei a pretensão destes 
hospitais, se em alguma hipótese admito loterias, é para ali, nas cir
cunstâncias atuais; é para ali, como já disse, onde existe um exérci
to, e sabe-se que os militares têm uma sobra sempre para jogar, e se 
hão de jogar as cartas, melhor é que comprem bilhetes das loterias, 
porque revertem não só em benefício do país, mas dos mesmos mili
tares que se têm de curar nesses hospitais. Essa emenda que.foi à me
sa sem dúvida deve trazer a ilustre comissão da fazenda a dar o seu 
parecer favorável nesta matéria, pois já que toleram loterias para os 
capuchinhos, porque as não hão de tolerar para as casas de miseri
córdia do Rio Grande do Sul? Mas sobre isto há um projeto que veio 
da câmara dos deputados, e, dando a ilustre comissão seu parecer a 
respeito, pode entrar em discussão, e passa mais depressa do que, pas
sando agora como emenda, porque faz voltar este projeto à cârnara 
dos deputados: a ~~enda acarreta consigo a questão principal, e 
isto é o que não quero. Louvo a proposição, estou que um grande 
fim se tem conseguido, que é ao menos lembrar à comiss§o de fa
zenda um objeto digno da consideração pública . 

Eu ia-me sentando sem falar sobre as loterias; porque a falar 
a verdade, já tenho manifestado bem no senado a minha opinião so
bre semelhante jogo; mas como o nobre 29 secretário denunciou 
ontem uma circunstância já foi denunciada por mim na tribuna, 
direi alguma coisa. 
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O nobre 29 secretário disse:- Veja-se os males que estão fa
zendo as loterias; um homem vende cartelas de um bilhete, tira o 

I . 

prêmio, foge e não dá contas! - Não disse eu isso, quando se extin-
guiu a administração das loterias, para dá-la a um indivíduo parti- . 
cular? O senado há de estar lembrado. Para se venderem melhor os 
bilhetes, para convidar mais a população, entendeu-se ·que era bom 
que se vendessem décimos e vigésimos de bilhetes; mas quem garante 
a quem compra esses pequenos bilhetes, a segurança do seu prêmio? ... 
E não há de acontecer só o que ontem relatou o nobre 29 secretá
rio; há de haver muita gente que irá de vender décimos e vigésimos 
sem comprar bilhetes, e desta forma tirarão a vantagem de ficar com 
todo o benefício da loteria; os 20 por cento de benefício e imposto 
ficarão em seu poder, farão uma loteria sua! Negócios de Israelitas 
no caso! Promovamos o israelismo, e para que? 

O Sr. Carneiro Leão diz algumas palavras que não ouvimos. 

O Sr. H. Cavalcantí: - Isso não é o que se diz; mas as ordens 
estavam dadas; por conseqüência serve essa razão. Deixe-se desmo
ralizar tudo, contanto que tenhamos um vintém de mais na algibeira! 
Agora é que o nobre 29 secretário se lembra dessa circunstância! 
Mas eu disse isto no senado, e ninguém fez caso! 

O mesmo pelo que respeita ao que digo dos capuchinhos. Desa
tendei, ide avante, não escuteis reflexão de indivíduo algum! É verda
de, que quando esses males vierem ao nosso país, talvez tenhais vós 
mais um vintém do que eu, mas não sei se mais um vintém, se menos 
um vintém nos garantirá da desgraça que há de chegar-nos. 

Eu reclamo das pessoas que têm o leme do estado atenção 
para o seu país; lembro-lhes que não é com papel-moeda, nem com 
escravos, nem com capuchinhos que o hão de salvar. 

O Sr. C. Leão:- Não acompanharei o nobre senador em todos 
os pontos do seu variado discurso político, religioso e ... não sei que 
outros títulos ainda lhe poderão caber: mas algumas observações farei 
sobre alguns tópicos dele. 

O nobre senador julga que a notícia dada pelo Jornal do Com
mercio de ter o senado há dias aprovado para passar à 3~ discussão o 
projeto, autorizando o governo a mandar vir missionários capuchi
nhos na mesma sessão em que rejeitara o projeto do nobre senador 
sobre comissões de fiscalização da receita e despesa, é um epigrama 
ao senado! 

O Sr. H. Cavalcanti:- O projeto já era do nobre ministro, pois 
não passou à 2~ discussão sem o seu apoio. 
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O Sr. C. Leão:- Mas eu não sei onde está o epigrama. O pro
jeto do nobre senador nada tinha de comum com o dos missionários 
capuchinhos; este pareceu conveniente e útil, o outro pareceu desne
cessário e incompleto. O projeto do nobre senador· era desnecessário 
enquanto queria autorizar o governo para nomear comissões fiscais, 
pois para isso não necessita de lei; e o Sr. Alves Branco declarou ao no
bre senador que tinha nomeado por várias vezes tais comissões sem que. 
para isso julgasse preciso autorização do corpo legislativo e em verdade 
ninguém ·dirá que para nomeação de comissões.q~e examinem o estado 
das repartições· públicas seja necessário autorização do corpo legislativo. 

Pelo que respeita porém à nomeação de iguais comissões pelas 
câmaras, era incompleto esse projeto. Não basta instituir uma ou ou
tra comissão; cumpre dar-lhes meios para que possam :fazer alguma 
coisa útil. Faça-o o nobre senador, que não lhe porei impedimentos; 
e porque o não fez no seu projeto? O projeto caiu!... -·E o nobre se
nador porque o abandonou? ... Demais, declaro ao nobre senador 
que eu não o tinha adotado; quando propus que ficasse adiado, ex
primi só a idéia de que a sua discussão não era própria da lei do cré
dito. A lei do crédito era urgente: eu cuidei que o nobre senador sus
tentaria o seu projeto, procuraria mostrar as vantagens que dele po
diam provir; e isso podiam.demorar a adoção da lei do crédito: jul
guei pois que se podia reservar para outra ocasião essa larga discussão 
em que o nobre senador tinha de mostrar as vantagens do seu proje
to; mas o· nobre senador abandonou-o, e não houve quem quisesse 
substituir o nobre senador, sustentando o projeto que ele enjeitara. 

Portanto, Sr. presidente, creio que ninguém apoiará a opinião 
do nobre senador de que é um epigrama ao senado ter este aprovado 
para passar à terceira discussão o projeto que ora se discute, ao passo 
que rejeitara esse do nobre senador. Ninguém será de tal opinião 
senão· os que pensam como o nobre senador, que cuido serem em pe
queno número. 

O Sr. H. Cavalcanti:- t natural. 
O Sr. C. Leão:- Entendo que o projeto da câmara dos deputa

dos, que ora discutimos, pode ser aprovado, e hei de dar-lhe o meu 
voto .. Mas fique entendido que este projeto não é da administração; 
não é uma medida que o governo solicitasse ou julgasse essencial e 
indispensável ao serviço público. Se o nobre senador tivesse percorri
do as discussões da câmara dos deputados, veria que, perguntando se 
me oporia à adoção deste projeto, eu respondi que o aceitaria como 
meio de catequese para os indígenas. 

o nobre senador porém, e outros que ordinariamente com ele 
votar:n, julgaram conveniente fazer deste projeto um projeto políti
co! E o nobre senador neste seu último discurso acaba de nos revelar 
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. o que nós talvez não sabemos:- Que temos abandonado a civiliza
ção dos indígenas. Pela minha parte dispensava a revelação.· Estou 
certo que o Brasil nada tem feito desde a sua independência para a 
civilização e catequese dos índios; estou também certo que o corpo 
legislativo pouco se tem ocupado desse interessante objeto; por con
seqüência se a alguém cabem imputações a esse respeito, cabem a to
dos nós, deputados, senadores, ministros, porque verdade é que todos 
os homens que têm dirigido os nossos negócios públicos têm achado 
em abandono esse objeto, e nenhum tem dele procurado curar seria
mente. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Está enganado. 
O Sr. C. Leão:- Repito;· nenhum deles têm procurado curar 

seriamente desse objeto (apoiados). Qua! é a aldeia estabelecida pe
los cuidados dos nossos homens públicos desde a independência? Eu 
não tenho notícia dela. 

Sr. presidente, é verdade reconhecida que em quase todas as 
províncias do império existem muitas hordas de índios selvagens, 
algumas das qudis, principalmente as que habitam no Pará, são de um 
caráter dócil, e facilmente ·se prestariam a receber a instrução reli
giosa e tomariam os hábitos da vida civilizada se alguém se apresen
tasse entre eles com séria intenção e meios de o conseguir. Mas é 
também verdade que temos abandonado isto, e que, com efeito, de
sanima mesrno entrar neste objeto. 

Quando na câmara oos deputados se tratou dos missionários 
capuchinhos, houve ·também um deputado (creio que foi o Sr. Re
bouças) que perguntou se não seria melhor mandar buscar jesuítas; 
ao que respondi que aceitaria, mas que não os preferia. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Pois não desejo nem uns nem outros. 
O Sr. C. Leão: - Entretanto o nobre senador quis mostrar-nos 

as vantagens _que tinham produzido os jesuítas na civilização dos ín
dios! Não sei o fim com que o fez; mas o. certo é que nos encareceu 
essas vantagens ... e eu não as nego. 

Mas, continuando no que eu referia, o nobre deputado pela 
Bahia procurou mostrar que se deviam preferir os jesuítas. Eu disse 
que os não preferia; que aceitava a vinda dos capuchinhos, por 
achar que deles se poderia tirar partido para a catequese dós indíge
nas; mas que, como entendia que a prédica do Evangelho não era ex
clusiva de nenhuma ordem religiosa, aceitaria não só os capuchinhos, 
como quaisquer outros miS$ionários que se apresentassem a esse ser
viço com dedicação. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Aceitá-los-ia de qualquer religião? 
O Sr. C. Leão: - Aceitaria missionários católicos de qualquer 

ordem, porque não entendo que, sendo a religião do estado a católi-
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ca apostólica romana, se devam mandar vir missionários de outra re
ligião. Se o governo tiver de fazer qualquer despesa para catequizar 
os indígenas, deve ser na religião do estado; mas se. alguma sociedade 
quiser catequizar em outro culto, o governo é obrigado pela consti
tuição a tolerá-lo: o que não pode é promover à custa do estado a ca
tequese dos indígenas senão na religião católica apostólica romana. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Nem a colonização, por conseqüência. 
O Sr. C. Leão:- Não sei o que o nobre senador quer dizer com 

isso. Eu entendo que primeiro que tudo deve-se infundir nos indíge
nas a crença da nossa religião; é um dos meios eficazes para chamá
los à civilização. 

O Sr.. H. Cavalcanti:- O que eu digo é que por esses princípios 
do nobre senador não se deve também promover a colonização que 
não for de católicos romanos. 

O Sr. C. Leão:- Eu não podia estar preparado para responder 
a estas perguntas do nobre senador, em objeto tão diverso do que se 
discute! Mas, pelo que eu disse a respeito da catequese dos índios, 
pode o nobre senador ver o que eu faria neste caso. Tendo de mandar 
vir colonos, examinaria quais as qualidades que se deviam exigir de
les; se os achasse com todas essas qualidades professando de mais a 
mais a religião do estado,· eu os preferiria sem dúvida; mas não os 
achando com esta circunstância, havia lançar mão de outros. Do mes
mo modo, tendo de civilizar índios à custa da nação, de promover a 
sua catequese e civilização, não mandarei de certo chamar missioná
rios metodistas, nem de outra qualquer seita, promoveria sem dúvida 
vinda de missionários que os chamassem para o grêmio da religião do 
estado. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não confunda a civilização com a cate
quese. 

O Sr. C. Leão:- Se o nobre senador não me quer desviar iitei
ramente do ponto a que me dirijo, não venha com esses apartes, fica 
claramente dito que civilização e catequese são coisas diferentes; mas 
a catequese é meio de civilização, é muito eficaz, até duvido que se 
possa civilizar indígenas ateus, isto é, que se possa separar a civiliza
ção da catequese; nem tenho notícia de sociedade alguma civilizada 
sem rei igião. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Nem eu. 
O Sr. C. Leão:- Por conseqüência como quer o nobre senador 

separar a civilização da catequese? Digo que esta é um meio eficacís
simo para aquela. Nem concebo que os homens se reúnam em socie
dade, que contraiam os hábitos da vida social, sem ter crença religio
sa. Ora, a crença que o governo deve promover é a religião do estado. 

Ficou agora clara para o nobre senador a minha proposição? ... 
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O governo não confunde civilização com catequese; mas entende que 
contribui muito a catequese para a civilização. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Pode haver civilização sem catequese; e 
é mesmo mais fácil fazê-la. 

O Sr. C. Leão:- E mais fácil? ... Ora, eis uma proposição de 
que duvido, e que espero que o nobre senador demonstre, para não 
fazer como com as outras suas teorias. Espero que nos aponte exem
plos das sociedades civilizadas que existem sem crença religiosa. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Isso é coisa diversa. 
O Sr. C. Leão: - Como quer separar a vida social da crença re

ligiosa? 
O Sr. H. Cavalcanti: - Os civilizadores da Índia e das Mo Iu

cas não se importaram com a catequese. 
O Sr. C. Leão:- Mas acharam eles ou não na Índia e nas Mo Iu-

cas sociedades em que havia religião. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Ninguém diz que não. 
O Sr. C. Leão:- Então parece que o que tenho dito é exato. 
Sr. presidente, voltando ao meu propósito, digo que este proje-

to não é um projeto do governo. A administração, perguntada se 
apoiaria o projeto, disse que a aceitaria, porque poderia tirar partido 
dele empregando os missionários na catequese dos indl'genas. A cate
quese dos indígenas tem sido desprezada por todos os governos desde 
a independência; entretanto temos, como também disse, em muitas 
províncias, em S. Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, 
Maranhão, Goiás, Pará, Espírito Santo, Bahia, etc., muitas hordas 
indígenas, e algumas dessas hordas apresentam-se com caráter doce 
e pacífico; será fácil portanto inspirar-lhes hábitos da vida social. 
Contudo, é tal o desprezo com que se tem tratado as coisas a este 
re!ileito, que até o presente nada se tem feito; pelo contrário, até de 
algum modo; com as duas medidas adotadas, fizemos com que al
gumas destas tribos que já eram olhadas como civilizadas, como que 
voltassem quase ao estado selvagem em que existiam dantes (apoia
dos). Extinguiu-se a diretoria dos índios, e não se fez nada mais; 
segundo os nossos hábitos, destruiu-se, mas não se substituiu! Ora, es
tando aqueles homens no estado da infância, precisavam quem os 
acompanhasse no seu desenvolvimento na vida social; mas, sendo de
samparados inteiramente, enquanto nós íamos cuidando de outras 
coisas, das nossas dissenções civis, quase que voltaram à vida errante. 

O Sr. H. Cavalcantí: - As reformas! As reformas! Somos os 
reformadores gerais! 

O Sr. C. Leão: - É verdade, fazendo e desfazendo sempre 
(ap_oiados); porque, enfim, essa é a carreira que tem· sido seguida. 
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Nem sei como o nobre senador fala disso, pois parece-me que tam
bém tem graves culpas a este respeito. 

Se o nobre senador porém continua a desviar-me do objeto, 
não é possível que eu diga o que queria dizer a respeito dos índios. 

Desprezou-se inteiramente a civilização dos índios, mas agora 
oferece-se um~ ocasião de reparar isso. Várias assembléias provinciais 
que julgaram que alguns Capuchinhos tinham feito serviços em cate
quese, pediram-nos; entenderam que os Capuchinhos podiam servir; 
e assim apareceu este projeto. O governo aceitou, julgou que podia de 
algum modo aproveitá-los nesse emprego; mas logo o nobre senador 
e outros que com ele votam procuraram fazer disto um objeto políti
co, trataram e tratam de cobrir os Capuchinhos de toda a odiosida
de, e de impossibilitá-los de fazer algum serviço! Como se há de obter 
a civilização dos indígenas, como se há de obter a sua catequese, se, 
em lugar de tratarmos dos meios de a promov~r, estamos ocupados a 
atassalhar-nos reciprocamente? ... 

O nobre senador diz que não quer fazer oposição, ao mesmo 
tempo que diz: - provocam-me; foi chamado para o ministério o 
maior fariseu que existia no gabinete de 24 de março -. Ora, o 
nobre senador, se tivesse por fim desdizer-se, mostrar o seu espíri
to de contradição, não podia em menos palavras mostrá-lo mais aber
tamente!... O nobre senador diz:- Eu não faço oposição-;· mas faz 
a pior que é possível fazer-se! Eu quero que o nobre senador faça 
oposição às minhas medidas, às medidas da administração,· que mos
tre seus inconvenientes, seus erros; que apresente as medidas que 
julgar melhores, aquelas que o nobre senador entender que podem 
promover o bem do país, o desenvolvimento da sociedade brasileira; 
mas·quando o nobre senador diz:- não faço oposição-, e ao mesmo 
tempo diz: - lá entrou para a administração um dos maiores fariseus 
do ministério de 24 de março :-, isto é a oposição pior que pode ha
ver, é mais alguma coisa do que oposição; é injúria ... 

·O Sr. H. Cavalcanti: - Está enganado; eu expliquei a expres
são: disse que foi o maior entusiasta das medidas excepcionais, que 
pisou a constituição aos pés. · 

O Sr. C. ·Leão: - Entusiasta de medidas excepcionais! O Sr. 
Paulino suspendeu as garantias em caso de rebelião; mas já mereceu 
os elogios do nobre senador, quando disse que o governo tinha feito 
bem em sufocar a rebelião; ao mesmo tempo que chamava esses mo
vimentos -generosos- dizia que o governo os devia sufocar energi-
camente... · · 

O Sr. H. Cavalcanti:- E é isto contradição? 
O Sr. C. Leão:- Eu não concebo bem o que seja! Desde que 

eu entender que um movimento é generoso, em vez de o sufocar, 

.. ,. 
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dar-lhe-ei incremento e pôr-me-ei à sua testa ... 
O Sr. H. Cavalcanti:- Não são essas as minhas teorias. 
O Sr. C. Leão: - Eu não posso julgar movimentos generosos 

esses que houve: mas desde o momento que os julgasse tais, em vez 
de os sufocar, dar-lhes-ia incremento. · 

O Sr. H. Cavalcanti: - O governo que tal fizesse tornava-se 
conspirador. · 

O Sr. C. Leão:- Então os governos são instituídos para sufo
car movimentos generosos? 

O Sr. H. Cavalcanti:- Mas devem manter a ordem pública. 
O Sr. C. Leão: - Pois desde que um movimento perturba a 

ordem pública não pode ser generoso: não sei pois como se possa 
acompanhar o nobre senador em seus argumentos. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Veja a teoria da resistência. 
O Sr. C. Leão: - Segue-se porventura da teoria da resistência 

que se deva sufocar movimentos generosos? 
O nobre senador parece-me que intenta embaraçar-me para que 

eu faça um discurso que possa correr parelhas com o que acaba de 
pronunciar o nobre senador ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- O que mais quer? Não pode deixar de 
assim ser, se me quer responder. 

O Sr. C. Leão:- ... isto é, que toque em todos os objetos sem 
que tenham relação com o que se discute. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Isso mostra o seu talento oratório. 
O Sr. C. Leão: - Não, senhor; se eu tivesse talento oratório, 

desprezaria os apartes; seguiria sempre o fio do meu discurso. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Se não quer apartes, não lhos darei; 

dou-lhos, porque nunca me agasto com eles. 
O Sr. C. Leão:- Nem eu, pode continuar. 
Sr. presidente, dizia eu, tratando dos capuchinhos, que me pa

recia que podiam ser empregados na catequese dos indígenas; e por,
ventura quero com isto que a catequese seja exclusiva dos capuchi
nhos ou de qualquer outra ordem monástica? Não, Sr. presidente; 
se tivéssemos clérigos que se quisessem prestar a este serviço, eu os 
preferiria. Demais, senhores, quantas hordas de índios temos no Bra
sil? Uma imensidade delas: ora, o projeto dá meia dúzia de loterias 
para as despesas com a vinda destes capuchinhos; e mesmo o governo 
não tinha necessidade de autorização alguma para os mandar ,vir, de 
que carecia era de meios para o fazer; mas, como dizia, o projeto dá 
meia dúzia de loterias, que vagarosamente serão extraídas, se o fo
rem, e quantos capuchinhos se podem mandar buscar com esses 
meios? Creio que bem poucos, com tão pouca coisa; e não se sabe 
que o serviço dos catequizadores. é entrar pelos matos, com fracos 
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meios de subsistência, falta de tratamento nas enfermidades, e que 
isto inutiliza estes indivíduos dentro em pouco tempo, de maneira 
que é necessário, para não parar a catequese, ter imediatamente ou
tros que de pronto os substituam? Bem se vê que muito poucos mis
sionários poderão vir com tão pequena quantia, e que esses poucos 
não poderão encarregar-se da catequese de todas as hordas de índios 
que existem no Brasil; apareçam pois religiosos do país que queiram 
suportar esta vida de rigores, e o governo muito aplaudirá a sua dedi
cação, os acolherá, fará o que for possível em seu benefício; mas, 
quando é sabido que igrejas que não passam por destituídas de boas 
rendas para os seus párocos, estão sem pastor; que só há eclesiásticos 
para serem cônegos das sés nas grandes cidades, mas que se não 
acham para vigários de freguezias, principalmente remotas, e muito 
menos para a catequese de índios, não se pode deixar de entender 
que a vinda de missionários há de ser útil, porque pode dar-se-lhes 
aquele destino, destino que aliás é muito demandado nas atuais 
c i rcu nstâ nci as. 

Sr. presidente, disse o nobre senador que se quer tratar ·somen
te da catequização dos indígenas, e não de sua colonização. Se o no
bre senador tiver paciência e esperar alguns dias, verá que um dos 
membros do governo há de propor na câmara dos deputados um pro
jeto de lei com o fim de promover a colonização e. se desenganará 
que a administração cura disto. Não sei se acertará; o que posso 
porém asseverar ao nobre senador é que a administração colheu tudo 
quanto lhe pareceu útil de um projeto que a este respeito foi exami
nado e discutido no conselho de estado, e que o membro do governo 
que o vai oferecer não fez mais do que recopilar, do que foi ofere
cido pelo conselho de estado, aquilo que julgou mais vantajoso. 

Contou o nobre senador uma história acontecida com uns ca
puchinhos. Não pude perceber o fim dessa sua história, e creio que 
não prova coisa alguma e em um aparte logo lhe perguntei o que que
ria provar cem isso; mas, se alguma conclusão se pudesse tirar do que 
o nobre senador disse, era que a religião é um mal que não produzia 
bem algum e não devia haver religião ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Do que escapo eu! Se houvesse ainda in
quisição e o nobre ministro fosse inquisidor, estava eu bem aviado! 

O Sr. C. Leão: - Então o nobre senador acha-me com jeito 
para inquisidor? Pois, senhores, eu julgo o nobre senador com mais 
propensão para isso do que eu; veja o nobre senador como são as coi
sas. Porém, como membro desta casa, opondo-me às idéias do nobre 
senador, parece que posso discutir com as razões que o nobre senador 
apresenta, e demonstrar que a sua história nada prova; porque, embo
ra em outro tempo, nos países onde dominava a inquisição, se per-

• 
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seguisse a quem não tinha religião, ou que não professava a religião 
católica romana, julgo que por isso não estou inibido de mostrar que 
a história contada pelo nobre senador, ou nada prova, ou, se pudesse 
provar alguma coi~, seria a desvantagem da religião, e eu não creio 
que o nobre senador possa julgar conveniente emitir proposições 
desvantajosas à religião, mormente quando o nobre senador não con
tou a sua história em um gabinete e em particular, mas sim no sena
do, na tribuna parlamentar, em sessão pública. A sua observação 
pois a respeito da tal idéia de inquisição torna-se inteiramente i nade- · 
quada. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Tanto melhor para o nobre ministro. 
O Sr. C. Leão: - Também, Sr. presidente, ouvi do nobre sena

dor, falando de um discurso pronunciado pelo nobre senador por Mi
nas, quando se discutia a resposta à fala do trono, que nós estávamos 
de acordo a tal respeito: não duvido que nas conclusões estivéssemos 
de acordo, e o estimo; nem o nobre senador por Minas, nem o nobre 
senador a quem respondo, nem nenhum outro membro da casa, 
pode gostar que sejamos privados de uma parte do nosso território, 
qualquer que seja, tanto mais que essa parte não é tão diminuta .. 

O nobre senador podia ler o que se passou entre o ex-minis
tério de estr1angeiros e o encarregado dos negócios da Grã-Bretanha, e 
depois com o ministro plenipotenciário dessa nação, pois que se pu
blicaram as notas em resposta às que o governo imperial recebeu. O 
nobre senador por Minas, ao dar-se para ordem do dia a 3~ discussão 
da proposta à fala do trono, disse-me que não faltasse a essa discus
são, porque pretendia falar acerca da questão de limites entre o Bra
sil e a Guiana inglesa; disse-me mesmo que o seu intuito era reprovar 
que o território em questão ficasse sendo considerado como neutral. 
Eu pouco tempo tive para poder esclarecer o objeto, não o pude fa
zer, nem é questão que se possa estudar em um momento~ como o 
nobre senador mesmo reconheceu; pude apenas examinar o que tinha 
havido a esse respeito e exprimi então meus agradecimentos ao nobre 
senador por haver-me prevenido que havia de falar neste negócio. 

Sr. presidente, éu não sei com que intuito os Ingleses foram 
buscar habitantes da ilha da Madeira para colonizar a sua Guiana; não 
sei mesmo se por esse meio conseguirão arrebatar-nos algumas das 
hordas de indígenas sobre que o Brasil poderá reclamar direito de 
soberania e que eles tratam de independentes; o que entendo é que 
da nossa parte devemos fazer a diligência por conservar como sú
ditos do Imperador essas hordas de índios, curando da sua civiliza
ção e chamando-os ao grêmio da nossa igreja; porém se, quando 
se discutir .os projetos que podem facilitar a execução deste nosso 
intuito e de aprofundar tal matéria com calma, se procurar excitar as 
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paixões, e achar meios políticos e eleitorais em tais projetas, .certa
mente· os Ingleses irão por diante na sua carreira, e nós ficaremos no 
estado de indolência em que estamos e temos estado desde a indepen
dência, não temos chamado uma só horda à civilização; antes, pelo 
contrário, tendo deixado que algumas que se encaminhavam a isto 
tornassem ao estado selvagem. 

Sr. presidente, eu não sei, como o nobre senador possa asseve
rar que os Brasileiros reduzem os índios à escravidão! Persuado-me 
que, se o nobre senador entendesse que isso era exato, deveria pro
curar corrigir o mal do modo possível, porque, Sr. presidente, é sabi
do que desde longo tempo existem imensas leis publicadas ainda pe
los reis de Portugal, que garantem a liberdade dos índios, e posto que 
depois que o Sr. D. João VI veio para o Brasil aqui se publicou urna 
lei permitindo tomar-se índios Botocudos para trabalhos domésticos 
por espaço de 15 anos, contudo quase todas as pessoas que têro tido 
esses índios nunca os retiveram, além da época em que eles volun
tariamente se prestam a servir, porque nunca vi fazer uma reclama
ção para se prender ou obrigar~se pela força um índio a tornar para 
uma casa de que ele se retirasse, pelo contrário eles, quando querem, 
abandonam seus amos, vão sentar praça, ocuparem-se em outras coi
sas e alguns se mostram bem ingratos. Não sei pois desses fatos em 
que falou o nobre senador; pelo contrário, sei que todos os Brasilei
ros, quando acolhem os índios, procuram ensinar-lhes a religião do 
estado, tirá-los da vadiação, dar-lhes trabalho; e parece que isto não 
é sujeitá-los à escravidão: pode-se dizer que esses índips existem no 
estado de domesticidade, como criados; mas como não hesita o nobre 
senador em chamar a isto escravidão? No momento em que um ín
dio selvagem é tirado da sua horda e entra na casa de alguém, é natu
ral que tenha saudades, que se considere como forçado, que deseje 
voitar ao seio de seus parentes; isto é presumível; mas ignora o nobre 
senador que em dois ou em três anos, esse índio, sabendo a nossa 
I íngua, conhece logo que nenhuma lei coercitiva há que o obrigue a 
servir, ou o prive de mudar de amo, ou de voltar mesmo à vida erran
te em que se achava? Pode um índio qualquer, sabendo falar o portu
guês, desconhecer isto? Para que pois o nobre senador há de fazer 
eco com esses que nos fazem tão injusta imputação? Que os.lngleses 
digam que reduzimos os índios à escravidão, para assim tornar-nos 
odiosos, concebo; mas .que o nobre senador se faça eco de uma im· 
putação gratuita, infundada, é o que me parece que não convém! 
Como pode o nobre senador acolher semelhante imputação, dar-lhe 
um caráter de veracidade? Ouvindo-se· dizer isto no corpo legislativo 
ou lendo-se nossas discussões publicadas, se argumentará assim:- O 
Sr. H. Cavalcanti, distinto senador do 'império, que conhece o país, 
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que tem sido por vezes ministro, é o próprio que diz que os índios 
têm existido em estado de escravidão. - Estas coisas não podem ser 
indiferentes, Sr. presidente, e o nobre senador sabe muito bem que 
elas são aproveitadas. Se isto fosse exato, cumpria remediar; mas vejo 
que o nobre senador acolhe uma acusação que nos é feita a meu ver 
falsamente, e com o fim de nos prejudicar, e a repete perante o corpo 
legislativo, e isto é que eu não podia deixar passar sem contestação. 

Concluo, Sr. presidente. O projeto que se discute não é um · 
projeto ministerial; mesmo me parece que na sua primeira parte é 
desnecessário, porque o governo não precisa cie autorização para 
chamar os eclesiásticos que julgar dever chamar para o Brasil; mas dá 
alguns meios, e se o estado do nosso tesouro não é bom, e se se dão 
loterias para outros fins, não posso deixar de reconhecer que se 
pode dar também para este. 

Que os capuchinhos são úteis para estas missões, é verdade;· e 
se quiser dar destino útil a esses capuchinhos, é vasta e sementeira 
a colher no país; existem imensas hordas de índios que necessitam 
de catequização; o que falta é meios para que isto se faça. Digo meios, 
porque os Ingleses não mandam simplesmente missionários para a 
catequese: os seus missionários atraem os, índios, não só pregando o 
Evangelho, mas também com coisas mundanas dando-lhes facas, 
carapuças, etc.; e bom seria que os nossos missionários pudessem dis
por desses meios. Escassos porém são os que dá o projeto, e estes 
mesmos nobres senadores julgaram que deviam reputar meios pol í
ticos, eleitorais, de odiosidades que hão de fazer com que, quando 
vierem esses capuchinhos, não possam produzir ·bem algum. Ora, 
eu não posso conceber como se possa agradar o nobre senador! 

Se eu votasse contra este projeto, o nobre senador faria dessa 
minha rejeição um meio político, porque, apesar do protesto do nobre 
senador de não fazer oposição, eu vejo realmente quais são os seus 
fins; e é de lamentar que para isso não aparecesse senão o pobre pro
jeto dos capuchinhos, que pouco se pode prestar a essa oposição sem 
que seja desnaturado; Lastimo na verdade que os nobres senadores 
não pudessem puxar um outro objeto para a discussão, e que tives
sem de tratar deste projeto que manda vir capuchinhos, para se verem 
na necessidade de atribuir-lhes fins políticos, a fim de terem um obje
to de censura à administração! 

Sr. presidente, não julgo que este projeto deva passar sem al
guma emenda; parece-me mesmo que se deveria suprimir a parte em 
que se diz que o centro seja na corte, posto que não entendo bem o 
que isto quer dizer. Se se entende que é sujeitar todos os missionários 
espalhados pelas províncias do império a um superior estabelecido 
na corte, julgo que nisto há grandes incovenientes: cumpre que esses 
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missionários sejam fiscalizados, e mesmo quando adoeçam sejam fa
cilmente substituídos e quando se torne necessária a sua substituição, 
é preciso que se possa fazervna localidade para não parar a catequese: 
assim, conviria, no caso que se estabelecessem missões no Pará, que 
na cidade do Pará ou na vila da Barra do Rio Negro se estabelecesse 
o centro das missões dessa província, e que daí se mudassem esses 
religiosos quando cumprisse. Do mesmo modo, se se quisesse estabe
lecer missões na Curitiba, aí-também devia haver um centro, etc. Não 
me oponho a que na corte haja alguns desses religiosos para serem 
mandados a uma ou a outra parte; mas parece-me que não é conveni
ente designar-se a corte como centro das missões; julgo que devem ser 
tantos os centros quantas forem as províncias em que houver essas 
missões: portanto eu suprimiria estas palavras -tendo seu centro na 
corte-. 

O Sr.· H. Cavalcanti (para explicar): - Eu abandono o mise
rável projeto dos capuchinhos, na frase do Sr. ministro da justiça ... 

O Sr. C. Leão:- Pobre; não disse miserável. 
O Sr. H. Cavalcanti: - ... só quero explicar algumas palavras 

que S. Ex. achou um pouco· provocantes. 
Eu não falo bem o português, Sr. presidente; acho mesmo que 

é coisa muito difícil: todavia: procuro sempre usar das palavras se
gundo a sua verdadeira significação. Disse eu que o ex..,ministro da 
justiça tinha sido um dos maiores fariseus da administraçâ'o de 24 de 
março; ora, eu vou mostrar o que significa a palavra - fariseu -. 
Mandei buscar o dicionário português de Moraes: tenho-o nas mãos; 
ele diz: 

"Fariseu, s. m. Entre os judeus os fariseus formavam seita à 
parte, e afetavam austeridade de vida, e muita observância de coisas 
não essenciais." 

O Sr. Araújo Vianna:- Não diz mais nada? 
O Sr. H. Cavalcanti diz também. "Termo vulgar. O enxergão 

de palha, aliás judeu." (Risadas.) 
Aqui está a significação da palavra - fariseu -; se é alguma 

coisa provocante, diga-o o dicionário. Eu com efeito julgo que o no- · 
bre ex-ministro tem uma seita à parte, e julgo também que afeta 
muita observância de coisas não' essenciais. Eis porque usei deste 
termo - fariseu-. 

Diz também o dicionário: 
"Farisaísmo, s. m. A doutrina e práticas dos fariseus: de co

mum se diz a má parte." Mas eu não falei aqui de comum. 
Também, Sr. presidente, suponho ter explicado as expressões 

-o homem mais amigo de medidas violentas e excepcionais- de que 
me servi; mas o nobre senador, além de achar em tudo quanto digo 
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coisas para me julgar muito impetuoso, quis também citar minhas 
opiniões para me achar em contradição; o que requer uma nova 
explicação. 

Sr. presidente, eu sempre disse, e estou convencido, que os 
movimentos que tiveram lugar em S. Paulo e Minas foram filhos de 
sentimentos nobres e generosos; disse também que o governo mere
cia elogios por ter suplantado esses movimentos; mas com isso não 
acredite o nobre senador que eu aplaudo todas as medidas que o. 
governo tomou; pelo contrário: o governo, é verdade, suplantou 
aqueles movimentos, praticou algumas medidas louváveis, por exem
plo, o chamamento de tropas,. o apelo para a força, a atividade, os 
dinheiros de que se serviu dentro de suas atribuições, e por isto hei 
de louvar o governo, porque governo é o símbolo de segurança; o go
verno é dado à sociedade para garantia da ordem e da estabilidade, 
e esses movimentos, ainda que nobres e generosos fossem, todav:a 
causaram perturbação. .. 

Recomendo agora ao nobre senador que me deu o aparte acer
ca de Guizot que o leia, e verá como está de acordo com as minhas 
opiniões. Se quiser, eu trarei essa obra e lha mostrarei. Esses movi
mentos foram baseados na teoria da resistência, a teoria da resistên
cia é que apóia todas as sociedades bem estabelecidas, e ai da socie
dade onde não houver o sentimento da resistência quando à quise
rem perturbar! Muitas vezes o perturbador da sociedade e desgraça
damente foi o que aconteceu nesta crise, é o governo; é verdade 
que o governo abafou aquele movimento perturbador; mas lançou 
novas sementes para movimentos muito mais terríveis que nos amea
çam; tal foi o comportamento do governo. 

Portanto, acredite o nobre senador, e distinga o que eu acho 
digno de louvor do que acho digno de censura; não presuma que, 
por aprovar a energia com que se suplantou esse movimento pertur
bador, confundo essa energia com os atos perturbadores do governo, 
os quais não duvidarei citar. 

O nobre senado.r acha-me sempre em contradição, não sei por-
. que; e aproveito agora a ocasião para dar uma resposta que devo ao 
nobre senador. Disse eu aqui um dia, falando no manifesto da dis
solução da câmara dos deputados, na parte em que diz que as tro·pas 
tinham atacado as mesas eleitorais, que isso era falso, e ainda o repi
to: o nobre senador respondeu- é falso? O senhor meteu-se em casa, 
não sabe o que ocorreu; foram buscar-se listas a bordo dos navios de 
guerra em seu nome. - Ora, combine:.se como é que, estando astro
pas cercando as mesas eleitorais, ao mesmo tempo mandava-se a bor
do buscar as listas dessa mesma tropa! Isto é que é contradição ... 

O Sr. C. Leão:- O senhor é que está em contradição .. 
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O Sr. H. Cavalcanti: - O nobre senador não crê que não faço 
oposição. Atenda o' nobre senador a todas as m inh~s proposições e 
veja o meu comportamento. Se eu fizesse oposição, não tinha propos
to o que tenho proposto este ano; lembre-se o nobre senador do que 
praticava quando estava na oposição, compare o seu com o meu com
portamento, e há de achar alguma diferença. 

Sr. presidente, não tive intenção de ofender a ninguém; mas re
pito: a nomeação do atual ministro dos negócios estrangeiros é uma 
provocação, não à oposição, mas ao país! 

Quanto ao· projeto dos capuchinhos, é com efeito miserável, 
como disse o nobre ministro da justiça e eu o abandono completa
mente; não responderei aos argumentos do nobre ministro; quisera 
só que se fizesse uma comparação do discurSo do nobre ministro com 
o meu, e ficaria satisfeito com isto. 

Disse o nobre ministro que eu tinha aproveitado a discussão 
desse miserável projeto para fazer oposição; se eu quiser aproveitar
me de ocasiões, creia o nobre ministro que não me faltarão. Oxalá 
que as coisas no meu país e a direção que elas levam não desanimem 
todos os cidadãos para fazer oposição. Oxalá que a marcha dos negó
cios seja tal, que até uma oposição seja improf(cua! 

. ·o Sr. Vasconcellos:- Pouco tenho que dizer sobre este projeto. 
O nobre senador que acaba de sentar-se, falando de um discur

so que há pouco pronunciei nesta casa sobre a questão de limites ao 
norte do império, disse que eu e o Sr. ministro da justiça tínhamos 
mimozeado o senado com uma sessão do conselho de estado. Não 
pude compreender o nobre senador; e se quisesse ter a bondade de se 
explicar, far-me-ia obséquio. 

Diz o nobre senador que o Jornal do Commercio fez uma 
sátira amarga ao senado quando deu a notícia de que tinha sido re
jeitado o projeto· das comissões fiscalizadoras, e adotado em segui
da o dos capuchinhos. Eu penso que não votei contra esse projeto 
das comissões fiscalizadoras, porque não estava na casa quando foi 
posto à votação; mas se estivesse presente, havia de negar-lhe o meu 
voto, porque me parecia que não tinha o desenvo.lvimento 11ecessá
rio para que pudesse produzir algum benefício; talvez trouxesse só 
aumento de despesa, pois já um nobre senador, que foi ministro da 
fazenda, expôs à casa os frutos que tinha colhido dos exames de tais 
comissões. De ordinário há receios de comprometimentos; ninguém 
se quer comprometer, e o resultado é que todos os funcionários pú
blicos são ótimos, que tudo está muito bom, e que tal ou tal empre-

i gado merece mais ordenado, etc.; por conseguinte só resulta acrés-
j cimo de despesas ao tesouro inutilmente. Eu não quero descer a par-
i ticularidades; se quisesse, podia apresentar muitos exemplos do que 
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acabo de dizer. Tenho sido membro de algumas dessas comissões, te
nho visto como nelas se procede, e não tenho tido muita satisfação, 
nem com o método de trabalho, nem com o resultado desse trabalho. 

Não é pois sátira ao senado a rejeição desse projeto, é pelo con
trário um elogio. O senado votou com conhecimento de causa; sa
bia que dele não se podia colher os frutos que esperava o seu autor, 
rejeitou-o. 

Asseverou o nobre senador que os I ndlos são reduzidos à escra
vidão pelos Brasileiros. Ora, eu não tenho notícia de que os fndios 
sejam reduzidos à escravidão; tenho lido sim, em escritos inglesas, 
que os Brasileiros reduzem os fndios à escravidão, mormente os das 
fronteiras, que os Ingleses apetecem; de sorte que o nobre senador 
está de acordo a este respeito com os escritores ingleses, de que tenho 
notícia. Esse missionário que entrou no Pirára, aldeia junto ao lago 
Amacu ao norte do império, em 1838, e que foi expulso pelo general 
Andréa, procurou fazer persuadir aos fndios que todos os Brasileiros 
tinham por fim prendê-los e reduzi-los à miséria. Eis a catequese de 
que esse missionário se incumbiu;" tinha porém esse missionário, ou 
quem o incumbiu de tal missão, um interesse considerável nisto; arre
dar do império esses fndios que a eles estão sujeitos, e cujas autori
dades sempre reconheceram; separá-los da sujeição do império, 
fazer acreditar que eram independentes, que o terreno que habitavam 
não pertencia ao império, e que como fndios independentes podiam 
tratar com os Ingleses, não só a respeito da sua condição, mas tam
bém sobre o terreno que habitavarr.: pois o intento dos Ingleses era 
comprar aos lndios esse terreno, e assim apoderar-se dessa considerá
vel parte do território do Pirára, para assim apoderarem-se também 
das cabeceiras de alguns rios, que vão levar suas águas ao Amazonas. 

Como se pode dizer que os fndios são obrigados ao serviço 
de escravos? É certo que o são ao serviço militar, como o são todos 
os Brasileiros; mas escravizados! Não sei pois como o nobre senador 
com tanta afoiteza .assevera o que não é exato, e avança proposições 
que podem muito prejudicar o império, por isso que dessas asseições 
se hão de aproveitar os Ingleses que apetecem esse território, para jus
tificar, ou ao menos coonestar suas pretensões. (Vendo que não se 
acha na casa o Sr. Hollanda Cava/canti). Eu estimaria que o nobre se
nador estivesse presente, porque desejara que fizesse algumas obser
vações, tanto sobre a tática do governo inglês a este respeito, como 
acerca do que digo, porque pareceu entender que eu não tenho co
nhecimento ·da matéria. 

Depois passou o nobre senador a falar sobre os frades de que 
trata este projeto. Eu nada sei destas coisas; voto neste projeto por 
confiança; pretendo votar com as pessoas em cuja. política eu mais 
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confio, por isso não duvido aprovar que se mande buscar estes missio
nários, mormente para se empregarem na catequese dos rndios, de 
que tenho falado. 

Disse o nobre senador:- Engana-se o governo com tais missões, 
porque os rndios hão de seguir sempre os Ingleses, hão.de abandonar
nos. - Estou info.rmado do contrário; tenho informações de que os 
fndios recebem os nossos missionários com preferência aos missioná
rios Ingleses; isto se tem reconhecido ultimamente, nessa mesma al
deia do Pirára; quando ficou livre aos missionários tanto Ingleses 
como Brasileiros catequizar esses rndios, a maior parte deles abraça
ram missionários Brasileiros, e: se empregássemos os mesmos meios 
que os Ingleses empregam em ta is c i rcu nstáncias, é evidente que te
ríamos conseguido muito mais. Como há muitos rndios nesses luga
res, e como ao menos nas aldeias mais numerosas deve :haver um 
cura, é necessário que tenhamos sacerdotes para exercer esses deve
res, o que todos asseveram que não .temos; cumpre pois procurá-los 
em outra parte do mundo, e eis por que voto pela idéia principal do 
projeto, e mesmo lembra o Sr. ministro da justiça que esses frades de 
que trata este projeto são os que podem com mais facilidade apren
der a linguagem do país, razão por que merecem preferência aos de 
outras nações, a quem custa mais esse aprendimento. 

Disse o nobre senador:-: Por que não vamos buscar colonos na 
Madeira como os Ingleses fizeram para Demerara? - Eu não estou 
bem certo se esses 4 mil colonos que os Ingleses foram buscar à Ma-. 
deira e estabeleceram em Demerara; parece que há nisto alguma equi
vocação; sei sim que nestes dois outros últimos anos importaram os 
Ingleses 4 mil habitantes da Madeira nas suas antilhas; talvez que al
guns deles fossem para Demerara, mas bem que se dessem no clima, 
bem que o não estranhassem, segundo asseveram alguns periódicos 
ingleses; todavia não ficaram muito satisfeitos os Ingleses com os 
tais colonos da Madeira, e trataram de mandar buscar colonos à costa 
d' Africa, isto é, retrogradaram para a escravidão. Assim a censura que 
o nobre senador fez ao goveno do Brasil, de que juiga que o meio de 
felicitar o país é importar escravos, compreende também o governo 
inglês. 

Eu penso que não é esta a idéia dominante da administração: 
não sei o que pensa a este respeito, mas o que posso asseverar é que 
os Ingleses tem retrogradado neste ponto. Em 1840 ou 41 eles per
mitiram a um Barklay, habitante da ilha da Trindade, importar mil 
e tantos Africanos por quinze anos, e depois estabeleceram a regra 
geral de importação de Africanos P.ara as Antilhas; hoje estão deter
minados os lugares onde os Ingleses vão buscar Africanos: a Serra 
L::::oa é um desses lugares, e muitas embarcações os vão buscar ali; e 
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note o nobre senador, que é tão ardente entusiasta do trabalho livre, ] 
que a falta do trabalho forçado reduziu à miséiia as Antilhas, a ponto 
da propriedade diminuir de valor 86 por cento. Quem tinha uma pro-
priedade no valor de cem dólares, viu o seu capital reduzido a 14 dó-
lares. (O Sr. Hollanda Cavalcanti entra na sala). 

Eu senti que o nobre senador não ouvisse uma observação que 
fiz sobre os colonos da Madeira; asseverei que os colonos da Madeira 
não tinham satisfeito muito os Ingleses, bem que esses colonos não 
tivessem estranhado o clima. Agora direi que os Ingleses mandam 
buscar os colonos a sua custa; marcam o modo pelo qual devem ser 
procurados no seu país, como quando devem embarcar, qual a sua 
idade e estado de saúde, como devem ser recebidos no país onde de
vem ser importados, e como devem trabalhar nele, etc. É portanto 
um sistema muito contrário àquele de que falou o nobre senador que 
nos apresentou como muito boa coisa a colônia de S. Leopoldo no 
Rio Grande do Sul. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Está enganado. 
O Sr. Vasconcellos:- Estimarei muito que o nobre senador ex

penda as suas opiniões sobre esta matéria, porque eu, bem que me 
reconheça muito somenos, poderei incomodá-lo um pouco, mostran
do que as colônias estabelecidas, como a de S. Leopoldo, só medram 
depois de fazerem grandes despesas ao tesouro. 

O Sr. H. Cavalcanti:...;.. Mas pagam com usura. 
O Sr. Vasconcellos: - Se fizer o cálculo conhecerá que não. 
Eu dizia que os Ingleses não ficaram satisfeitos com os colonos 

da Madeira, e tanto que autorizaram a importação de Africanos. Ora, 
o nobre senador que a este respeito me parece admirador da filantro
pia da política inglesa ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Está enganado. 
O Sr. Vasconcellos: - ... a censurou quando disse que o gover

no do Brasil fazia consistira nossa felicidade em três objetos: escra
vos, frades e papeh·moeda. Entretanto os Ingleses retrogradaram a este 
respeito, poique tornaram a admitir Africanos nas suas Àntilhas. Ora, 
é necessário dizer ao nobre senador que eu tenho lido também algu
ma coisa ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Acredito muito. 
O Sr. Vasconcellos: - ... embora seja só para decorar. Tenho 

lido que os Africanos não vivem nas Antilhas mais que 5 anos, e em 
Demerara, sete. Ora, decerto é humanidade e filantropia exigir ser
viço só por quinze anos de quem não pode viver mais de sete (apoia
dos)! E este sistema é digno de ser abraçado ... 

O Sr. C. Ferreira dá um aparte que não podemos ouvir. 
O Sr. Vasconcellos:- Não cite S. Domingos ... Pobre S. Domin-
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gos! Que até está hoje dilacerado pelos movimentos generosos que 
ultimamente ali tiveram lugar ... E S. Domingos é porventura um es
tado que deva ser. citado? Quando ouço falar nestes objetos, fico 
logo meio incomodado; não posso deixar de pedir a palavra, e capsar 
a paciência do senado com estas repetições... . · 

O Sr. C. Ferreira dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos:- Estou satisfeito, porque tenho então um 

nobre exemplo para imitar. Portanto fique o nobre senador na cer
teza de que Demerara não há de ser cultivada e povoada por homens 
da Madeira; há de ser cultivada, sim, porém por Africanos que a filan-
tropia inglesa está importando para lá. · 

Eu não sei como o nosso governo não se queixa de que o gover
no inglês esteja restaurando o tráfico, como não emprega algumas 
medidas, porque razão não há de mandar· um ou dois br!gues de 
guerra cruzar naqueles pontos ::>ara apresarem as embarcações inglesas 
que transportarem Africanos.Se eles disserem que os transportam para 
colonos, para criados ou outro serviço livre, nós poderemos dizer o 
mesmo, e importar também Africanos. 

Sr. presidente, o nobre senador passou depois a fazer observa
ções sobre os motivos que os Ingleses teriam para conduzir homens 
da Madeira para estes pontos; decerto, se eles os tivessem conduzido 
para ali, ainda mais se corroborariam minhas suspeitas, porque se pode
ria então entender que eles queriam pôr mais em dúvida os nossos li
mites, confundindo povoações que falam a mesma I íngua; mas o ·cer
to é que eles não necessitam dessas cerimônias; atravessaram todos os 
nossos limites; foram se estabelecer em uma aldeia que tínhamos 
fundado, e ainda agora acabo de ler que mandaram fazer novas explo
rações, em breve farão tratados com os nossos lndios, como tem fei
to outros; mandam que· os I ndios façam uma garatuja em um papel, 
chamam a isto assinatura, e o contrato está feito (apoiados)! 

O nobre senador continuou a atribuir a sentimentos generosos 
os movimentos que perturbaram a tranqüilidade nas províncias de S. 
Paulo ·e de· Minas; eu não dúvido que alguém fosse movido a isso por 
sentimentos generosos; não posso dizer que todos fossem movidos 
pelo interesse individual; mas o que me parece é que a causa desses 
movimentos foi a lei que acabou com a oligarquia, sob a qual o Brasil 
gemia. Em cada localidade havia um potentado que dispunha de to
das as eleições, e por conseguinte que dispunha de todo o governo do 
lugar, .Porque as autoridades, juízes de paz, câmaras municipais, 
juízes de órfãos, juízes municipais, etc. eram eletivas, e a lei nulificou 
esses potentados. Penso pois que atinei mais com a· causa desses mo
vimentos do que o nobre senador; como essa lei acabava com a oli
garquia era muito naturàl que todos aqueles que gozavam daquele 
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privilégio procurassem defendê-lo, e daí é que vêem que, em quase 
todos os pontos, foram os oligarcas os que pegaram em armas. 
Como, pela lei da reforma do código, tais influências ficaram redu
zidas, apresentaram-se em campo defendendo suas prerrogativas. Eu 
estou tão convencido disto, como que existo, e que estou falando 
agora no senado. Nem de outra sorte se pode explicar que homens tão 
corajosos, capazes de combater com as tropas mais guerreiras do mun
do, cedessem facilmente à vista das forças que contra eles foram em
pregadas? Essa desistência explica-se muito bem pelo motivo que ali
mentou esses movimentos; não eram a causa pública, não eram os 
interesses gerais que se defendiam. eram os interesses dos oligarcas, 
e é natural que o povo, ·logo que se sente oprimido pela oligarquia, 
procure desfazer-se dela. 

Disse porém o nobre senador que esses movimentos foram 
generosos, que partiram do direito de resistência à opressão, e asseve
rou-nos que era esse um direito inauferível do cidadão. Eu julgo que 
não é direito do cidadão ir armado exigir das autoridades qualquer 
coisa, ainda que seja o cumprimento da lei. 

Disse o nobre senador que me pode convencer que este é o sen
timento do seu hoje muito querido Guizot; mas eu penso que o no
bre senador está equivocado, e até quisera fazer uma aposta a este res
peito, se apostas fossem argumentos parlamentares; era impossivel 
que o homem que assinou o sítio de Paris no ano de 1832 ... 

O Sr. P. Souza faz sinal negativo. 
O Sr. Vasconcellos:- ... que defendeu com a maior eloqüência 

na tribuna; era impossível, digo, que esse homem reconhecesse esse 
direito de resistência de que fala o nobre senador. E como se pode 
reconhecer o direito da resistência nesse sentido de armar-se o cida
dão para opor-se às autoridades, ainda mesmo para exigir o cumpri
mento de uma lei? Admitindo esse princípio, qual seria a sociedade 
que se poderia manter, qual o governo possível? Em um ponto, um 
grupo se armaria· para exigir que a autoridade cumprisse a lei, em 
outro ponto armava-se outro grupo para exigir da autoridade-que não 
praticasse tal ou tal ato! Veja o nobre senador o que produziria a sua 
teoria de resistência! Eu não vejo essa teoria consagrada senão na 
constituição francesa de 93, na efervescência da revolução; reconheço 
o direito de resistência, julgo-o um direito do cidadão; mas em que 
consiste ele? Em não fazer senão o que for justo; porém empunhar as 
armas para obrigar as autoridades a fazer isto ou aquilo, é direito que 
ainda não vi sustentado, já não digo por Guizot, mas mesmo pelo 
mais exaltado progressista... · 

O Sr. H. Cavalcanti:- Nem mesmo Delorme? 

·.·.1 •.. IJ 
~-~ 

:~ 

!-: .. 

i: 



l 
] 
! 
.I 
•j 

97 

O Sr. Vasconcellos:- A resistência daquele que pega em armas 
para repelir o agressor quando ataca a sua propriedade é muito di
versa da do que empunha as armas para obrigar as autoridades a fazer 
aquilo que quer que elas façam. 

Eu portanto, Sr. presidente, não estou de acordo com o nobre 
senador, espero que ainda particularmente me fará o obséquio de 
mostrar essa opinião de Guizot, a este respeito, porque hoje estou tão 
guizotista que é muito provável que renegue tudo quanto tenho dito, 
se Guizot, tão mantenedor das liberdades públicas, disser que se pode 
empunhar as armas para se opor às autoridades ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- E um princípio terrível, mas necessário. 
O Sr. Vasconcellos: - A conclusão é que eu nego: princípio 

terrível é também o da necessidade, porque não se sabe qual será o 
seu termo ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Apoiado. Eu entendo muito bem o no
bre senador, como o nobre senador também me entende. 

O Sr. Vasconcellos: - Sr. presidente, do que tenho dito con
cluo que não estou de acordo com o nobre senador, nem quanto aos 
seus princípios do direito de resistência, nem quanto aos capuchinhos. 
(Risadas). Não compreendo bem esta matéria, já disse; mas como o 
meu sistema é votar em leis administrativas por confiança quando 
não confio na minha razão; hei de agora votar com o governo. 

Tenho terminado. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Eu, Sr. presidente, não falaria mais senão 

me lembrasse do que o nobre senador e o nobre ministro atribuem às 
minhas expressões; presumem eles que eu sou advogado dos Ingleses. 

O Sr. Vasconcellos:- Não, senhor. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Estranharam que eu dissesse que se es

cravizavam. índios ... 
O Sr. Vasconcellos:- Isso, sim senhor. 
O Sr. H. Cavalcanti... e esta explicação escapou-me ainda ago

ra. Os nobres senadores reputam-me eco dos Ingleses .. ; 
O Sr. Vasconcellos:- Não disse tal; protesto contra isso. 
O Sr. H. Cavalcanti... pretendem que minhas palavras vão dar 

forças aos Ingleses. 
O Sr. Vasconcellos:- Isso é exato. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Força aos Ingleses e aos inimigos do 

Brasil dão essas pataquadas que nada valem. 
O Sr. C. Leão:- Quais são elas; vamos a discutir este ponto. 
O Sr. H. Cavalcanti: - O nobre ministro conhece-as bem, não 

as ignora. 
Sr. presidente, eu disse, e infelizmente é isso exato, que os po

bres fndios do Pará são reputados quase como escravos ... 

'. 
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O Sr. C. Leão:- Agora já é quase. 
O Sr. H. Cavalcanti... ou como verdadeiros escravos. Ora, o que 

acontece no Pará? Vem os índios das aldeias com os seus filhos; São 
roubados e metidos em um navio e levados para fora! Ajustam com 
eles os serviços; mas depois, quando reclamam seu salário, dão-lhes 
rodas de pau e palmatoadas! Veja-se o que se disse a este respeito na 
câmara dos deputados. E como é que se faz o recrutamento para a 
marinha? Agarram-se os índios, conduzem-nos presos, embarcam e são 
transportados imediatamente para o Rio de Janeiro, sem que· suas 
famílias tenham mais notícias deles. Ora, é esta a melhor maneira de 
chamar os fndios à nossa comunhão? Ninguém o dirá: não digam pois 
que sou eco dos Ingleses. 

O Sr. Vasconcellos:- Eu não disse tal. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Sr. presidente, nós nos faremos respeitar 

não só dos Ingleses, mas dos Franceses e de todos aqueles com que 
tivermos relações, fazendo justiça a todos. Se por desgraça nossa, 
pelas perturbações intenas, pelas alterações constantes das nossas 
coisas, não 'temos tido ocasião de atender às necessidades dos rndios. e 
chamá-los à civilização, segundo a nossa lei fundamental, segundo os 
princípios do governo brasileiro; se não temos podido fazer isso, por 
que razão não o havemos de confessar? Se os Ingleses dizem que não 
procuramos meios de civilizar os rndios, e isso é verdade, por que 
razão não o confessamos declarando os motivos? O motivo por que 
não temos feito isso não é por abandonarmos os rndios, e sim pelas 
nossas perturbações internas, no que talvez tenham tido muita parte 
os Ingleses ... 

O Sr. Vasconcellos:- Nisto estamos conformes. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Quanto a essa discussão sobre os nossos 

limites ao norte, já eu disse que o nobre senador fez um serviço; não 
sei se a ocasião foi a mais oportuna, e se o nobre senador não con
fundiu muito os fins; não sei, mas, encarado simplesmente pelo lado 
da exposição, para ilustrar o nosso país, para chamar a questão à 
prensa e ao esclarecimento, não só dos nacionais, mas mesmo doses
trangeiros, fez um serviço ao país, e oxalá que continue, que não de
sanime; porém dizer-se que o tratamos muito bem aos rndios, não é 
exato,e nem porque não os tratamos bem têm os ingleses direito ao 
terreno contestado. · 

O Sr. Vasconcellos: - Pela experiência do que acontece em 
Minas, digo que são bem tratados. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Mas eu falo do que acontece no Pará. 
O nobre senador em todas as questões vem sempre com os Afri

canos! Eu digo que essa maldita simpatia para com a escravidão é uma 
desgraça para o país; nós seríamos mais fortes para com os Ingleses se 
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falássemos a verdade e tivéssemos firmeza de caráter. Não presuma 
pois o nobre senador que eu tenho simpatia por nenhum estrangeiro 
que queria intervir nos negócios do meu país; devo porém dizer que 
respeito muito a nação inglesa, e dela aprendo a sustentar os interesses 
do meu país. 

Quanto ao direito de resistência, pode o nobre senador dizer 
quanto quiser; mas do que estou bem certo é que o nobre senador 
sabe mais da matéria do que eu. 

O Sr. Vasconcellos:- Está enganado. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Todavia se me vier" à mão o tal livrinho 

de Guizot, de quem não sou tão apologista como o nobre senador 
inculca, eu o trarei para mostrá-lo ao nobre senador: pode ser que 
ele se contradiga, e não será a primeira vez que os grandes homens 
políticos se tenham contradito; o que eu posso asseverar.ao nobre 
senador é que esta obra a que me refiro foi escrita antes de julho 
de 30, e a meu ver parece que não mudou, porque o que aí escreveu 
são verdades eternas que se sente mais do que se pode dizer. · 

Senhores, vamos tratar seriamente da civilização dos fndios, tra
temos· mesmo de os chamar à sociedade pelo princípios religiosos; 
mas permitam-me os nobres senadores que eu vote contra o miserável 
projeto dos capuchinhos. 

O Sr. Presidente:- Se não há mais quem queira a palavra vou 
pôr a votos. 

O Sr. C. Ferreira:- Peço a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente:- A discussão está adiada pela hora. 
Lê-se um ofício do Sr. ministro do império participando que 

S. M. I. se dignará receber Sábado 10 do corrente, no paço da cidade, 
a deputação de que trata o ofício do senado datado de 7 do cor
rente. 

Fica o senado inteirado. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a mesma. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 

i 



SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 18431 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Sumário. - Expediente. - Ordem do dia. - Continuação da terceira 
discussão da reso7ução, autorizando a introdução de missioná
rios capuchinhos; discurso e requerimento do Sr. Costa Ferrei
ra; discursos dos Srs. Carneiro Leão, Costa Ferreira e Ferreira 
de Mel/o. 

Às 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 29 Secretário dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro do império, remetendo a coleção impres
sa dos atas legislativos da assembléia provincial do Ceará, promulga
dos na sessão ordinária do ano passado. 

À comissão de assembléias provinciais. 
Outro do conselheiro Pauli no José Soares de Souza, participan

do ter sido nomeado ministro e secretário de estado dos negócios es
trangeiros. 

Fica o senado inteirado. 
Dois ofícios do 19 secretário da câmara dos Srs. deputados, 

acompanhando as seguintes proposições: 
1~ "A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 19 As propriedades rústicas ou urbanas, foros e rendas 

.existentes na província e município do Rio de Janeiro, que estão in-
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corporadas ao morgado do visconde d' Asseca, ficam desligadas do 
mesmo morgado, e com a natureza de bens alodiais, para que possam 
ser alienadas, uma vez que essa alienação não prejudique a terceiro". 

"Art. 29 Ficam revogadas somente para esse rim quaisquer dis
posições em contrário". 

''Paço da câmara. dos deputados, em 9 de junho de 1843. -
Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda, presidente. - Visconde de Bae
pendy, 19 secretário. - Herculano Ferreira Penna, 29 secretário". 

2~ "A assembléia geral legislativa resolve: .. 
"Fica aprovada a pensão de 500 rs., diários, concedida por de

creto de 25 de fevereiro de 1843, a Thomazia Cândida de Azevedo e 
Silva, viúva do cabo de· esquadra do corpo policial da província do 
Rio de Janeiro, João Rodrigues da Costa, morto no combate de San
ta Luzia, contra os rebeldes da província de Minas Gerais". 

11Paço da câmara dos deputados, em 9 de junho de 1843. -
Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda, presidente. -.Visconde de 
Baependy, 29 secretário.- Herculano Ferreira Penna, 29 secretário". 

Vai a imprimir a 1 ~ e a 2~ à comissão de fazenda. 
E remetido para o arquivo um volume contendo alguns folhe

tos impressos vindos de Londres, e remetidos da alfândega desta cor
te pelo inspetor da mesma. 

O Sr. Castro e Silva: - Sr. presidente, o artigo 20 do ato adi
cional determina que os presidentes das províncias enviem à assem
bléia geral e ao governo cópias autênticas de todos os atos leqislativos 
provinciais que tiverem sido promulgados, a fim de serem examinados. 

Vejo porém que de algumas províncias, em lugar de virem có
pias autênticas desses atos, vêm exemplares impressos, não se cum
prindo assim a disposição do ato adicional: eu pois vou mandar à 
mesa um requerimento a este respeito. 

Vai a mesa, e é apoiado e aprovado sem debate o seguinte re
querimento: 

"Requeiro que o Sr. 19 secretário mande examinar na secre
taria quais as províncias que, em vez de remeterem cópias autênticas 
dos atas legislativos, como determina o artigo 20 do ato adicional, 
tem remetido exemplares impressos, a fim de que se oficie ao governo 
a respeito.- Castro e Silva". 

O Sr. P. Souza:- Sr. presidente, eu tenho querido saber que 
número de loterias estão concedidas até agora, o que julgo muito útil 
saber-se, mesmo para que o corpo legislativo saiba dirigir-se na con
cessão de novas; mas não me tem s.ido possível. Mesmo pela coleção 
impressa das leis e decretos não se pode ter conhecimento exato 
disso, porque nessa coleção faltam atos legislativos; nem todos têm 
sido impressos. Estou lembrado que tenho procurado alguns atos le-
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gislativos e não os tenho encontrado na coleção, bem como atas do 
governo, por exemplo: o decreto que suspendeu as garantias em S. 
Paulo e Minas Gerais em 1842, o qual não está impresso, ao menos 
não o encontrei na coleção desse ano, posto que encontrasse aquele 
que o revogou. 

Demais, há também assembléias provinciais que têm concedido 
loterias, e não temos uma coleção completa das leis provinciais; não 
sabemos pois qual o número de loterias concedidas. Eu quisera· saber 
isto, perguntando-se ao governo. Talvez se diga que isto é inútil; mas 
para mim é indispensável, e eu julgo que para o corpo legislativo tam~ 
bém é útil, a fim de saber como se há de dirigir nessas concessões, pois 
ainda agora, pelo projeto que tem estado em discussão, se vão conce
der loterias para a vinda de capuchinhos. O meu requerimento é este: 

"Requeiro que se pergunte ao governo, pelo ministério compe
tente, quantas loterias se acham já concedidas e têm de se extrair, 
não só dadas pelo poder geral como pelos provinciais, e quantas se 
extraem pelo ano, termo médio. Salva a redação- Paula Souza'~ 

~apoiado e posto em discussão. 
O Sr. P. Souza:- Neste momento se me· informa que em quase 

todas as assembléias provinciais se tem concedido loterias; por isso, 
para que o governo não demore estas informações, seria bom adicio
nar ao meu requerimento que fosse mandando essas informações ao 
passo que as fosse obtendo. 

O Sr. Presidente:- Pode mandar emenda aditiva. 
É apoiado o seguinte aditamento: 
"Mandando as informações ao passo que as for obtendo. -

Paula Souza". 
Encerrada a discussão é aprovado o requerimento e o adita

mento. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 3~ discussão da resolução da câmara dos deputa
dos, autorizando o governo a mandar vir de Itália missionários capu
chinhos, conjuntamente com as emendas dos Srs. Mello Mattos e Fer
reira de Mello. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Costa Ferreira tinha pedido ontem a 
palavra pela ordem, pode falar. 

O Sr. C. Ferreira: - Sr. presidente, não tencionava falar mais 
sobre este projeto; porém ontem ouvi ao nobre senador por Minas 
que votava por ele. Ora, eu creio que o projeto é ruim; mas penso que 
passará: e se o senado entende, na sua sabedoria, que é bom, que deve 
passar, então deve ser emendado, de maneira que o governo dele se 



' 

1 
l 
1 

·~ 
1 

103 

possa utilizar. O projeto. como está é inexequível, e quem·nos disse 
isso foi o nobre senador por Minas (o Sr. Vasconcellos) quando nos 
informou que sua base isto é, a extração das loterias, não pode ser 
efetuada: como é pois que o nobre senador vota por semelhante pro
jeto? Eis aqui o que me obrigou a pedir a palavra para motivar um re
querimento que vou mandar à mesa. 

O nobre senador, falando acerca das loterias pedidas pela 
santa casa da misericórdia do Rio Grande do Sul, nos disse que não 
era possível a extração de novas loterias: ora, eSte projeto tem por 
base loterias, logo é inexequível. Eis porque desejo que o projeto vá à 
comissão de fazenda, de que faz parte o nobre senador, para que o 
emende, a fim de o tornar exequível e sejam preenchidos os seus vo
tos. 

Na mesma ocasião, Sr. presidente, o nobre senador tocou em um 
objeto, do qual mostra sempre grandes saudades! E eu nada dissera a 
esse respeito se não tivesse conexão com as razões que vou dar para 
motivar o meu requerimento. 

Sr. presidente, o nobre senador espreita, não perde azo de la
mentar a abolição do tráfico da escravatura, e até forçadamente in
cute este negócio em todas as questões que são ventiladas nesta Ca
sa, isto mostra sem dúvida o grande apreço que o nobre senador lhe 
dá, . 

"Oh terras africanas saudosas! 
"Por vós chora ainda a pátria ... " · · 
Alguns Senhores:- Bravo! 
O Sr. C. Ferreira:- Estes dois versos de Filinto, Sr. presidente, 

não inspiraram sem dúvida à nação portuguesa saudades tão dolorosas 
pelos lugares africanos, que eram aqueles onde a mocidade portugue
sa, os Pachecos, os Noronhas e outros iam colher verdes louros para 
o triunfo da pátria, como as que as palavras do nobre senador inspi
ram nos corações. dos brasileiros. E oxalá, Sr. presidente, que as vozes 
do nobre· senador só inspirassem vivas saudades nos corações dos 
lavradores brasileiros. Mas não, elas levam aos nossos lavradores sen
sações mais dolorosas: a dor, a desesperação! Sr. presidente, as pa.la
vras do nobre senador têm muito peso, merecem todo o conceito da 
nação brasileira, e elas afiançam aos nossos lavradores que, em pouco 
tempo, em 5 ou sete anos, ficarão reduzidos ao estado de Jó, e que a 
partilha de seus filhos será a miséria! Ah! Eu creio que eles amaldi
çoarão, como Jó, a sua existência; mas também creio que não terão 
a paciência de Jó, e ~em dúvida procurarão de mãos dadas com os tra
ficantes de carne humana, quebrantar as leis do país e os tratados! A 
este estado os levam as palavras do nobre senador por Minas. Esses 
lavradores então acusarão, e mil vezes amaldiçoarão o nobre senador, 
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sim, eles dirão: - é inegável que os homens que co'ncorreram para o 
tratado que aboliu a escravidão no Brasil, dentro em. três anos, fize
ram mal; deveriam prever qual a sorte do Brasil; deviam saber que os 
estados do Norte, mesmo impelidos pela sua filantropia, não aboli
ram o tráfico repentinamente; deram para isso 20 anos; porém tu, le
gislaàor, que tens estado à testa dos negócios públicos, porque não 
remediaste um pouco tantos males, antes em 1831, pela lei de 7 de 
novembro, exacerbaste mais a nossa sorte? 

Essa lei, senhores, contra a qual votei, essa lei que era a menina 
dos olhos do nobre senador e do nobre ministro da justiça, tem feito 
mais males ao Brasil do que os tratados, tem produzido a imoralidade 
entre nós, tem acostumado o po_yo brasileiro a ser contrabandista: e 
por que votastes vós por ela? Por que exacerbastes os males dos lavra
dores, por que fostes imprevidente? Quais as medidas que então to
mastes? ... O nobre senador aqui no senado. apresentou um projeto 
que foi aprovado, revogando essa lei de 7 de novembro de 1831; e 
esse projeto jaz na câmara dos deputados: uma mão de ferro, mão 
estrangeira, pôs sobre ele uma pedra mais pesada do que o Pão de 
Açúcar! Nem o nobre ministro, nem os seus correligionários, têm ou
sado levantar essa pedra; e por que não tendes feito isso? Quereis que 
a nação brasileira continue a marchar com a mesma senda da imora
lidade? Julgais indiferente que homens livres sejam vendidos como 
escravos? Como quereis assim moralizar a nação; como falais em 
moral? Abaixai os olhos, quando pronunciardes esta palavra! 

Pergunto eu ainda ao nobre senador: ....: há quantos anos foi 
essa lei publicada? Qual o remédio que depois tendes dado aos males 
dos lavradores? Qual a medida que tendes apresentado para que os 
escravos sejam melhor tratados, e hajam casamentos entre eles para 
que se multipliquem? Qual o remédio quetendes dado para que os 
índios sejam chamados à vida social? Para que haja colonização 
européia entre nós? Qual o remédio que tendes dado para que o povo 
brasileiro se acostume ao trabalho? Tendes lançado mão de algumas 
medidas tendentes a isso? Para que é então que hoje em dia excitais 
esses sentimentos dolorosos no coração dos nossos lavradores? Qual é 
o motivo dessa vossa teima de incutir este objeto em todas as ques
tões ventl!adas âqui no senado? Que lucro tirais disto? ... Sois imprevi
dentes, dirão os lavradores. Eu sei que também tenho concorrido de 
alguma forma para isso, porque desde esse tempo sou legislador, e é 
verdade que votei contra essa lei. Mas talvez'.o nobre senador me 
pergunte - e que remédio destes também vós? Respondo, quem sou 
eu? Quem tem capitaneado" sempre as maiorias? Quando o falecido 
Evaristo era o chefe, quem eram os seus soldados mais condecora
dos? 
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O Sr. C. Leão:- O Sr. Antônio Pedro da Costa Ferreira. 
O Sr. C. Ferreira:- Eu? ... Então o nobre ministro e o nobre 

senador eram os generais; entretanto que remédio deram a estes 
. males? ... Mas eu espero que hoje que o nobre senador anda a borde
jar, e que está sem dúvida a embicar no porto (do que já lhe dou os 
parabéns), de maneira que não sei se o poderei chamar chefe do 
ministério ou fator de novo ministério, e se de ora em diante o mi
nistério será. denominado do Sr. Carneiro Leão, ou do Sr. Vascon-
cellos ... espero, digo, do braço forte do nobre senador que levantará 
a pedra que abafa esse projeto que está na câmara dos deputados, 
por que os lavradores esperam remédio do nobre senador. 

Senhores, perguntarei ao nobre senador que vai entrar para o 
ministério ... 

O Sr. Vasconcellos:- Eu? 
O Sr. C. Ferreira: - Até já o julgo fazendo parte dele; não sei 

se é isto parte da minha fantasia. 
Perguntarei ao nobre senador se espera que o império do Brasil 

seja alguma coisa com a população escrava que tem em si, sem lançar 
mão de outras medidas? Quer o nobre senador que o império do Bra
sil assemelhe-se à estátua de Nabucodonosor que tinha os pés de argi
la? Pode conceber segurança no Brasil com esta população? Será 
acaso necessário que eu lembre ao nobre senador que Roma por duas 
vezes julgou-se aniquilada por homens semelhantes a estes que hoje 
habitam no nosso país? Não vê ainda o fumo das vítimas sacrificadas 
no Haiti? Ignora o nobre senador quais foram os .soldados de Miran
da? Ignora porventura as cenas tristes que estão aparecendo no Rio 
Grande do Sul? Se isto tudo é verdade, pergunto eu ao nobre senador 
como pode o império julgar-se seguro com semelhante população? 
Quer o nobre senador que o Brasil só seja laborado por braços escra
vos? Que esperanças pode assim ter de melhoria dos três ramos de 
indústria, agrária, fabril e mercantil? ... 

Tem o nobre senador dito aqui muitas vezes que o trabalho 
dos braços escravos é mais rendoso do que o de braços livres Sr. presi
dente, eu tenho lido diversos economistas; achei, sim, essa opinião 
em J. 8. Say: mas também a achei refutada poi Jeremias 8entham, 
e note o nobre senador que mesmo J. 8. Say, se errou (como estou 
bem certo que errou) nos seus cálculos financeiros, em moral não 
cometeu erro; porque lembro-me que ele diz: "Ainda sendo isto 
verdade, ainda havendo essa ·superioridade do trabalho de escravos 
sobre o de I ivres, pode isso ser bastante para autorizar o comércio o 
mais bárbaro que tem existido na· sociedade?" Peço pois ao nobre 
senador que modere as suas saudades, que se esqueça para sempre 
dos braços africanos! Eles não podem felicitar ·o nosso país, e se 

I ;-
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tem havido erros,. nós temos tido culpa de não se reparar essas 
faltas que hoje sentem os nossos lavradores; máxime o nobre sena
dor que estado no poder, e que tem tido maioria. 

Senhores, eu sei que estes males se não remedeiam repentina
mente; o caminho para a demolição, para a aniquilação, é fácil, é 
escorregadiço; porém para remediar esses males, a subida é .muito al
cantilada e muito difícil; portanto, devemos quanto antes tratar de 
medidas próprias para remediar os males dos lavradores, moralizan
do-os ao mesmo tempo. E porventura conseguir-se-á isto com este 
projeto que o mesmo nobre ministro da justiça chamou miserável? 
O nobre ministro julgou que o projeto não estava bastantedifamado, 
quis ainda aplicar-lhe mais este epfteto de miserável! Tomei também 
este apontamento, disse o nobre ministro, a medida não é essencial, 
nem política; nem o governo a pedia. Ora, à vista disto estou bem 
certo que o nobre ministro é sincero; bem vejo a maneira franca por
que se pronuncia. Permita pois que lhe pergunte: para ocorrer à mo
ralidade do povo brasileiro, a medida mais pronta que o nobre minis
tro achasse para aceitar foi esta a que chama miserável? Este projeto, 
diz o nobre ministro, não é político, nem essencial; como é pois que 
este projeto miserável, que não é es~encial, que não é político, teve a 
preferência a tantos projetas e!:senciais e políticos reclamados pela 
nação? Qua I a razão por que ele teve preferência sobre a lei das elei
ções? 

O Sr. A. Branco:- Apoiado. 
O Sr. C. Ferreira:- Qual a razão porque teve a preferência so

bre a lei da responsabilidade da imprensa e a outras leis vitais, e 
necessárias para o Brasil? Pois a câmara dos deputados, que tem esta
do à disposição do nobre ministro, cuida deste projeto, e em agrade
cimento diz o nobre ministro que o projeto é miserável? Que acusa
ção tão negra faz o nobre ministro à câmara dos deputados! 

O Sr. c: Leão diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. C. Ferreira:- Como está ao seu lado o Sr. senador Vas

concellos que vai entrar para o ministério, lá disputará o nobre minis
tro com ele essas coisas ... 

O Sr. H. Cavalcanti: - Como sabe disso? Para mim é coisa 
nova. 

O Sr. C. Ferreira: - Pois não sabe V. Ex. que cada senador 
deve ter um gênio que lhe conte tudo? Antes de ontem soube eu 
disto por um amigo que .me perguntou se eu já sabia que o Sr. 
Vasconcellos ia entrar para o ministério: eu respondi-lhe que não; 
mas que se ele entrasse para o ministério e tivesse fé nas institui
çqes, eu seguiria as suas pegadas. Disse-me mais o meu amigo que a 
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dúvida estava só no Sr. ex-ministro da guerra. Guarde-se pois, Sr. 
Clemente Pereira, trata-se deste negócio. 

Senhores, a câmara dos deputados achc;>u que este projeto 
(que não é político, que é miserável como disse o nobre ministro) 
merecia preferência a outros projetos importantes; e não é isto uma 
acusação que se faz a essa câmara, que se nos faz a nós mesmos? 
Os negociantes gritam altamente, pedem o código mercantil; mas 
disso não se trata, trata-se desta medida!... 

la me esquecendo perguntar uma coisa ao nobre senador que 
se retira da s~la (o Sr. Vasconcellos). Disse o nobre senador que vota 
por este projeto; mas que não entende nada disto, que vota por con
fiança: eu desejara saber o que é que o nobre senador não entende 
deste projeto; se não entende, como se há de executar, por que o 
nobre senador julga que é impossível a extração de loterias; se não 
entende, por que trata de matérias canônicas e religiosas; ou se não 
entende, por que está organizado de maneira tal que ninguém o de
cifra? O nobre senador o Sr. visconde d'Oiinda deu a entender que 
estes capuchinhos vinham para instruir os habitantes dos povoados; 
mas o nobre ministro parece que os aceita para empregar na civiliza
ção dos rndios. Enfim, o projeto está por tal maneira redigido que o 
mesmo nobre senador confessa que o não entende, posto que não 
explique porque; peço-lhe pois agora essa explicação; mas ele se retira 
da sala. 

Agora perguntarei ao nobre ministro como é possível que quei
ra moralizar a nação brasileira com estes meios, com frades estrangei
ros, esquecendo-se das leis eclesiásticas a este respeito? Pois não seria 
melhor que o nobre ministro fosse ao concílio de Trento, onde viria 
na seção, suponho que a 23~, cap., creio que 18?, a que os arcebispos 
e bispos são obrigados a ter séminários, e a maneira por que estes se 
devem estabelecer, as rendas que os devem nutrir, e se estas rendas 
não chegassem, então o nobre ministro coadjuvasse o estabelecimen
to de tais seminários, donde pudesse sair um clero instruido e obser
vante das ieis canônicas? Por que não quis o nobre ministro fazer ob
servar esta lei do concílio de Trento, onde acharia, em parte, remédio 
a nossos males, já neste cap(tulo, já em outros? Se o nobre ministro 
lesse o concmo de Trento, veria·que os bispos e párocos, nos domin
gos e dias de festas são obrigados a explicar a doutrina sagrada; e se o 
nobre ministro tivesse examinado se isto se cumpre, se tivesse feito 
executar esta lei, não seria necessário esta lei de capuchinhos, lei mi
serável, como bem disse o nobre m.inistro. 

Que coisa é reliQião. senhores? Reliqião é o conhecimento de 
um Ente Poderosíssimo que rege este mundo invisivelmente e premia 
os bons na outra vida, e também a execução de certos deveres que 
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entendemos que esse Ente nos impõe. No sentido mais lato é esta 
a definição de religião, e, em geral, cabe tanto ao judeu como ao 
Mouro, ou ao católico romano, etc.; porém essencialmente entre 
nós, o que é necessário? Primeiro que tudo haver fé e boas obras: 
em que consiste a fé? Em acreditar todas as verdades sublimes e 
misteriosas, e igualmente as verdades históricas do Eyangelho. E 
as .boas obras? Em observarmos as leis da igreja. Ora, o nobre minis
tro tem feito observar essas leis do concílio de Trento? Os bispos 
e párocos as têm executado? Como se fala então em religião, e se 
quer mandar buscar capuchinhos, desprezando-se as leis já feitas? E 
diz-se que se quer moralizar o povo! Se quereis moralizar o povo, 
vede se os bispos e párocos cumprem os seus deveres, se as leis 
canônicas são observadas, se os bispos visitam seus bispados, como 
devem visitar anualmente, etc. Pois se temos estas leis, como se quer 
acumular mais esta, preferindo-se este projeto miserável a todas as 
leis canônicas, para se mandar vir missionários de um país onde se 
aborrece o sistema que nos rege? 

Eu reclamarei o apoio do nobre senador pelo Pará que está 
defronte de mim. O nobre senador é um dos promotores dessa 
sociedade que possui um templo na rua do Lavradio, tendo por em
blema um pelicano (emblema sem dúvida muito expressivo de um 
dos reis de Portugal que mostrou que rasgaria o seio para com seu 
sangue sustentar seus súditos), templo a que os profanos chamam 
-a passarola do Sr. José Clemente. - (Hilaridade prolongada). Mas 
perguntarei eu ao nobre senador, que tanto tem metido ombros a es
sa obra, que tanto tem trabalhado em seu favor:- ignora o nobre se
nador que existem bulas pontifícias contra essas sociedades? Quer 
que as cite uma por uma, que diga o que determinam? Não, não 
direi; o nobre senador as conhece belamente. Ora, estes. capuchinhos 
que vêm da Itália, que fazem voto de obediência e que em tudo e 
por tudo. hão de obedecer aos seus chefes, é provável que tragam 
ordens para acabar com essas sociedades, porque não me consta que 
essas bulas pontifícias, estejam derrogadas, e sendo assim, esses frades 
necessariamente hão de procurar solapar essas sociedades; não acha 
pois o nobre senador a sua obra em perigo? Ignora o que os jesuítas 
fizeram na fndia, na China, e no Japão? Não teme ver demolida a 
sua obra? Como pois poderá votar por este projeto? Eu creio pois 
que o nobre senador votará contra os capuchinhos, como destruido
res da sua obra. E essa sociedade, se soubesse que o nobre senador 
votava pela vinda de homens que tentam destruí-la, há de pedir-lhe 
estreitas contas. 

É singular, senhores, que o nobre ministro, achando este proje
to miserável, e de pouca monta, difamando~o assim dissesse ao mes-
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mo tempo que a única coisa que achava mal nele, era estabelecer 
que houvesse um único centro, julgando que era necessário que em 
todas as províncias houvessem conventos recheados de capuchinhos 
para suprirem a falta dos missionários que adoecessem ou morressem. 
Terei-os pois, não um só convento no Rio de Janeiro; mas ao menos 
18, porque todas as prov(ncias quererão ter missionários, visto que 
se diz que a imoralidade lavra por toda a parte. Mas quais são os 
meios que temos para isso? Loterias? Estas não se podem extrair, 
segundo nos dizem os Srs. Alves Branco,. Castro e Silva e Vascon
cellos, neste parecer que aqui tenho à mão; portanto o que resta? 
Papel-moeda; mas o nobre senador por Minas também mostrou os 
males do papel-moeda. Desejara pois que me dissessem como este 
projeto se poderá executar sem meios; não sei como isto se possa 
fazer; e também não sei, senhores, a razão porque o.s nobres senado
res eclesiásticos que existem nesta casa não emitem a sua opinião a 
respeito de um projeto que importa dizer-se-!hes: - Vós, senhores 
eclesiásticos, alguns dos quais senadores do império, não prestais 
para nada, não servias para instruir os vossos fregueses; é necessário 
novos operários para a vinha do Senhor, porque esses operários não 
se encontram entre os brasileiros, e devem ser mandados buscar a 
terras estrangeiras, onde se cerra os olhos do clarão da liberdade! -

Senhores, eu entendo que o projeto é mal; mas se ~ntretanto o 
senado julga que é bom, deve querer que ele possa ser executado; e 
como está não o pode ser, segundo nos afiançam três nobres senadores 
de avultados conhecimentos, porque nos dizem que é imposs(vel que 
as loterias possam ser extraídas. Vou pois mandar à mesa um reque
rimento para que o projeto vá à comissão de fazenda. A comissão 
olhará para ele, verá se é útil, e aponte então os meios para que possa 
ser executado, porque pela medida apontada no projeto, não pode 
sê-lo; e já a nobre comissão de fazenda assim o entendeu, e não foi 
só ela que deu este voto, foi mesmo o senado, aprovando o parecer 
da comissão de fazenda que negava loterias pedidas para a santa 
casa de misericórdia do Rio Grande do Sul, por não ser possível a 
sua extração; agora quero ver se o senado com efeito diz: - Nós, 
para a santa casa do Rio Grande do Sul, onde se curam esses desgra
çados que por nós estão dando a vida, e que dia em dia vão perden
dos os seus bens, não concedemos loterias, porque não é possível sua 
extração; entretanto concedemos, e poderão. ser extraí das loterias 
para a vinda de capuchinhos! 

Já disse e repito, no meu modo de pensar, o projeto não é 
bom; mas se o senado, em sua sabedoria, entende que é bom, não há 
de querer ser contraditório, porque, tendo já aprovado o parecer da 
comissão de fazenda que acabei de citar, que disse ser impossível a 
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extração de mais laterais, hoje em dia não deve aprovar loterias que 
não podem ser extraídas. Eu desejo ver como o senado vota neste 
projeto: esquece-me trazer a conta dos membros da direção da santa 
casa de misericórdia do Rio Grande do Sul, em que me pintam o 
estado daquele pio estabelecimento; deixei-a ficar sobre a mesa, e 
quisera lê-la aqui, para fazer ver aos nobres senadores. o estado em 
que se acham os povos do Rio Grande do Sul; entretanto o senado 
aprovou que não se dessem loterias para aquele pio estabelecimento: 
agora quero ver como aprova estas outras para vinda de capuchinhos! 
Ora, se este projeto não pode ser executado, segundo nos disse a 
comissão de fazenda, então é melhor falar-se claramente, dizer-se: 
- queremos emitir papel-moeda para mandar vir capuchinhos! - E 
assim poderá ter o nobre ministro, não só um convento no Rio de 
Janeiro, como muitos, porque o projeto o autoriza a gastar quanto 
for necessário para estas missões. 

Enfim eu vou mandar o meu requerimento no sentido que 
indiquei, para que vá o negócio à comissão de fazenda. O que eu que
ro é que, se passar o projeto, passe de modo que possa ser executado. 

É lido, apoiado e entra em discussão o seguinte requerimento: 
li Requeiro que a resolução seja remetida à comissão de fazen

da. - Costa Ferreira." 

O Sr. C. Leão (ministro da justiça):- Sr. presidente, eu deixa
ria de votar sobre o requerimento e mesmo sobre a resolução sem 
mais tomar a palavra, sem me fazer cargo de responder ao que disse o 
nobre senador, se porventura ainda desta vez não passassem de simples 
declamações. Eu sei que o nobre senador tem opiniões particulares, 
e que muitas vezes se separa dos princípios. e teorias daqueles 
com quem ordinariamente vota; e que conquanto esteja com elas 
conforme na votação final, todavia suas teorias estão a parte, fazem 
um corpo de doutrina que nada se assemelha com as dos nobres sena
dores que a seu lado se assentam. Desta vez, Sr. presidente, nas decla- . 
mações do nobre senador enxergo um propósito que julgo mal atingi
do sem dúvida: mas que me pareceu claro. O nobre senador deseja 
tornar odiosos os seus adversários; porém ainda não escolheu bem o 
prfncfpio para isso, lembra-se que pode conseguir o seu intento 
fazendo-os partidistas da escravidão, e assim concilia a idéia de todos 
os filantrópicos; todavia lembra-se ao mesmo tempo que há certos 
lavradores no Maranhão, no Rio de Janeiro e em outras partes que 
·gostam ainda do tráfico de Africanos, e que por conseguinte, como 
para com estes esse princípio não os. podia tornar odiosos, quer 
então torná-los odiosos com outro princípio, isto é por não terem 
tratado de substituição do trabalho de ·escravos, nem da revogação 
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da lei de 7 de novembro de 31. Conquanto eu para isso reconheça no . 
nobre senador muita habilidade ... 

l O Sr. C. Ferreira: - Obrigado pela boa opinião que de mim 
faz. 

O Sr. C. Leão ... todavia, não lhe reconheço tanta quanta convi-~ 

ria alcançar esse fim e necessariamente jogando com esses dois prin-
cípios, havia de fazer o amálgamo que fez, e que ninguém pode en-
tender ... 

O Sr. C. Ferreira:- Então vai respo·nder ao que não entendeu? 
O Sr. C. Leão: - O nobre senador por Minas e os outros a 

quem o nobre senador parece quer tornar odiosos são culpados por-
que não procuraram revogar o tratado ... 

O. Sr. C. Ferreira:- Não foi do tratado que falei, foi dessa céle-
bre lei de 7 de novembro de 31. 

i.i O Sr. C. Leão:- Falou primeiramente do tratado. Ora, o nobre 
1-

·' senador por Minas não foi plenipotenciário nesse tratado, achou-o '" t_.· 

L; feito, como podia pois revogá-lo? Qual a odiosidade que lhe pode 

l: provir da execução desse tratado? Pergunto eu ao nobre senador, vis-
to que fez também tantas perguntas, qual era o meio que tinha o 

~· .. 

1.' nobre senador por Minas para fazer com que o tratado da abolição do 
/ .. 

trafico da escravatura ·não fosse executado? ... Não se sabe, nem o ~ ;. 

[ ~: 
:';·~ nobre senador o poderá dizer. Ao mesmo tempo, Sr. presidente, que 
~ :~ o nobre senador diz isto, nos declara, primeiro que votou contra a 
;_.: 

lei de 7 de novembro de 1831 ... ·'· 
i ~ 

O Sr. C. Ferreira:- Oh! Se votei! E fomos bem poucos. 
1: O Sr. C. Leão ... e votando contra essa lei, parece que o nobre i: 
:'· senador não queria que se desse força executória ao tratado dentro .. 

do país; mas ao mesmo passo parece que não, quando combate to-
dos aqueles contra quem chama· odiosidades, e faz ver os grandes 

~ ~ perigos em que está o país pela existência da escravidão que parece 
,. querer que se abula desde já. 
:.i 

O Sr. C. Ferreira:- Gradualmente; desde já, não senhor. 
O Sr. C. Leao: - Ou o nobre senador não sabe o que quer, ou 

não é conseqüente nos seus princípios. Se o nobre senador se enun-

" 
ciasse com franqueza, o país saberia quais as su~s pretensões, e então 

; 

todos nós poderíamos entender, não estaria o nobre senador ora 
i 
' encapotando-se debaixo de uma idéia, ora debaixo de outra, a borde-
:; jar, como está fazendo, tomando a palavra - bordejar - no sentido I· 

em que o nobre senador a tem tomado. 'i 
~ . 

Mas vamos por diante com as. contradições do nobre senador. 
Ele nos declarou primeiramente que votou contra a lei de 7 de no-
vembro de 1831, e fez-nos uma imputação porque não revogamos 
essa lei por urn projeto depois aprovado pelo senado, que existe na 
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câmara dos deputados~ mas logo depois disse qu.e também tinha vota
do contra este projeto, e disto segue-se que quer a existência dessa 
lei de 7 de novembro de 1831, que principiou dizendo que não que-. ") na .... 

O Sr. C. Ferreira:- Eu me explicarei. 
O Sr. C. Leão: - Se o nobre senador não aprova este projeto 

que está na câmara dos deputados, se não o julga útil e vantajoso. 
como faz imputações a alguém por que não promove a sua aprova
ção? Devia pelo contrário aplaudir, achar nestes, a quem pretende 
censurar, apoio à sua opinião, não promovendo a aprovação desse 
projeto na câmara dos deputados. Como é que se pode entender 
isto? O nobre senador rião aprovou esse projeto, como declarou, 
votou contra ele; mas ao mesmo tempo censura aos que não têm 
trabalhado para a sua aprovação!! De sorte que o nobre senador 
quer que os seus adversários promovam e aprovem aquilo que jul
ga que não é útil ao país!! Ora, vale a pena discutir por esta ma-

. ") ne1ra .... 
Sr. presidente, vamos ver o que estabelece esse projeto que o 

nobre senador censura não se ter promovido à aprovação. Esse proje
to tem por ventura as virtudes que o nobre senador lhe queira dar 

d. ") no seu 1scurso .... 
O Sr. C. Ferreira: t melhor o dos capuchinhos? Demais eu não 

disse que ele era bom. 
O Sr. C. Leão: -Se o seu discurso aparecer impresso tal qual 

foi pronunciado, certamente se verá isso. 
Esse projeto, Sr. presidente, começa por estabelecer certas 

regras segundo as quais se devem julgar suspeitos os navios brasilei
ros ou outros de fazerem o tráfico de escravos; não duvido que essas 
regras sejam de alguma eficácia para a boa repressão do tráfico; po
rém de envolta com ela vem a destruição da navegação nacional; 
porque, por muitas dessas indagações, podiam os capitães de navios 
ocupados no comércio lícito achar-se incursos nessas regras de sus
peições que o projeto estabelece; isto se vê nesse navio que ia a 
Cabo Frio, e que levava caixas vazias de açúcar para lá as encher, bem 
como se vê em muitas outras embarcações que saem do Rio de Janei
ro em lastro, levando pipas vazias para trazerem com aguardente, de 
lugares onde não se fabricam pipas ou são muito caras; e assim todos 
esses navios se achariam incursos nas suspeições do projeto, e ficaria 
por conseguinte impedido grande parte do comércio lícito do país. 
Eis aqui.temos uma das grandes vantagens desse projeto que a câmara 
dos deputados julgou não dever aprovar! A outra vantagem desse 
projeto é legitimar tudo quanto estivesse feito anteriormente. 
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O Sr. C. Ferreira: - Não legitima; o nobre ministro não leu 
esse projeto. . 

O Sr. C. Leão:- Parece-me que emito melhor o pensamento 
do projeto do que o nobre senador; ao menos tenho a presunção de 
que o entendi melhor... · 

O Sr. C. Ferreira: -O que não dá é meios para esses Africanos 
poderem tratar da sua liberdade; mas não legitima o que estiver feito, 
não há semelhente coisa, e é por isso que· eu votei contra ele. 

O Sr. C. Leão: - Não me quero meter em liquidar essas coisas, 
porque sei o que há de delicado na matéria. Eu não quero tornar 
odioso ninguém, quero ir contra o propósito que o nobre senador 
tem sempre em vista. 

O Sr. C. Ferreira:- Fico-lhe muito obrigado. 
O Sr. C. Leão:- Sempre em vista tem o nobre senador quando 

discorre tornar odioso alguém, principalmente a respeito do comér
cio da escravatura, e não vê que se lhe· podiam voltar·completamente 
todas as imputações que houvesse de fazer a este respeito ... 

O Sr. C. Ferreira:- A minha questão era com o nobre senador 
por Minas; entretanto ele foge, e o nobre ministro é que me res
ponde! 

O Sr. C. Leão: - Algumas vezes o nobre senador não falou só 
com ·o nobre senador por Minas; também agrediu, chamou muitas 
vezes o ministro à discussão quer para um, quer para outro ponto; 
conseqüentemente eu devia tomar a defesa contra a agressão . 

Mas vamos examinar outros pontos do discurso do nobre 
senador. 

O nobre senador por Minas havia dito Ofltem que na Guiana 
Inglesa, segundo cálculos pelo mesmo nobre senador apresentados, 
o tempo médio de vida dos escravos ali importados se computava 
·de 5 a 7 anos; isto é, que na atualidade a mortalidade é tal que 
dá quase a destruição, no fim de 7 anos, de todos os escravos 
importados. Eu não sei donde o nobre senador tirou esta estatística ... 

O Sr. Vasconcellos: - Foram cálculos apresentados nas câma
ras inglesas. 

O Sr. C. Leão:- Diz o nobre s~nador que foram cálculos apre
sentados nas câmaras inglesas. Mas pouco importa averiguar se esses 
cálculos foram bem ou mal feitos, se a mortalidade dos escravos na 
Guiana Inglesa é ou não essa; o que o nobre senador não disse foi 
que os mesmos cálculos de mortalidade pudessem vigorar a respeito 
do Brasil; o que não disse foi que a mortalidade dos escravos no Bra- . 
sil seguiu-se a mesma base, que os nossos escravos tivessem o mesmo· 
termo médio de vida que têm os da Guiana Inglesa. 
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O nobre senador deve saber que duas causas podem concorrer 
para que os escravos no Brasil tenham vida mais dilatada: primeira, 
a ser o clima do Brasil melhor que o da Guiana Inglesa; segunda, o 
melhor tratamento que os brasileiros sempre deram aos escravos 
do que os ingleses na Guiana (apoiados). E sabido que os senhores 
da raça portuguesa sempre foram muito mais humanos para seus 
escravos do que os colonos ingleses e franceses, de maneira que todas 
as exagerações a respeito do tratamento dos escravos, o estado de 
objeção em que se supõe existir os escravos são inexatas: há realidade 
nelas em relação aos colonos ingleses e franceses, mas são inexatíssi
mas em relação ao Brasil, porque aqui sempre se tratou a escravatura 
com outra humanidade, sempre os senhores procuraram prover a 
todas as necessidades dos escravos, de modo que os homens que 
entraram em um exame circunspecto sobre a matéria declaram que os 
escravos no Brasil têm uma vida preferível .a dos pobres da Inglaterra, 
e à dos miseráveis da I ri anda, pondo de parte a consideração de serem 
estes livres e aqueles escravos. Considerando unicamente a felicidade 
material, sem atenção à felicidade de ser homem livre, o estado dos 
escravos no Brasil é preferível ao estado dessas classes pobres da 
Inglaterra e da Irlanda! · 

Conseqüentemente tem o nobre senador que a explicação de 
que se quis valer do cálculo do seu adversário sobre a Guiana Inglesa 
para o Brasil é obra sua; o nobre senador por Minas nunca estabele
ceu que esse mesmo cálculo de mortalidade pudesse ser aplicado 
ao Brasil. 

O nobre senador raciocinando sobre esta base, figurou-nos que 
o Brasil ficaria muito breve sem escravos. Eu digo o contrário, digo 
que não ficará, a menos que se não abula a escravatura: 1?, pelo 
bom clima; 2?,· pelo bom tratamento que têm os escravos: suponho 
que eles hão de aqui, pela força natural da reprodução, reproduzir-se 
na mesma razão em que se reproduziram nos Estados Unidos. Veja 
o nobre senador o número de escravos que havia nos Estados Unidos 
no tempo da independência, e veja o número que há hoje. Ora, a po
pulação livre tem crescido com o infinito número de emigrados que 
tem ido para os Estados Unidos, mas a escrava não se tem aumenta
do com novos importados, porque os americanos do norte não tem 
feito contrabando de escravos; entretanto o aumento da população 
escrava acompanhou o aumento da população livre. Ora, sendo cons
tante que os senhores da· raça inglesa não tratam seus escravos com o 
mesmo desvelo e brandura com que os tratam os brasileiros, que 
razão tenho para supor que aqui o aumento da população escrava não 
há de seguir a mesma relação, ou outra ainda mais forte do que a que 
se dá nos Estados Unidos? 
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O Sr. C. Ferreira:- O Sr. Vasconcellos que lhe responda. 
O Sr. C. Leão: - Pode o Sr. Vasconcellos ter opinião diversa a 

esse respeito; mas eu sustento que é natural que o aumento da popu
lação escrava no país, pela força natural da reprodução, siga a mesma 
razão que seguiu a dos Estados Unidos, e que, a menos que não haja 
uma lei não abula a escravatura, eles não se ext.inguirão. Conseqüente
mente os receios que o nobre senador tem não são exatos. 

Apesar porém de todo o progresso da reprodução, os escravos 
que resultam dela não são logo aptos para o trabalho. E. também exa
to que temos imensos matos incultos; que as nossas fazendas são 
extensíssimas; que a maior parte dos terrenos que abrangem estão 
incultos, e que é necessário cultivar estes terrenos, regular neles os 
trabalhos agrícolas; e é bem certo que para isto faltam-nos braços, e 
que devemos cuidar da sua introdução. Até este ponto o nobre sena
dor teria razão, não dando que o número de escravos no Brasil dimi
nua, estou que ele aumentará na mesma razão em que aumentar a 
população livre ou ainda mais forte; mas este aumento não é suficien
te para poder suprir as necessidades da cultura dos nossos imensos 
territórios. 

Conseqüentemente é necessário que o governo, que as câmaras 
supram de algum modo a falta da introdução de braços escravos pela 
importação dos braços livres. Se essas são as vistas do nobre senador, 
se faz uma imputação ao governo por não ter curado desse objeto, 

· declaro que se me tivesse ouvido ontem veria que declarei que um 
dia estava destinado para ser apresentado na câmara dos deputados 
por um membro da administração um projeto de lei que julgava su
ficiente para acautelar aquela falta, no qual pensa consultar as neces
sidades do país. Portanto deverá cessar a imputação do nobre sena
dor. Poderá ele, depois que o projeto vier, julg~r que é insuficiente, 
e então terá só de acusar a falta de luzes, não a intenção da adminis
tração e daqueles que a coadjuvaram, isto é -o conselho de estado; 
- e o nobre senador que tem essas luzes suprirá semelhantes -erros 
apresentando um contraprojeto com todas as vistas largas que· deve 
ter a esse respeito. 

Sr. presidente, o nobre senador serviu-se de algumas palavras 
de que eu me servi na seção antecedente, quando disse que o pro
jeto era pobre ou miserável; mas o nobre senador não se quis servir 
dessas palavras com a mesma fnterição de que eu me servi. Eu de
clarei ao nobre senador que o projeto não tinha nenhuma importân
cia pol ftica, que a importância que os adversários do projeto lhe 
davam, considerando-o politicamente, era uma criação da sua imagi
nação. Eles supunham que o projeto tinha em vista remover inteira
mente o império, atribuíram-lhe vistas e resultados que me pareceu 
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que nunca se deviam temer; primeiramente porque os frades que 
podem ser importados ... 

O Sr. C. Ferreira:- Quantos serão poucos mais ou menos? 
O Sr. C. Leão:- Faça o nobre senador o cálculo. · 
Primeiramente dizia eu, porque o Brasil não está em circuns-

tâncias de poder receiar de um exército de frades, quanto mais de 
uma centena que a tanto poderiam chegar aqueles que com os meios 
oferecidos no projeto poderão vir. Em segundo lugar, entendi mesmo 
que o projeto era pobre, porque, reconhecendo que nós tínhamos, 
além da necessidade de eclesiásticos para o culto divino, a de tratar 
da conversão dos indígenas, que é para que são mais precisos estes 
missionários, via que em vista dos apuros do tesouro o meio que se 
dava e que só se podia dar para satisfazer essa necessidade era as 
loterias, meio que é realmente pobre. E claro que as loteria~ difi
cilmente se poderão extrair, visto que são muitas as concedidas, 
que a extração não pode ser de mais de 12 ou 13 por ano, e porque 
há muitas concessões privilegiadas que não podem ser preferidas 
por esta; por isso, quando mesmo em cada ano se pudesse extrair 
uma, que importação de capuchinhos se poderá fazer com meios 
tão escassos? Por este motivo achei o projeto pobre. 

Chameio-o também pobre, porque as vistas que se podem ter 
com o projeto são, como disse, a colonização dos indígenas; mas para 
isso não basta esse meio. É, em verdade, um dos meios, e venham 
eclesiásticos pregar o Evangelho; mas é preciso que esse estabeleci
mento seja seguido de outros meios. E necessário fornecer os fndios 
dos gêneros necessários à vida. O nobre senador sabe que todos os 
que têm pretendido colonizar fndios nunca têm desprezado estes 
meios. A vida social tem hábitos diferentes dos da vida errante; para 
satisfazer estes hábitos, estas necessidades da vida social, é necessário 
dinheiro, e se os indígenas o não tem, se são miseráveis vagabundos, 
cumpre que se lhes forneçam os vestuários, os gêneros de primeira 
necessidade, para reuní-los; do contrário dispersar-se-ão, irão de novo 
ocupar-se, como de costume, na caça e na pesca, e não ouvirão a pala
vra do Evangelho. E necessário reuní-los em aldeias, fazer-lhes supri
mentos de vestuário, de S!JStento, até que possam habituar-se aos tra
balhos da agricultura, para por si obterem meios de sustentação. Ora, 
estes meios ai~da se não dão pelo projeto, dá-se só um; pode·se por 
isso dizer que o projeto é ·pobre. 

Tal é porém o estado das nossas coisas, que assim mesmo o 
aceitei; mas não fiz dele uma medida essencial para a administração, 
na qual o ministério devesse empenhar suas forças. O ministério cer
tamente entende, e meus colegas tinham exposto, a necessidade que 
tem o país de colonizar os rndios, de, quando se julga que temos 

t~\ 
'·· 



l 
·: 

:1 

,· 

117 

precisão de braços, e quando se trata de importar braços estranhos, 
não desprezar os do país; porque, mesmo além das razões políticas 
que podem haver, a caridade nos obriga a que cuidemos deles, a que 
procuremos dar-lhes vida social, visto que entendemos que essa vida é 
a mais vantajosa, e que o não temos feito desde a independência. 

Eu disse e não posso ser contestado que nós, desde a indepen
dência, em vez de civilizar os fndios. temos feito dispersar algumas 
das aldeias que as leis da metrópole tinham conseguido estabelecer no 
nosso país. O ministério não tem por isso cessado de chamar as vistas 
do corpo legislativo para este ponto para o considerar ·devidamente; 
mas não é só fornecendo os meios para termos eclesiásticos que se 
conseguirá isso. Neste sentido eu digo que o proieto não é completo, 
porque não dá todos os meios; mas não importa que passe assim, 
porque esses meios se poderão ainda dar. Estes meios consistem, 
como já fiz ver, nos fornecimentos necessários aos indígenas para que 
eles possam satisfazer as necessidades da vida social, e dependem de 
outras leis que com efeito têm relação íntima com esta; contudo não 
é essencial que passassem ·conjuntamente, não é de necessidade abso
luta que sejam reunidas em um só e mesmo projeto. Por conseguinte 
acertei a medida proposta, não me opuz a ela. Daí a importância que 
lhe tem querido dar os nobres senadores vai muito. 

Devo agora, por último, ocupar-me com outro objeto de que 
se ocupou o nobre senador. Chamou ele a minha atenção para o 
concílio tridentino, e exortou-me a que fosse fiscalizar o cumprimen
to que as autoridades eclesiásticas, os párocos e os mesmos bispos e 
arcebispos davam ao disposto nesse concílio; e falou particularmente 
na disposição a respeito dos seminários. 

· Se o nobre senador quisesse atender ao que se tem passado, se 
tivesse percorrido as discussões da outra câmara, creio que, em vez 
de fazer-me uma censura a tal re~peito, devia considerar-me seu alia
do. Não há muito que nas discussões a que assisti na outra câmara 
reconheci a necessidade que havia de habilitar os bispos para· terem 
seminários onde pudessem formar eclesiásticos para servir à igreja. E 
verdade que se acha isso estabelecido no concílio· de Trento; mas o 
concílio de Trento supôs qu~ os bispos eram possuidores dos dízi
mos, e que por conseqüência tinham muitos meios de educar eclesiás
ticos para servir à igreja. Os bispos porém estão destituídos desses 
meios, o estado é o possuidor dos dízimos ... 

O Sr. C. Ferreira: - O nobre senador não leu o capítulo do 
concílio a esse respeito. 

O Sr. C. Leão: - Pois bem, corrija o nobre senador todos os 
erros que eu tiver cometido acerca dos capítulos do concílio de 
Trento; mas o que sei é que, quando o concílio de Trento legislou 
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supôs que os dízimos eram da igreja, e que hoje os bispos estão 
privados desses meios. Com isto não digo que os bispos não têm 
obrigação de ter seminários para educar os clérigos, mas é preciso que 
tenham meios, e estes meios é que quero que se lhes dêem, porque, os 
não têm, não são iá senhores dos dízimos. 

O Sr. C. Ferreira:- Então bem digo eu que o nobre senador 
não leu o capítulo. Ele aponta muitos meios. 

O Sr. C. Leão: - Pois bem, se o nobre senador tem tantos 
meios, se sabe deles, está nas circunstâncias de ordenar-se, de ir ser 
bispo (risadas); poderá então dar a esses meios o valor que os outros 
bispos não têm sabido dar-lhe; creio que todo o clero brasileiro esti
maria muito isso. 

Eu desejava todavia que o nobre senador, ao menos insinuasse 
quais são esses meios de que na atualidade os bispos podem lançar 
mão para a criação de seminários. 

Depois, eu tenho idéias que talvez o nobre senador não tem a 
este respeito. Primeiramente o nobre senador fala nisto como decla
mador, porque, se não falasse como declamador, veria que, se a ne
cessidade de clérigos é tanta, não é com os mancebos que se hão de 
chamar agora para os seminários, supondo que os bispos têm agora 
meios de chamar novos candidatos ao sacerdócio, não é com esses 
mancebos, digo, que se hão de suprir as necessidades atuais, porque 
eles só poderão ser úteis daqui a 7 ou 8 anos; é preciso pois procurar 
para as necessidades presentes sacerdotes já prontos. Eis aqui um dos 
inconvenientes que o nobre senador não acautela. Quem precisar de 
ouvir a prédica do evangelho, a palavra divina, Espere que se instrua 
nos seminários esses mancebos de 12 e 16 anos·, e depois que eles 
se tiverem instruí do e ordenado a ouvirá!!! Não parece por certo 
grande esta providência do nobre senador. 

Sr. ·presidente, que se devem habilitar os bispos para terem 
seminários, e que não teremos bom clero se não forem os homens 
tomados na sua mais tenra mocidade para serem instruídos conve
nientemente, e educados na doutrina necessária para serem bons 
eclesiásticos, é fora de toda a dúvida. Os homens corrompidos, que 
têm vivido no grande mundo, não são próprios para esse estado, não 
é com esses que se pode obter a reforma do clero. Mas, Sr. presiden
te, o governo atualmente não tem grandes meios, nós estamos com 
uma guerra que cumpre sustentar, por isso, enxergando a necessida
de de prover, de olhar com muita atenção para tal objeto, não posso 
cuidar dele desde logo. E se alguém enxerga meios de a satisfazer sem 
prejudicar anos de serviço urgentíssimo, que os indique, nisso fará 
grande serviço ao país. 
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Mas, como disse, os seminários não podem dar eclesiásticos 
que reformem os costumes do nosso clero.·senão depois de longo tem
po. Ora, eu quando aceito a vinda dos missionários capuchinhos não 
os aceito no intuito que. lhe dão os nobres senadores para reformar a 
moral no Brasil. Não senhores, para isso seriam poucos, seriam 
insuficientes; é preciso que o mesmo clero brasileiro tenha os bons 
costumes, porque, depois dele corrompido, por mais q·ue pregassem 
os capuchinhos, seria pregar no deserto( E preciso portanto tratar 
de sua educação nos seminários. Quanto· aos capuchinhos, podem 
pregar o Evangelho aos índios, para isso podem servir na falta dos 
eclesiásticos brasileiros, porque aprendem mais facilmente a língua. 
Para isso podem esses religiosos servir enquanto os nossos não o po
dem fazer, porque esta vida errante e dura de pregar às hordas selva
gens não é apreciável. Nós não temos religiosos suficientes para 
regerem as paróquias do império; o bispo de Cuiabá nos diz que não 
há um só pároco colado na sua diocese I Conseqüentemente julgo que 
os missionários podem vir para pregar aos índios, porque se não 
achamos no clero brasileiro pessoas necessárias para preencher aspa
róquias, se não aparecem a concorrer a elas para serem providas, ha
vemos esperar desse clero a vida dura para converter as hordas sel
vagens? Por conseqüência, se esses missionários puderem servir para 
esse fim, aplicar-se-ão a ele, mas se chegando ao país o não preen
chessem, ou abandonassem essa vida dura, também o projeto não é 
nada obrigatório, podem ser dispensados. 

De tudo o que tenho dito, Sr. presidente concluo que o proje
to não merece que o governo se esforce por ele, nem por ele tem fei
to esforço que mereça os ataques dos nobres senadores, e a esses 
mesmos ataques eu não me faria cargo responder, se os nobres sena
dores não tivessem de algum modo provocado seus adversários com 
imputações com que eles não podiam carregar, sem que se mostras
sem um pouco desleixados do conceito que têm direito a merecer. 

O Sr. Costa Ferreira: - Sr. presidente, p.rincipio por agradecer 
ao nobre senador os elogios com que me honrou. Disse o nobre sena
dor que eu não queria senão torná-lo odioso, e que tudo o que eu 
havia dito eram puras declamações; entretanto o nobre senador 
gastou tanto tempo em responder a estas simples declamações( Pois 
em responder a meras declamações gasta-se um tempo tão precioso 
a esta casa? 

O Sr. C. Leão:- De que se admira? Se fossem princípios exa
tos, não havia necessidade de combatê-los. 

O Sr. C. Ferreira:- Se eram declamações que o nobre ministro 
disse que não mereciam resposta, para que gastou creio que uma hora 
em dar-lhe resposta? 
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O Sr. C.· Leão:- Isso é exageração. 
O Sr. C. Ferreira: - Eu quis tornar o nobre senador odioso!... 

Eu tinha muitas respostas para isto! Se eu quisesse torná-lo odioso 
lançaria mão deste meio? De certo que não. Eu não tenho nada com 
isto; a minha questão primordial era com o nobre senador por Minas, 
porque ele embirrou em trazer sempre, em todas as matérias que se 
tratam· nesta casa, a questão de escravos! Embora já a esse respeito 
nós tivéssemos discutido várias vezes, o nobre senador ainda falou 
ontem largamente sobre este objeto, e até me parece que o incutiu 
muito forçadamente nesta questão dos barbadinhos: para responder 
pois ao nobre senador, porque gosto dele, ri-se nos seus apartes; e eu 
também dou os meus, e assim vamos andando, até que eu tomei a pa
lavra; mas apareceu o nobre ministro tão aperuado, tão enfadado, tão 
soberbo, com ar de ditador ... Ora, Sr. ministro, trate-me como eu o 
trato. 

O Sr. Carneiro Leão diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Costa Ferreira: - O nobre ministro acostumou-se por 

algum tempo com o chefe Evaristo, e até tomou dele esta treta de 
torturar as palavras dos seus adversários, e tirar ilação de argumentos 
que os outros nunca formaram. (Seguiram-se algumas frases que não 
ouvimos.) 

mais. 

O Sr. Carneiro Leão:- Tanto os soldados como os generais. 
O Sr. C. Ferreira:- Os generais ganharam muito. 
O Sr. Carneiro Leão: - Pois eu creio que o soldado ganhou 

O Sr. C. Ferreira: - Nada, não senhor, eu não meto nessa alta 
política; digo como dizia o visconde de Cairu: - ando por fora dos 
muros -. Mesmo o que avancei a respeito do novo ministério e o que 
me diss~ram ... 

O Sr. Vasconcellos: - Não fale nisso, que pode pôr estorvo às 
minhas intenções ... 

O Sr. Costa Ferreira:- Nada, tem embicado o porto, meu rico 
senhor; e creio que já lhe posso dar os parabéns, está seguro ... 

O Sr. Vasconcellos:- Já da outra vez pôs embaraços ... 
O Sr. Costa Ferreira: - Pois desta está mais seguro; é necessá

rio que haja um terremoto forte para que se não verifique isso; creia 
no que eu lhe digo. 

O $r. C. Leão:~ Eu desejara que o nobre senador se explicasse 
melhor a esse respeito, porque quisera responder-lhe. 

O Sr. C. Ferreira:- Por ora não explico nada; tenho medo que 
seja declamação. 

O Sr. C. Leão: - Então deixemo-nos disso. 
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O Sr. C. Ferreira:- O nobre ministro quis mo·strar que o que 
o Sr. Vasconcellos havia afirmado a respeito da mortalidade da escra~ 
vatura não se referia ao Brasil, que não eram os escravos do Brasil que 
ele dizia que morriam em sete anos! Bem se vê que o nobre ministro 
não leu as discussões que têm havido entre mim e o nobre senador 
por Minas a tal respeito. Essa foi uma das proposições que ele emitiu, 
não ontem, mas em outro dia; leia o nobre ministro o Jornal do 
Commercio, em que vem essas discussões, e verá que o nobre senador 
asseverou que a escravatura não aumenta,· mas diminui. 

O Sr. C. Leão:- E eu afirmo o contrário. 
O Sr. C. Ferreira:- Mas o nobre senador por Minas disse nesta 

casa, e está escrito nos jornais, que a nossa escravatura o mais que po~ 
dia durar eram sete anos. 

O Sr. C. Leão: - Não sei. 
O Sr. Costa Ferreira: - Pois leia o nobre senador o Jornal do 

Commercio. Peço~lhe isto, não quer; não sei como hei de argumen~ 
tar com o nobre senador! Que culpa tenho eu que o nobre senador 
não saiba disso! E ler o jornal da casa, e então saberá. Não foi só 
agora que ele fez este cálculo, já o fez mais vezes. 

O Sr. Carneiro Leão levanta-se. 
O Sr. Costa Ferreira: -Eu queria responder ao nobre ministro 

sobre a contradição em que m~ achou; mas o nobre ministro vai-se 
embora ... Porém há de ler a resposta; vou sempre respondendo. 

O Sr. Carneiro Leão (dirigindo-se para a mesa, onde ocupa a 
cadeira de um dos Srs. secretários): - Não se assuste. 

O Sr. Costa Ferreira:- Sobre a lei de 1831, disse o nobre mi
nistro. O senador pelo Maranhão é contraditório, quer escravos, e não 
quer escravos; quer lisonjear algumas pessoas que gostam de escravos, 
tudo são contradições! Ora, eu tenho dito muitas vezes, e hoje repito, 
que é minha máxima favorita desde muito tempo, tomada de Montes
quieu, que o grito a favor da escravidão é o grito do luxo e da volup
tuosidade; não o grito do amor do bem público. Esta é a minha máxi
ma a este respeito. Diz o nobre senador que eu quero escravo, e não 
quero escravos! Eu respondo-lhe que o império do Brasil, do modo 
por que está; com população escrava, ou outro qualquer estado com 
igual população, não está seguro; pois não deve ser esta a sua verda
deira população, não podem ser estes os seus verdadeiros elementos 
de grandeza. Deve-se abolir a escravidão, tanto dentro, como fora do 
pa(s; mas de que modo? Como quero que ela seja abolida? Não disse 
eu que a América do No·rte tinha estabelecido 20 anos para abolir· a 
escravidão? Não chamei os homens que fizeram este tratado? Não 
disse que esses homens foram precipitados, que fizeram tratados 
contrários aos interesses da nação? Não votei contra a lei que os 
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autores desse tratado fizeram em 1831, a qual exarcebou os males 
do tratado? E por quê? Eu o disse: porque essa lei deu aberta ao 
contrabando, foi este o primeiro mal. Costumaram-se os brasileiros 
ao contrabando. Eis porque eu disse: - essa lei do modo que está, 
não se pode executar; mas o nobre senador, então capitaneado pelo 
Sr. Evaristo, dizia:- é boa, é boa. 

O Sr. C. Leão diz várias palavras que não ouvimos. 
O Sr. C. Ferreira: - Pois eu não assisti aos clubes em parti

cular? Não vi como se tratavam os negócios? Isso era e é feito, todos 
os deputados podem fazer tais reuniões. 

Essa lei foi péssima; qual foi o resultado? Aquele que eu espe
rava. Eu dizia: - essa lei não há de ser executada, há de abrir a 
porta a imoralidade; façamo-la de outro modo, mas os Srs·. generais 
não quiseram. Votaram com muita influência nesta lei, ela passou, e 
qual foi o resultado? Foi o contrabando de Africanos! Esses Afri
canos na forma dessa lei são livres; no entanto ficam escravos! Eis 
porque eu crimino a quem fez a lei; seus autores deviam olhar com 
toda a circunspecção quais seriam as suas conseqüências; se ela podia 
ser executada ou se daria aberta a abusos. Apareceu a lei e depois ela 
introduziram-se, como se sabe, muitos Africanos por contrabando, e 
esses indiv(duos estão entregues aos lavradores. 

Apareceu depois um projeto com muitos artigos, e eu vendo-o 
disse logo: -Todos estes artigos são inúteis; o único que parece que 
se quer que passe é o último que revoga. a lei de 7 de novembro de 
1831. Eu disse mais, senhores: - Não se dá ação para estes Africa
nos? Se quiserem recobrar a sua liberdade, fazer valer os seus direitos, 
como o hão de fazer-? Respondia-se-me:- O senhor não saber ler? 
Leia. - Eis porque eu falei contra tal projeto; ela passou contra o 
meu voto, porque, eu via que não podia fazer bens. Foi depois para a 
câmara dos deputados e lá ficou, e diz alguém (eu não sei desses se
gredos) que uma mão estrangeira embirrou nesse negócio, e fez que 
ficasse paralisado. Como digo eu pois que esse projeto é bom? Não 
podia emendar-se no sentido de remediar os males que existem no 
Brasil? O nobre ministro não conhece quais serão as funestas conse
qüências desses males: Quer que lhes vá denunciando uma por uma? 

O Sr. C. Leão: - Quem é que lhe perguntou isso? Quem é que 
encetou esta discussão? 

O Sr. Costa Ferreira:- Ao ler esse projeto disse eu porventura 
que era bom? Não votei eu contra ele por ver que era péssimo? Disse, 
sim, que o nosso império havia assemelhar-se à estátua de Nabucodo
nosor, que tinha os pés de argila, se não se fizesse acabar com este 
cancro; mas que para isto era necessário toda a prudência. O comér
cio da escravatura devia ser acabado; sim, devia; mas se me perguntas-
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sem pela maneira por que foi feito o contrato, diria - não. Devia-se 
ter mais consideração com as circunstâncias do Brasil. 

Senhores, devemos olhar para as nossas coisas: a marcha que se 
segue não é a verdadeira maneira de engrandecer o império. Já mos
trei os perigos que resultam da escravidão. Já aqui disse que os escra
vos não são dotados daqueles princ(pios necessários para amar o 
trabalho, para aperfeiçoá-lo; só trabalham pelo vergalho, e não pelos 
est(mulos nobres; o seu interesse é fazer o menos poss(vel, o pior pos
sfvel, e no maior espaço de tempo possfvel. Portanto é necessário que 
se estabeleça uma população livre. Eis o que eu quero. 

Em que sou pois contraditório? A quem lis9njeei eu? Eu sou 
lavrador, tenho interesse em ter braços para a niinha lavoura. Já se 
me perguntou múitas vezes porque eu não forro os meus escravos, e 
outras tantas eu dei a razão. Para dar liberdade aos escravos, é preciso 
muita cautela; se libertássemos repentinamente os escravos, faríamos 
mal até aos próprios escravos, pois também já repeti por vezes que a 
liberdade é um alimento forte, só próprio para estômagos robustos. 
Devemos pois ter muita cautela, devemos marchar nisto com muito 
tento. Há aqui porventura alguma contradição? Desejava que o 
nobre senador ma mostrasse. Não, não há. Têm sido sempre estes 
os meus princfpios. 

Como podem entre nós florescer os três ramos de indústria, 
agrfcola, fabril e mercantil? Não é um princípio geral que nunca a la
voura pode prosperar bem sem que exista no país a indústria fabril e 
mercantil? !: necessário que a indústria fabril gaste as matérias-pri
mas criadas pela lavoura; e que exista a indústria mercantil para que 
transporte os efeitos da lavoura e das fábricas. E, pergunto eu, a 
lavoura entre as ocupações liberais não é talvez a primeira? Não são 
necessários mil elementos, mil experiência para que prospere este 
ramo de indústria? Pergunto eu, os escravos africanos são aptos para 
isso? Têm os necessários estímulos morais? Eu desejara que o 'nobre 
ministro, não engendrasse castelos no ar, à sua fantasia, para depois 
combatê-los. Eu não emiti aqui o que o nobre ministro disse; as mi
nhas doutrinas a respeito da escravidão são estas, são as que tenho 
sempre manifestado nesta casa. 

O nobre ministro .explicou hoje o sentido em que tinha chama
do miserável ao projeto em discussão; foi hoje que deu essa explica
ção; ontem tratou-o como coisa insignificante. Mas, pergunto eu ao 
nobre ministro, por que se deu preferência a esse projeto miserável? 
Por que se não tratou de outros vitais para a nação? O que respondeu 
o nobre ministro a isto? Nada. Se o projeto era tão miserável, por que 
não fez com que os Srs. deputados tratassem de outras medidas 

• 
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vitais para o Brasil? Por que não fez com que este projeto não-viesse 
aqui entreter um tempo precioso? 

Concílio de Trento. O nobre ministro entrou a improvisar a 
este respeito; disse coisas que lá não existiam. Melhor seria que o 
nobre ministro dissesse - eu não posso ter presentes todas as deter
minações .do concílio de Trento. - Eu se me lembro deste objeto, 
é porque o meu lente era muito impertinente sobre estas matérias, 
era um Magalhães muito conhecido, sabia quantas historietas havia 
ao mundo. Lembra-me que nos marcou uma sabatina a este respeito, 
e se me não engano, é na secção 23, cap. 18, que se mostra a obriga
ção que têm os bispos de terem seminários, e a maneira porque estes 
seminários devem ser estabelecidos, e igualmente de onde devem ser 
tiradas as rendas para a sua sustentação. 

Eu dissP., quando falei a respeito do concílio tridentino, que, se 
as rendas que determina que devem ser aplicadas aos seminários não 
fossem bastantes, aplicássemos estas que se querem destinar para a 
vinda destes frades. Perguntei também qual era o motivo por que se 
não executavam as leis do concílio de Trento, e se queria executar 
uma lei miserável. Foram estas as minhas perguntas; e o que se me 
respondeu? Disse-se que naquele tempo haviam os dízimos! Mas, 
senhores, o concílio fala nisto muito claro. Respondeu-se-me porém 
que não temos padres, que há só crianças! Pois nós não temos 
moços tão adiantados? Não existe nem um só? E necessário que 
entrem para o seminário só rapazes de 12 anos? Não há senão 
crianças? Todos os meios estão corruptos! 

O Sr. C. Leão:- Quem disse isto? 
O Sr. C. Ferreira:- Disse que há falta de gente, que não temos 

gente para isso. 
Quer o nobre ministro que os nossos costumes melhorem? Siga 

esta regra. Nos domingos vá e os seus colegas à missa das suas paró
quias, e digam logo ao vigário: - Padre, é necessário cumprir com a 
obrigação imposta pelo concílio tridentino, pregar o Evangelho; 
é preciso moralisar o povo, fazer com que o povo concorra a estes 
sagrados atos, assistindo com muita devoção a eles, convidando 
para isso seus amigos, acompanhando-os, confessando-se em público, 
comungando, etc. -,porque é sabido ordinariamente que, quando os 
que governam se tornam religiosos, todo o mundo quer imitá-los. 
Quando o monarca é v. g. caçador, todos querem ser caçadores; quan
do o monarca é cego de um olho, todos querem afetar que não vêem 
senão de um olho! Como não imitaram então ao nobre senador? Com 
muito gosto o farão, e nós todos, porque nesta quadra em que nos 
achamos todos os velhos propendem para devotos. Esta é a maneira 
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de moralizar o povo, não é mandar buscar frades que não conhece
mos, e encarregá-los da tarefa que pertence aos nossos vigários. 

Deu-se novamente a entender que o projeto só depende da 
extração das loterias. Mas eu já mostrei que as loterias não podiam 
ser extraídas, e isso mesmo disse o nobre ministro, bem como a 
comissão no seu parecer a respeito da petição da casa da misericórdia 
do Rio Grande do Sul. Ora, não se podendo verificar a soma necessá
ria para esta despesa com a extração das loterias, de que se há de lan
çar mão à vista do déficit que há? Naturalmente do papel-moeda! E 
pergunto eu: - Quanto custarão estes reverendíssimos e o seu trans
porte para cá? - Não seria melhor que o nosso diplomata na Itália 
dissesse ao Santo Padre:- o Brasil está muito pobre, entre vós existe 
uma congregação só própria para espalhar a fé por todo o mundo, 
esta congregação é rica, etc. - E provável que o Santo Padre, com a 
maior caridade, nos mandasse missionários, que ele alimentasse aos 
meninos (como diz a sagrada página) que pedem pão e que o não 
acham. 

Com as loterias, acreditando como devemos no que diz o Sr. 
Vasconcellos, nada poderemos conseguir, porque não se poderão 
extrair: daí pode o nobre ministro perder as esperanças. Agora 
pergunto eu ao nobre ministro: - Quanto quereis· vós emitir de 
papel-moeda para o transporte desses religiosos? -- E negócio de 
muita importância; vejamos. Já se disse que o nobre ministro es
tava autorizado para criar um convento ... 

O Sr. C. Leão diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. C. Ferreira: - Mas o projeto diz que o governo pode 

despe.nder quanto quiser. Não sabe qual é a renda? Olhe para a sua 
direita (para o Sr. V. de Abrantes), pergunte-lhe_ qual há de ser 
a renda, que lhe há de responder que - papel-moeda! - Quem está 

·à sua esquerda (o Sr. Vasconcel/os) não quis; mas quem está à direita 
deu-o, e o senado também o deu:- é papel-moeda! -aí tem quanto 
quiser! · 

(Depois de algumas palavras ditas de modo que não ouvimos.) 
Eu espero que o nobre senador por Minas, que vai ao ministério e que 
já confessou aqui que essa célebre lei da reforma do código não esta
va boa, há de tomar a tarefa ... 

O Sr. C. Leão diz -algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. C. Ferreira: - Pensa V. Ex. que nisso é que consiste o 

verdadeiro sistema do governo? Eu já disse a V. Ex., quando se tra
tou desse projeto, que, ainda que ele fosse ótimo, eu não votava pelo 
arbítrio amplo que dá ao governo para gastar, porque os ministros de 
hoje podem ser felizes acidentes, e os de amanhã não serem. Eu não 
quero nada das pessoas, quero do sistema. 
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Enfim o Brasil está com os olhos fitos no futuro ministro que, 
depois de tanto bordejar vai entrar no porto! Eu faço votos ao céu 
para que os seus dias sejam muito gloriososl Esteja V. Ex. certo que, 
enquanto marchar pela estrada constitucional ... 

O Sr. C. Leão:- Olhe que o ministério está completo, não fal
ta nenhum ministro. 

O Sr. C. Ferreira: - Ora, o nobre ministro! Que sinceridadel 
Pois V. Ex. não sabe que este ministério está a cair, que está a for
mar-se outro de que não sei se V. Ex. é o autor, ou o nobre senador 
por Minas; e que toda a dúvida é por causa da pasta da guerra? ... 

O Sr. C. Leão:- Isso tudo é falso. 
O Sr. C. Ferreira: - Então não entra o Sr. Vasconcellos ... Não 

porque eu não deseje, se é capaz de salvar o Brasil desejo-o, tenho-o 
dito muitas vezes. O que eu icrimino ao nobre ministro é que, estan
do... (Não ouvimos aqui o nobre orador) como disse um deputado, 
o nobre ministro não desse impulso, não colhesse dessa câmara 
todas as medidas de salvação necessárias. 

O Sr. C. Leão:- Estou à espera que o Sr. me as anuncie. 
O Sr. C. Ferreira: - Pois eu hei de ensinar o Padre Nosso ao 

vigário? (Risadas.) V. Ex. tem vontade de rirl Tem coisas que me 
confundem! 

Por ora nada mais direi. 
O Sr. Ferreira de Mel lo: - Existe sobre a mesa um requerimen

to para que o projeto vá à comissão de fazenda para interpor o seu 
parecer na parte refativa às loterias; eu hei de votar por ele, e desejo 
que esta idéia passe, porque o senado será assim coerente nas suas 
deliberações. Quando se tratou das loterias para a santa casa da mise
ricórdia do Rio Grande do Sul, a ilustre comissão de fazenda inter
pôs um parecer sobre este objeto; portanto creio que, sendo o de 
que tratamos idêntico a esse, nenhuma razão haverá .para que agora se 
não pratique o mesmo. Creio que a coerência nas deliberações da casa 
é de suma necessidade, porque, havendo-a, ninguém poderá dizer que 
as medidas aqui tomadas não o são, tendo em vista unicamente o 
objeto a que elas se aplicam, mas outras quaisquer circunstâncias. 
Ora, se a comissão de fazenda teve de ser ouvida a respeito da petição 
das loterias da santa casa da misericórdia do Rio Grande do Sul e de 
Porto Alegre, qual será a razão porque agora não há de ser ouvida, 
quando se trata de conceder loterias para a vinda dos capuchinhos? 
Eu creio que deste modo mostraremos que encaramos os objetos 
sempre do mesmo modo, isto é, tendo em vista os efeitos que deles 
podem resultar; é por estas razões que hei de votar para que o proje
to seja remetido à ilustre comissão de fazenda. 
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Um nobre senador fez algumas argüições sobre não tratarmos 
de objetos que ele julgava de mais urgência, e que estivéssemos 
ocupados com a vinda dos capuchinhos. Entre estes objetos citou al
guns que ninguém pode deixar de reconhecer que são de urgente ne
cessidade, como por exemplo uma lei que regule as eleições. Eu con
formo-me .inteiramente com a opinião do nobre senador a este respei
to, e julgo que era da primeira necessidade que nós tratássemos de 
uma lei que regulasse o modo prático das eleições, para que o resul
tado delas fosse aquele que a nação quer, isto é a verdadeira represen
tação nacional, e não uma representação falsa, filha de violências e 
fraudes que não pode produzir uma verdadeira representação nacional. 
Ontem um nobre senador orando deu a entender que este objeto (o 
das eleições) estava remediado com a lei da reforma do código do 
processo, porque tinha destruído a influência de alguns pequenos 
régulos locais que nas eleições daqueles lugares impunham aos eleito
res nomes a seu arbítrio! Este foi o pensamento do nobre senador, a 
casa o ouviu: mas eu não posso pensar a esse respeito como o nobre 
senador. Creio que pelo contrário a reforma do código do processo 
veio fazer desaparecer inteiramente das urnas o resultado da vontade 
nacional. Salvo se o nobre senador entende que tudo se remediou 
com a substituição de algumas influências que ele denominou - pe
quenos régulos - por outros régulos filhos da reforma, cujas mãos 
são mais que de ferro para oprimir nas eleições. 

Vejamos como se tem pretendido tirar a influência desses cha
mados régulos locais que, segundo o nobre senador, dominavam as 
eleições? Tem sido com esses subdelegados da reforma do código, 
que vivem a maior parte deles, salvas as exceções, na traficância 
de fazerem processos sobre processos, vendendo a liberdade àqueles 
que são processados primeira, segunda e terceira vez, como é público 
e notório, e de que eu poderei apresentar aqui documentos autênti
cos, e estou persuadido que o governo sabe disto tão bém como eu, 
porque alguns documentos oficiais que tenho em minha mão, sei que 
também foram às do governo. É assim que se pode fazer aparecer a 
verdadeira opinião nacional? Eu não o posso acreditar. Não sei se 
esses pequenos régulos existiam, mesmo porque o nobre senador não 
se dignou mencionar nenhum; mas o que lhe posso dizer é que exis
tem hoje milhares de régulos que têm posto a maior parte dos brasi
leiros, principalmente aqueles. que não têm merecido as boas graças 
do governo, como um povo judeu e errante, sem poderem contar 
com nenhuma garantia. Perseguidos de uma maneira feroz, e erran
tes de umas para outras províncias e lugares, seus bens roubados ou 
furtados com esse confisco, ou como lhe quiserem chamar, que o go
l!erno inventou e que serviu de capa para ser roubada uma grande 
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parte da população; e esses roubos ainda hoje existem com tal imo
ralidade, que alguns dos confiscados reclamavam dos seus bens al
gum socorro para as necessidades indispensáveis da vida, e lhe eram 
denegados por esses que foram encarregados de destruir a influência 
dos imaginados régulos locais. 

A este respeito tem sido tal a barbaridade de que nem o sexo 
respeitável escapou! As senhoras também passaram por esta fie ira! 
Matronas respeitáveis, de quem dependem numerosas famílias, que 
sempre foram acatadas na sociedade, foram martirizadas nesta guerra 
de extermínio, não sei se seriam também pequenas régulas! As auto
ridades da reforma do código têm a este respeito desempenhado ad
miravelmente o que predisseram, os que combateram semelhante lei! 
Eu não creio que estas sejam as vistas do nobre senador a quem me 
estou dirigindo; mas creia ele que isto é o que se tem praticado! Se 
ele estivesse bem informado, estou certo que procuraria remediar 
estes males que infelizmente existem no Brasil, e com especiaiidade 
na província a que me urano de pertencer e onde também nasceu o 
nobre senador. O nobre senador sabe a maneira por que se tem des
truído essa imaginada influência dos pequenos régulos. Se o nobre 
senador estivesse informado de muitos fatos, se horrorizaria e po
curaria remediar tantos males; não julgaria que os abusos das eleições 
estão acautelados com a reforma do código. 

Parece-me injusto dizer o nobre senador que os que foram 
envolvidos nos movimentos das províncias de Minas e de São Paulo 
tiveram em vista as eleições, como deu a entender o nobre senador; 
quanto a mim, parece-me que não. Em abono da verdade e da jus
tiça devo chamar a atenção do nobre senador para alguns dos compro
metidos nesses acontecimentos, que de certo não podem ser conside
rados ·especuladores de eleições. Não referirei um longo catálogo de 
nomes respeitáveis por mais de um título, e contentar-me-ei com três 
dos mais proeminentes. 

Um dos comprometidos, e que se acha em uma masmorra 
nesta corte, é o ilustre Sr. Raphael Tobias de Aguiar. Por ventura o 
Sr. Tobias quereria especular em eleições? Um cidadão prestante 
que tantos serviços tem feito ao país, que sempre foi, e é, amigo sin
cero da monarquia e das instituições que felizmente nos regem? Um 
cidadão que tantos bens tinha feito à sociedade em geral, tornando 
felizes muitos particulares, a quem com seus dinheiros deu meios 
para formarem casas opulentas? Um cidadão que, sendo nomeado 
deputado em algumas legislaturas, sabia-se que não pedia e mesmo 
não queria (porque sabia-se que o Sr. Tobias tinha uma fortuna colos
sal, já adquirida por seus pais e aumentada por ele), e que se deixava 
atuar na sua província sempre que pode, e quando veio alguma vez 
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foi por constantes instâncias dos seus amigos, e quem sabe se algumas 
vezes do nobre senador? ... Pois este homem seria pequeno régulo 
que quereria especular em eleições? 

Um dos comprometidos na província de Minas, o ilustre Sr. 
José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, também seria pequeno régulo 
que perturbava o país para impor nornes nas eleições? O nobre sena
dor conhece tão bem como eu, ou talvez melhor, o Sr. José Felicia
no. Descendente de uma das mais ilustres famílias da província, 
senhor de uma grande fortuna, já possuída por seu pai o Sr. coronel 
Antônio Caetano, o qual, quando o Sr. D. João VI aqui chegou, teve 
a honra de o vir cumprimentar, e fez então um valioso empréstimo 
para a casa da moeda da corte, e que nos felizes tempos desse gover
no foi devidamente apreciado e recompensado, pois que então só 
se galardoavam verdadeiros serviços ... 

O Sr. A. Branco:- Apoiado. 
O Sr. Ferreira de Mello:- ... serviu com grandes quantias ao 

estado. 
Eu disse -felizes tempos do governo do Sr. D. João VI -e di-

go-o de todo o meu coração... · 
O Sr. A. Branco:- E eu apoiei-o de todo o meu coração. 
O Sr. F. de Mel lo:- Quem dera hoje ao menos esse feliz gover

no! Ao menos havia normas, respeitava-se a propriedade, a vida e os 
direitos dos cidadãos! Hoje o que vemos? O homem que mais serviços 
fez ao estado, depois dos acontecimentos de 7 de abril, que foi o meu 
honrado e ilustre amigo o Sr. Feijó, que recompensa tem tido? Como 
tem sido tratado até por aqueles que tinham obrigação de o respeitar, 
que dele tinham sempre recebido consideração e favores, e que apenas 
se podiam ter desagradado alguma coisa do seu gênio férreo em não 
querer moldar-se a certas exigências? As recompensas são as que se 
sabem! Ele foi preso com a roupa do corpo, lançado em uma embar
cação e enviado para esta corte; e quando seus amigos lhe queriam 
ministrar ao menos algumas camisas para mudar e alguns alimentos, 
nem isso foi permitido! Ele foi arremessado para as praias da Vitória, 
onde só encontrou abrigo na beneficência daqueles povos, mas ne
nhum cuidado do governo a seu respeito! 

Eu não faço estas pbservações para inculpar o nobre senador, 
posto que ele passa como autor das reformas e do mais que tem acon
tecido; é o que se pensa geralmente, e há de me permitir que eu o 
acredite. Ora, sendo o nobre senador a alma das reformas do código, 
tem necessariamente de carregar com todas as conseqüências de tal 
reforma; e note o nobre senador quantas vítimas, quanto sangue, 
quantas fortunas já tem tragado essa lei... 
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Portanto supunha que a lei das eleições é muito necessária, e 
que não estão os seus abusos remediados com a reforma do código e 
aniquilação dos chamados pequenos régulos. Examinemos um pouco 
como se operou a aniquilação desses pequenos régulos, ora condena
dos a suportar a virga férrea dos subdelegados, pois eles se acham, 
como já disse, sem pátria, sem se poderem utilizar de suas proprieda
des, que não foram adquiridas por meios políticos, que eram o fruto 
do suor de seus pais, continuado por eles! Chama-se tirar a influência 
e prestígio dos pequenos régulos, insultá-los, perseguí-los, com escár-
neo da constituição e das leis! Se são estes os frutos do código, eu 
pela minha parte os desprezo, e cedo do que me toca em benefício 
do nobre senador e daqueles que assim pensam. Se eu pudera, fugiria 
de semelhante bem-aventurança e iria para outro país onde a não 
houvesse! Mas infelizmente, pela minha idade, pelas minhas circuns
tâncias, irei suportando esse forte azurrague até que as vinganças este
jam plenamente satisfeitas e a Providência se lembre dos aflitos. 

A respeito de eleições não direi mais nada. Eu creio que nós 
nos devíamos ocupar seriamente deste objeto se não quisermos, nas 
futuras eleições, ver eleitos só comissários do governo. Bom era que 
se pudesse fazer o que já se fez agora, que se conseguisse repetir o 
que muitos fizeram nas últimas eleições, que foi abandonar as elei
ções; mas eu temo muito que cenas mais horrorosas apareçam do 
que as que apareceram em uma freguesia da Bahia, em que não foi 
poupada nem a imagem do Senhor Crucificado, que serviu (não foi 
de cacete, há de ter outro nome) para se espancar com ela aos brasi
leiros, a ponto de fazer correr sangue! Isto não é declamação, é fato 
autêntico, confirmado por uma pastoral do Exm. Sr. arcebispo da 
Bahia, e já tem sido repetido na câmara temporária! E vendo nós o 
aspecto do país, havemos ficar, indiferentes a essa lei de eleições, 
esperando que se venham produzir maiores males e dizer que isto está 
acaufelado porque a lei das reformas do código acabou a influência 
dos pequenos régulos? l: bom modo de acabar com as influências 
tomando propriedades, deixando as autoridades subalternas ocupa
rem-se em insultar, auxiliadas com a força pública, a cidadãos iner
mes, e que têm direito a serem respeitados a protegidos. Se me con
testarem sobre o que tenho dito, eu me comprometo a apresentar 
provas. 

Eu assento portanto que para nós obrarmos como convém, e 
creio que o nobre senador o mesmo deseja, devemo-nos ocupar de 
uma lei de eleições que acautele os males que nos ameaçam, além dos 
outros com que já carregamos, como a desgraça do papel-moeda, que 
nos ameaça devorar! A este respeito assim me exprimo, mesmo pelo 
juízo que formo do nobre senador sobre finanças e de outros mem-
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bros da casa; não darei pleno crédito ao que por aí se diz, que, com 
o pretexto das desordens que ultimamente ocorreram, se explorou 
uma mina riquíssima, que se meteram na circulação muitos mil 
contos de réis em papel! Que houve disperdícios espantosos que se 
pagou com papel, o qual vai continuar, porque está autorizado em 
lei; isso ninguém pode duvidar. E qual será o resultado? O miserável 
povo irá gemendo por falta de pão, e não terá com que alimentar-se! 
Nós caminhamos a passos largos para o tempo dos assinados da 
França! 

Eu não quero estender-me a este respeito porque estou falando 
em presença dos nobres senadores ilustrados na matéria. Estou certo 
que o nobre senador a quem tive a honra de referir-me até agora e 
outros membros da casa que são conhecedores das nossas finanças, 
sabem o estado deplorável em que nos achamos, e por onde vamos 
desacautelados até nos precipitéJ[mos! ·Talvez ainda fosse tempo de 
remediar nossos males ... Eu atribuo bons desejos a todos os nobres 
senadores e bons desejos de salvar o país, mas não sei que fatalidade 
é a nossa. Quando se fala nos corredores ao ouvido, todos dizem: 
- isto está perdido, já não tem remédio, a bancarrota é inevitável, 
etc. - Esta é a linguagem constante de todos, esta é a linguagem 
de ambos os lados. E sendo assim, porque quando entramos para 
aqui nós não havemos reunir todos sinceramente para acudir aos 
males do país, em vez de estar a cantar as glórias da aniquilação dos 
régulos locais, sendo os que assim se exprimem os que levantam um 
exército de régulos, que Deus queira ele lhes não caia debaixo da 
escota! Ninguém se pode já considerar hoje livre disso. Houve tempo 
em que eu dei o maior apreço possível ao lugar de senador; quando 
lia a constituição, eu dizia sempre:- esta é a corporação mais impor
tante do estado, a quem se garantiram maiores privilégios por amor 
da causa pública! - Mas depois dos últimos fatos, poderá haver al
guém tão crédulo que acredite nisto? Poderá alguém acreditar na 
independência do poder legislativo? Creio que não. Mas vamos indo. 

Um nobre senador convidou hoje aos eclesiásticos que são 
membros desta casa a defenderem a corporação a que pertencem co
mo eclesiásticos da injúria que se lhe irrogava com o projeto para a 
vinda de capuchinhos. 

Eu, Sr. presidente, não sou decerto o mais hábil para tomar 
sobre mim esta pesada tarefa; reconheço a superioridade dos meus 
ilustres colegas; e se eles guardam o silêncio e eu digo alguma coisa 
é por uma razão. Eles talvez por seu acanhamento natural ou mesmo 
por seus hábitos não têm tomado parte na discussão, e eu talvez mais 
inconsiderado algumas vezes tenho ousado levantar minhas vozes 
nesta casa; e como assim tem acontecido, procurarei de alguma 
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maneira fazer a defesa do clero brasileiro, quanto a mim, respeitável, 
mas presentemente com injustiça deprimido e acusado, porque, se 
um ou outro sacerdote não preenche dignamente seus deveres, se al
guns têm cometido erros, qual é a nação em que isso não tenha acon
tecido? Mas poder-se-á dizer em geral que o clero brasileiro está des
moralizado como tenho visto nas discussões das Câmaras? Eu não 
quisera estar aqui citando nomes, mas poderia ... 

O Sr. C. Leão: - Eu não entro nesta discussão, porque nunca 
disse isso. 

O Sr. Ferreira de Mello: - Eu não me refiro a S. Ex., refiro-me 
aos discursos da· câmara temporária, e ao que ali se tem dito; o clero 
brasileiro tem sido muito mal considerado. Eu lembro-me que o no
bre ministro, sempre que tem falado a este respeito, o tem feito com 
consideração, já o ouvi mesmo advogar a causa dos eclesiásticos; 
mas como se apresenta aqui este objeto, julgo dever meu defendê-lo, 
porque, ainda que indigno, sou ministro de Jesus Cristo, e sou um 
dos párocos do Brasil, ainda que presentemente privado deste lugar, 
creio que por causa também da utilidade de se acabar com os peque
nos régulos! Sou provido em uma igreja no tempo do Sr. D. João VI, 
na qual me colei pelos meios canônicos, entrando pela porta e não 
pela janela, e estou privado dela sem sentença, e lá está de posse da 
minha igreja, contra minha vontade, contra os cânones e contra o 
disposto nas constituições civil e eclesiástica um intruso. Mas seguirei 
o meu plano. Se nós quiséssemos sinceramente melhorar o nosso 
clero, o meio era fácil, ocupando-nos da reforma dos seminários exis
tentes e da criação de outros; os dinheiros que se tem de aplicar para 
a vinda dos barbadinhos com mais fruto se aplicariam para estes 
objetos. 

O nobre ministro disse que os moços que agora entrassem para 
os s~minários não podiam satisfazer essa necessidade. Já o nobre 
senador pelo Maranhão fez algumas observações a respeito. Muitos 
brasileiros há que têm a idade competente para se ordenarem e que 
andam nessa pretensão, os quais, se fossem auxiliados e coadjuvados 
de pronto, poderiam ser aproveitados. Ainda mais; o nobre ministro, 
que necessariamente há de ter mandado fazer a estatística, pelas in
formações que tem na sua secretaria, há de saber que há muitos ecle
siásticos desocupados. 

O nobre ministro citou um ofício do Exm. Sr. bispo de Cuia
bá, em que lamentava que na sua diocese não houvesse um único pá
roco colado; é um fato, mas aproveito a ocasião para chamar a aten
ção de S. Ex., para que indague. as causas que isso produzem e as re
mova, porque eu creio que estão ao alcance do governo, e se todas 
não estiverem, o governo pode propor ao corpo legislativo as medidas 
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necessárias, e elas hão de passar, porque hoje o governo obtém tudo 
quanto quer do corpo legislativo, e mui~as vezes, não só o que pede, 
mas, como tenho visto, mais do que o que os Srs. ministros mostram 
desejar. 

Ora, uma das causas porque não há párocos colados é a dificul
dade que há de vir aos concursos; há freguesias tão distantes, que os 
candidatos têm uma dificuldade imensa, têm de sofrer muitos traba
lhos e despesas para virem fazer um. concurso. Hoje o resultado dos 
concursos são remetidos para o governo geral, e o governo geral 
muitas vezes pode ser por afluência de outros negócios, demora tem
po imenso estas decisões, que, quanto a mim, deviam ser prontas, ou 
aprovando ou rejeitando-se, dando-se as razões·porque se não aprova. 
O nobre ministro, quando examinar os papéis da sua secretaria, lá 
achará alguns nas circunstâncias ... 

O Sr. C. Leão:- Não há. 
O Sr. F. de Mello:- Eu posso asseverar que há ... 
O Sr. C. Leão:.- Estarão rejeitados. 
O Sr. F. de Mello: -Se estão rejeitados, é sem a parte o saber, 

porque eu sei de muitos negócios que as partes requerem e não são 
deferidos nem indeferidos, não se lhes dá solução nenhuma; não 
digo que isto seja na repartição do nobre ministro .. 

Há outro inconveniente que é a encravação das freguesias em 
diversos bispados, em lugares muito longínquos, por exemplo, em 
Minas-Novas, Piracatu, etc. 

Ora, todos estes inconvenientes estão na mão do governo geral 
remover; e também está na mão do governo fazer respeitar os direitos 
adquiridos dos párocos, porque poucos querem sujeitar-se a ônus sem 
garantias. Eu creio que sem ofensa do nobre ministro posso fazer 
estas observações gerais. 

O Sr. C. Leão~- Todas. 
O Sr. F. de Mello:- Portanto não é seguramente este mal irre

mediável, ele pode ser removido, e aos menos remediado. 
Disse-se que os missionários vinham fazer grandes serviços na 

pregação aos indígenas. Se nós queremos promover esse objeto, te
mos já·dentro de casa uma base para tal fim; não era preciso mais do 
que a auxiliar com o dinheiro que se quer despender com os capuchi
nhos; esta base é a congregação dos padres de São Vicente de Paula, 
conhecidos pela denominação de Padres do Caraça, muito conhecidos 
por suas luzes e virtud.es, e que na província de Minas· têm feito rele
vantes serviços à igreja e ao estado. Muitos dos membros do corpo 
legislativo, muitos dos nossos empregados públicos, muitos magistra
dos foram educados nas aulas desses padres missionários, e eles são 
tão dignos da nossa consideração, que um, o Sr. padre Viçoso, foi 

l
I 

I 
I 

' 

I 
i 
; 



134 

nomeado há pouco bispo da diocese de Mariana, e esta nomeação foi 
acolhida geralmente com geral aprovação por todos os Mineiros de 
todos os partidos; o que prova que em verdade são homens de gran
de mérito e dignos de toda a consideração. Agora acaba também de 
ser nomeado bispo do Pará o Sr. vigário do Engenho Velho, também 
educado naquelas aulas, e onde suponho que foi congregado. Ora, 
que prova mais evidente da boa educação que dão aqueles padres, e 
do serviço que têm feito e estão fazendo! Que eles se têm também 
empregado em pregar a moral evangélica em diversos pontos da pro
víncia, o nobre ministro o sabe, mas que auxílio têm eles tido does
tado e do governo? Cuido que nenhum. Eles vão subsistindo pela 
caridade dos fiéis! Algumas doações particulares que constituem o 
fundo da sua casa: foi por exemplo a Irmandade do Senhor Bom Je
sus de Mattozinhos que lhes fez uma doação de alguma consideração, 
a propriedade do chamado irmão Manoel, proprietário do Caraça, e 
nenhum outro adjutório do governo me consta que eles tenham re
cebido; a ioda não vi passar uma loteria para .eles, ainda não vi o 
governo requerer para eles um socorro. Contudo já existe aquela 
congregação de missionários, e é mais fácil aumentar o que existe do 
que criar de novo. Estes padres, além de virtuosos, falam a nossa 
mesma I íngua. Creio que era preferível auxiliá-los do que mandar 
vir barbadinhos da Itália, que têm de se afazer ainda aos nossos usos 
e costumes. Eu não quero enxergar neste projeto nenhum fim polí
tico; senão, diria que os padres de São Vicente de Paula, que tantos 
serviços têm feito no Brasil, são de·um governo representativo como 
o nosso o de Portugal, e que os barbadinhos são de um governo des
pótico. Mas não quero fazer alusão alguma: mas se o fim é a propa
gação do Evangelho, temos entre nós estes padres que continuamente 
têm dado exemplos de suas virtudes, que têm apresentado discípulos 
como ·os que tenho referido. 

Cuido pois que não devemos desprezar o que já temos na 
nossa casa para mandar vir a quem não conhecemos. 

O Sr. C. Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Ferreira de Mello:- Se o nobre ministro tivesse ouvido 

as préd icas de alguns desses barbad inhos, veria que muitas vezes elas 
não produzem todo o desejado fim. 

Sr. presidente, eu tinha tomado diversos apontamentos sobre 
algumas proposições que se tem emitido, e principalmente para reba
ter a maneira por que tem sido tratado, quanto a mim injustamente, 
o clero do Brasil. Era para acudir ao reclamo do nobre senador pelo 
Maranhão, que nos convidou a que o defendéssemos contra essas 
lamúrias farisaicas com que se tem deprimido o clero, com o pretex
to de querer melhorar a sua sorte, e que me parece muita exageração 
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que nos faziam. Pela minha parte outro é meu juízo sobre o clero 
brasileiro, que se compõe de sacerdo~es muito dignos e virtuosos; 
mas, se entretanto ele não é o que seria para desejar, apliquemos os 
meios para o melhorar; para isto é mister cuidar da subsistência 
do que existe, e dos meios de educar brasileiros para o substituir; mas 
nada disto se consegue com a vinda dos capuchinhos; 

Por agora fico satisfeito que o projeto vá à comissão de fazen
da para ela interpor o seu parecer, e cuido que o senado, em vista das 
razões que apresentei, há de anuir a este tão justo requerimento. Se 
porém ele não passar, e continuar a discussão, eu ainda pretendo 
dizer alguma coisa sobre os meios que me parecem mais conducentes 
para ressalvar o dero brasileiro das sátiras que se lhe dirigem, e que 
hoje estão em moda. 

Voto pelo requerimento. 
A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente marca.para a ordem do dia de segunda feira a 

mesma dada, e levanta a sessão às 2 horas e 25 minutos da tarde. 
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SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Sumário: - Expediente. - Ordem do dia. - Adoção em terceira 
discussão da ;esolução autorizando a vinda de missionários 
capuchinhos. - Primeira discussão da resolução sobre pre
tensão do tenente coronel E. M. M. de Figueiredo; discursos 
dos Srs. Castro e Silva, visconde de S. Leopoldo; requerimen
to do Sr. Castro e Silva; discursos do Sr. Costa Ferreira e do 
Sr. Castro e Silva, adoção do requerimento. 
Às 10 horas da manhã, reunido número suficiente de Srs. 

senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

EXPEDIENT~ 

O Sr. 2? Secretário lê dois ofícios do ministro do império, 
um acompanhando as coleções completas dos trabalhos das assem
bléias provinciais da Bahia e Ceará; e outro as coleções dos traba
lhos da assembléia das Alagoas dos anos de 1835 a 1839 e 1842 a 
1843, não acompanhando a do ano de 1840 a 1841 por não ter 
havido reunião da dita assembléia. 

Remetidos para o arquivo. 
Um ofício 9o presidente da província de São Paulo, remeten

do um exemplar dos atos legislativos da assembléia da mesma pro
víncia, promulgados na sessão deste ano. 

À comissão de assembléias provinciais. 
O Sr. Visconde de São Leopoldo participa que a deputação 

encarregada de apresentar a S. M. o Imperador a resposta à fala do 
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trono se dirigira ao paço da cidade, e sendo introduzida à presença 
do mesmo augusto senhor, recitara a resposta aprovada pelo senado; 
à qual S. M. o Imperador se dignou responder: 

"Gratos me são os sentimentos expressados pelo senado." 
É recebida a resposta com muito especial agrado. 

ORDEM.DO DIA 

Continua a discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
requerimento do Sr. Costa Ferreira propondo que seja enviada à co
missão de fazenda a resolução que autoriza. o governo para mandar 
vir da Itália missionários capuchinhos; e posto a votos, não passa: a 
resolução é aprovada para subir à sanção: sendo rejeitadas as emen
das da terceira discussão. 

Entra em primeira discussão a seguinte resolução do senado: 
"A comissão de constituição e diplomacia viu o requerimento 

de Emílio Manoel Moreira de Figueiredo, em que pede ser considera
do no gozo dos direitos de cidadão brasileiro; pelos documentos que 
ajuntou, e que foram examinados, prova-se que, nascido em Lisboa, · 
viera de tenra idade para este país com seu pai o conselheiro Manoel 
Moreira de Figueiredo, natural do Brasil, distinto magistrado, que 
nele exerceu importantes empregos; que, destinado o suplicante à 
profissão das armas, e achando-se transferida para o Brasil a sede 
da monarquia, foi despachado em 1815 para o estado da lndia alfe
res de um batalhão da guarnição da praça de Macao; que naquele 
estado foi gradualmente promovido aos postos militares até o de 
tenente-coronel efetivo, adido ao estado maior do exército, e aju
dante de ordens do governo da fnd ia, como prova pelas patentes 
com que corrobora o alegado, sendo para notar que, dado que uni
dos os reinos, o exército do Brasil era considerado distinto do de 
Portugal, e ao estado maior daquele é que pertencia o suplicante, 
em comissão na outra parte da monarquia, como evidentemente se 
deduz das mesmas patentes, na direção dada, e no cumpra-se dos 
governadores das armas da corte do Rio de Janeiro, que, em conse
qüência dos movimentos políticos que tiveram lugar naquele estado· 
por ocasião da promulgação da constituição portuguesa, foi o 
suplicante conduzido preso para Lisboa em 1822, e por feliz se repu
tou de poder voltar para esta capital do Rio de Janeiro em dezembro 
de 1824; ultimamente qi.Je, residindo nas suas fazendas na província 
de São Pedro, como simples particular, declarada a rebelião de 1835, 
correu a defender a causa da legalidade, expondo sua vida nos com
bates, em um dos quais ficou prisioneiro, sofreu graves prejuízos 
em suas propriedades, em vingança e ódio dos princípios monárqui-
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cos, que propugnava, e chamado por isso pelo general comandante 
das armas daquela província para seu ajudante de ordens (documen
tos de n? 4 a n? 12), circunstância que por si só bastaria para reco
mendar e favorecer a. pretensão do suplicante,· em conformidade 
do § 4?, art. 7? da lei de 23 de outubro de 1832: à vista do expen
dido a comissão entende que, não sendo de justiça que o suplicante 
perdesse os direitos de cidadão brasileiro por ato estranho, quando da 
sua parte empregou quanto nele cabia para não desmerecê-los, ofere
ce a seguinte resolução. 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. único. Emílio Manoel Moreira de Figueiredo, tenente-co

ronel de infantaria, adido ao estado maior do exército do Brasil, 
acha-se no gozo dos direitos de cidadão brasileiro. 

"Ficam revogadas as disposições em contrário. 
"Paço do senado, em 30 de maio de 1843. - Visconde de S. 

Leopoldo. - Visconde de Olinda. - Vasconcellos." 
O Sr. Castro e Silva:- Vejo-me embaraçado em votar por esta 

resolução, porquanto, posto que tenha em toda a consideração e 
respeito a nobre comissão, me parece que o governo devia ser previa
mente ouvido a este respeito. A nobre comissão, quando tratou da 
pretensao de José Pereira de Azevedo, que tinha sido rejeitada na câ
mara dos deputados, pediu prim~iro informações ao governo, e foi 
em vista destas informações que depois ofereceu o seu parecer. Esta 
pretensão é idêntica a de José Pereira de Azevedo, a qual foi rejeitada 
na câmara dos deputados e tomada aqui em consideração; por conse
guinte, por que não havemos seguir neste caso a marcha que seguimos 
naquele, pedindo primeiro informações ao governo? ... 

Se a nobre comissão concordasse nisto, eu faria um requeri
mento para que o governo fosse ouvido a tal respeito. 

O Sr. Visconde de S. Leopoldo:- A comissão não podia apre
sentar o seu parecer senão baseando-o naquilo que constava dos do
cumentos, e posso asseverar ao nobre senador que deles não consta 
que esta pretensão tenha caído na câmara dos deputados. Entretan
to, não me oponho a que se peçam informações ao governo; nunca 
me esquivarei a isso, pois é um meio de sempre marcharmos com 
mais segurança. Quando se tratou do requerimento de José Pereira 
de Azevedo houve quem se lembrasse de requerer que se pedissem 
tais informações; por isso é que se pediram; no mesmo caso estamos. 

É apoiado, e entra em discussão o seguinte requerimento: 
"Que se peçam informações ao governo a respeito. - Castro e 

Silva." 
O Sr. C. Ferre1ra: - ~r. presidente, eu não sei o que se quer 

exigir do governo, não sei sobre que se quer que versem essas infor-
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mações; desejara bem que me dissessem. Será acerca de ter caído esta 
pretensão na câmara dos deputados? Mas já este ano passou aqui 
uma resolução deferindo a igual pretensão do major Picaluga, a qual 
também tinha sido outrora rejeitada na câmara dos deputados, e 
este indivíduo foi julgado brasileiro, posto que tivesse abandonado 
o Brasil, e se tivesse ido oferecer ao serviço do Sr. D. João VI em 
Portugal, na época da guerra da independência! Este mesmo indiví
duo requereu depois, alegando que era cidadão brasileiro, e o corpo 
legislativo, que a princípio indeferiu a pretensão, depois assim o re
conheceu. Agora trata-se deste, que tem feito serviços ao Brasil, que 
é filho de um brasileir~, e quer-se demorar a resolução! Por quê? Para 
que se querem pedir informações ao governo? Por que se não 
pediram sobre essa outra resolução que se aprovou nesta casa, e que 
também tinha caído na câmara dos deputados? Qual é a diferença 
que há entre as duas? Este cidadão mostra com documentos que na 
época da independência foi preso para Portugal, donde só se pôde 
recollwr em 1824, e desde então tem prestado muito bons serviços, 
especialmente-nesta guerra do Rio Grande do Sul. 

O Sr. V. de S. Leopoldo:- Apalado. 
O Sr. C. Ferreira: - Muito estimo que o nobre senador, que 

está tão ciente dos negócios do Rio Grande do Sul, me dê este apoia
do. Para que pois se demora isto? A resolução é documentada; a no
bre comissão julga que todos os documentos são legais, que abonam 
muito os serviços deste cidadão; que mais se precisa? 

Eu hei de votar contra o requerimento por estes motivos. Pa
rece-me que não é senão uma moratória. Não digo que seja essa a in
tenção do nobre senador, mas quanto a mim não sei que o requeri
mento importe outra coisa. 

O Sr. C. E. Silva:- Eu não pretendo demorar a decisão deste 
negócio, nem o meu requerimento tem por fim uma moratória. Tra
ta-se de reconhecer cidadão brasileiro um militar que tem de ser 
incluído em uma das classes do exército; é bom que o governo seja 
ouvido. 

O nobre senador disse que quando se tratou da pretensão do 
major Picaluga, não se procedeu desta maneira. Mas permita-me o 
nobre senador observar-lhe que a pretensão do major Picaluga foi 
decidida na câmara dos deputados, depois de ouvido o governo, e 
que essa informação foi depois presente ao senado. Ora, o que tinha 
a fazer o senado vendo uma resolução que tinha sido aprovada pela 
outra câmara, depois do governo ter informado? O mesmo nobre 
senador aqui nos declarou então que da primeira vez que se tratou 
daquela pretensão, tinha votado contra, mas que melhor informa-
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~do votava a1 favor, e talvez que o nobre senador assim votasse em 
virtude dos esclarecimentos que vieram do governo. 

Eu não conheço o militar do que se trata,. não tenho visto os 
papéis que lhe dizem respeito; mas desejo que se lhe juntem informa
ções do governo para dar um voto consciencioso. São estes meus 
desejos, não tendo em vista de maneira alguma demorar a decisão 
desta pretensão. 

O Sr. C. Ferreira: - Sr. presidente, quando se tratou aqui do 
negócio do major Picaluga eu disse que era uma injustiça que se lhe 
fazia não o reconhecer cidadão brasileiro, e que não votava pela 
resolução; não porque me arrependesse do primeiro voto que tinha 
dado, que julgasse que ele não tinha sido baseado em justiça; não: 
eu falei sempre com muita clareza a esse respeito, e agora repetirei 
o que disse. . 

O major Picaluga tinha ido conduzir como presos para Portu
gal 300 ou 400 homens brasileiros de um batalhão do Maranhão (o 
Sr. Araújo Vianna há de estar lembrado disso), e aí o Sr. D. João 
VI deu-lhe a patente de major. Nesse tempo o Maranhão ainda não ti
nha anuído à independência. Mas quando esse major voltou de Por
tugal já a independência tinha sido proclamada em todos os pontos, 
e então houve no Maranhão muitos foras, ·não queremos que este 
militar comande, levou o batalhão preso para Portugal, não o que
remos, etc. Ele desgostou-se, não quis vir para nenhuma das provín
cias do Brasil, que já estavam todas independentes de Portugal, e foi 
para Portugal, e o Sr. D. João VI empregou-o. Passados tempos, 
depois de reconhecida a Independência, veio o batalhão que lá estava 
desterrrado, de que é comandante hoje o brigadeiro Magalhães, e o 
major Picaluga veio para o Rio de Janeiro, e aqui não se olhou se 
tinha abandonado a independência; o Sr. D. Pedro I mandou-o para 
o Maranhão. Passados tempos, foi julgado estrangeiro. Esse negócio 
foi à câmara dos deputados, e ela decidiu que esse indivíduo era 
estrangeiro. Muitos oradores falaram a este respeito, entre eles os Srs. 
Rebouças e França. Eu levantei-me e contei todo o caso ... Creio que 
o Sr. Alves Branco foi membro da comissão que deu esse parecer ... 

O Sr. A. Branco:- E havia-o dar a favor!! 
O Sr. C. Ferreira:- Não, e creio que o deu contra. 
Lembro-~e que nessa ocasião o nobre senador me consultou a 

esse respeito; e que eu lhe respondi: - aqui está o Sr. Odorico que 
pode melhor dizer como o caso aconteceu. -A resolução caiu então, 
mas este ano creio que com melhores padrinhos passou. Ora, como 
eu tinha visto que o capitão Carvalho, com muito menos merecimen
tos do que o major Picaluga, tinha sido despachado tenente-coronel, 
e que estava comandando o batalhão do Piauí,_homem que tinha 
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dito que não queria ser cidadão brasileiro; quando o major Picaluga 
me veio falar, eu disse-lhe:- Não é preciso empenho; se outros em 
piores circunstâncias foram reputados cidadãos brasileiros, com mui
to maior razão o deve ser o senhor que é casado com brasileira, e tem 
numerosa família toda brasileira; se o não reconhecerem cidadão 
brasileiro, é uma injustiça que se lhe faz. 

Por este princípio, quando se tratou aqui deste negócio, eu 
disse ainda:- Se julgam o pretendente cidadão brasileiro, se o corpo 
legislativo foi o culpado deste homem não ter sido adiantado, porque 
podia pelo menos estar brigadeiro, se se lhe 'fez essa injustiça, porque 
não se lhe há de reparar mandando-se-lhe dar o soldo por inteiro de 
todo esse tempo que esteve fora do serviço, muito mais tendo ele esta
do sempre pionto para o serviço, dizendo sempre que era cidadão 
brasileiro?- Só o arbítrio é que podia fazer com que se lhe não desse 
todo o soldo vencido, porque hoje em dia o que domina é o arbítrio, 
não são as leis. Entretanto só se lhe concedeu meio soldo. 

Eis as razões que eu então dei e que me fizeram votar pelare
solução. 

Agora este outro, filho de brasileiro, veio para o Brasil, tem fei
to serviços no Brasil, tem trabalhado muito a prol da integridade do 
império do Rio Grande do Sul, até mereceu creio que ser ajudante de 
ordens do general; fez todos estes serviços; entretanto vai ficar o seu 
negócio demorado, vamos pedir informações ao governo! E para que? 
Se os documentos provam todos esses serviços, para que são essas 
informações? Se elas se não têm exigido, se não tem havido essas difi
culdades a respeito dos que apontei, para que se há de praticar de 
um modo diverso com este indivíduo? Só se é por ser filho de brasi-
1 • I e1ro .... 

Enfim o senado em sua sabedoria decidirá o que melhor enten-
der. 

Julga-se discutido o requerimento, e sendo posto à votação é 
aprovado. 

· Achando-se esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente convida 
o senado a ocupar-se em trabalhos de comissões, e dá para ordem do 
dia da 2~ discussão do parecer da comissão de constituição sobre o 
tratado de casamento da Sra. princesa D. Francisca com o Sr. prínci
pe de Joinville; 1 ~ discussão do parecer da mesma comissão sobre a 
convenção feita com o reino de Portugal. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos. 
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SESSÃO EM 14 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr Barão de Mont'Aiegre 

Às 10 horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 25 Srs. senadores, faltando os Srs. Hollanda Cavalcanti, Oli
veira Coutinho, barão do Pontal, Lopes Gama, Ferreira de Mello, 
barão de Suassuna, Mairinck, Alencar, Paes de Andrade, Vergueiro, 
Almeida e Silva e visconde do Rio Vermelho; e com causa comunica
da os Srs. Feijó, marquês de Paranaguá, marquês de Maricá, Lobato, 
Saturnino, Almeida Albuquerque, Paula Albuquerque, visconde da 
Pedra Branca e Paula Souza. 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e convida os Srs. sena
dores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 
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SESSÃO EM 16 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Sumário: Expediente. - Ordem do dia. - Última discussão do pare
cer sobre o tratado do casamento da Sra. princesa D. Francis
ca; discursos dos Srs. Hollanda Cavalcanti e Vasconcellos; apro
vação do parecer. - Primeira discussão do parecer sobre a últi
ma convenção com Portugal; observação do Sr. H. Cavalcanti; 
aprovação do parecer. 
As 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 

Srs. senadores, abre-se a sessão, e lidas as atas de 12 e 14 do corrente, 
são aprovadas. 

O Sr. 1? Secretário dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

·Dois ofícios do ministro do império, remetendo em um os · 
orçamentos e balanços da receita e despesa provincial de Pernambuco 
e das Alagoas, e em outro as cópias dos ofícios dos presidentes das 
províncias de Sergipe e Maranhão com os balanços e orçamentos de 
que tratam os ditos of.ícios. 

Remetidos ao arquivo. 
Um requerimento dos diretores das faculdades de medicina do 

Rio de Janeiro e da Bahia, pedindo uma interpretação do decreto de 
27 de junho de 1838, a qual os ponha na mesma categoria que os di
retores dos cursos jurídicos. 

A comissão de instrução pública: 
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Lê-se o diploma imperial de senador do império do conselheiro 
de estado José Carlos Pereira de Almeida Torres. 

!: remetido à comissão de constituição com as atas da respecti
va eleição, a que se procedeu na província da Bahia para o lugar que 
ficou vago pelo falecimento do Sr. senador Francisco Carneiro de 
Campos. 

Lê-se e manda-se imprimir o seguinte parecer: 
"Foi presente à comissão de fazenda a resolução de 9 de junho 

de 1843, pela qual a câmara dos deputados aprova a pensão dada pe
lo governo em decreto de 25 de fevereiro de 1843 a Thomazia Candi
da de Azevedo e Silva, viúva do cabo de esquadra do c~rpo policial 
da província do Rio de Janeiro, João Rodrigues da Costa, morto em 
combate em São Luís contra os rebeldes da província de Minas, e 
como se acha verificado pelos documentos que vêm junto à mesma . 
resolução quanto acima se alega, é a comissão de parecer que seja 
aprovada. 

"Paço do senado, 12 de junho de 1843. -Alves Branco . -
Vasconcellos. - Visconde de Abrantes." 

ORDEM DO DIA 

Entra em última discussão o parecer da comissão de constitui
ção e diplomacia sobre o contrato de casamento da Sra. princesa D. 
Francisca com o Sr. príncipe de Joinville. 

O Sr. Costa Ferreira requer a leitura do contrato. 
O Sr. Vallasques (3? secretário) satisfaz ao pedido do nobre 

senador. 
O Sr. C. Ferreira:- Sr. presidente, o meu fim está preenchido, 

que era que se lesse o contrato para se·r impresso no Jornal da casa, 
como creio que se imprimirá. Quanto ao mais, como o negócio tem 
de ir a outra comissão, quando ela apresentar o parecer poderemos 
dizer alguma coisa a respeito. Por agora satisfaço-me que se não vote 
às cegas como da outra vez, o que de modo nenhum podia convir, 
porque o objeto é de suma importância. 

O Sr. Presidente: - Não havendo mais quem queira a palavra ... 
O Sr. H. Cavalcanti:- Peço a palavra. 
O Sr. Presidente:- Tem a palavra. 
O Sr. Hoilanda Cavalcanti:- Sr. presidente, o nobre senador 

contentou-se com a leitura du tratado; mas eu peço ao senado que 
permita também a leitura do ofício que o acompanhou, e sinto que 
não esteja presente o nobre ministro da justiça que também era 
ministro dos negócios estrangeiros quando se concluiu este tratado, 
porque desejava na sua presença fazer uma protestação. 
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Se este tratado está ratificado, parece que pouco temos que 
dizer sobre ele. A casa tem· ouvido muitas vezes as minhas opiniões 
acerca da conclusão e ratificação dos tratados, e da influência que 
neles pode ter o corpo legislativo. Se este tratado é da natureza da-. 
queles que podem ser ratificados antes de serem submetidos ao co
nhecimento do corpo legislativo, suponho que cumpria ao governo 
dizer os motivos porque se fez essa ratificação sem que o corpo legis
lativo tivesse prévio conhecimento do tratado. Eu reclamo a atenção 
do senado para o § 8? do art. 102 da constituição do império que diz 
ser uma das atribuições do poder executivo -fazer tratados de alian
ça ofensiva e defensiva, do subsídio e comércio, levando-os, depois 
de concluídos, ao conhecimento da assembléia geral, quando interes-
se e segurança do estado o permitirem; acrescentando que- se ostra
tados concluídos em tempo de paz envolverem cessão ou troca de terri
tório do império, ou de possessões a que o império tenha direito, não 
serão ratificados sem terem sido aprovados pela assembléia geral. -
Ora, deste artigo suponho eu que se deduz mui claramente diferença 
entre a conclusão e ratificação. 

Em geral os tratados não devem ser ratificados sem que vão à 
assembléia geral, salvo os casos em que o interesse e segurança do 
estado o não permitirem; mas o tratado atual está neste caso? Se está, 
parece que o ministro, enviando-o ao corpo legislativo, devia declarar 
os motivos pelos quais o interesse e segurança ·do estado reclamaram 
que fosse ratificado sem vir ao corpo legislativo. 

Se porém este tratado não está ratificado, suponho que se po
derá fazer algumas observações sobre o comportamento dos plenipo
tenciários nesta negociação; ·e peço a V. Ex. que me remeta o ofício 
que acompanhou o contrato quando veio à casa, e que eu, no princí
pio deste discurso, pedi que fosse lido. (E satisfeito.) O. ofício diz 
(lê): - IIm. e Exm. Sr. - Tenho a honra de remeter a V. Ex. a cópia 
inclusa do tratado matrimonial de S. A. a Sra. pri.ncesa D. Francisca 
com S. A. o Sr. príncipe de Joinville, conclutdo e assinado nesta cor
te, entre os plenipotenciários brasileiro e francês;a .fim de que V. Ex. 
se sirva levar este negócio ao conhecimento da câmara dos Srs. 
senadores Deus: gtJarde a V. Ex., etc. Paço, 8 de maio de 1843, etc.
Por conseqüência não consta ao senado que o tratado tenha sido rati
ficado, e não estando· ratificado parece que algumas reflexões se 
poderiam fazer a respeito, e mesmo censuras, se censuras merecessem 
os ajustes feitos pelos negociadores, a fim de que chegue ao conheci
mento da coroa a notícia de como a representação nacional tinha 
considerado uma tàl negociação. Se porém o tratado está ratificado 
entendo que nada mais temos a fazer senão requerer do ministro 
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competente a exposição dos motivos que ocorreram que fosse ratifi
cado antes que a assembléia geral fosse ouvida·. 

Eu digo que nada temos a fazer se o tratado está ratificado, 
porque, se o negócio está feito, já não tem remédio; um tratado rati
ficado não tem senão de ser. executado. Se porém os ministros abu
saram, se a ratificação foi dada indevidamente, podem ser chamados 
à responsab ii idade. Caso porém não esteja ratificado, o senado deve 
tomá-lo em consideração, antes que o seja, e examinar as vantagens 
ou desvantagens que poderiam resultar desta negociação. 

Vejo que não se acha na casa o nobre ministro que remeteu· 
para aqui este tratado; mas recordo-me bem que ele disse em outra 
ocasião que o tratado já estava ratificado; disse-o aqui, mas isso não 
consta ao senado do ofício da remessa; e se estava ratificado, o nobre 
ministro devia ter remetido também ao. senado a carta de ratificação. 

Acho-me portanto nesta dúvida; a nobre comissão. de diploma
cia não se digna esclarecer a questão; parece que entendeu que o go
verno pode fazer tratados em todas e quaisque~ circunstâncias, e só 
mandá-los ao corpo legislativo só depois de postos em execução; 
creio que é esta a inteligência da comissão, porque não se fez cargo 
de dizer uma palavra a esse respeito. Eu acato muito os nobres mem
bros da comissão; peço-lhes todavia permissão para protestar contra 
tal inteligência , observando ao governo que semelhante maneira de 
executar a constituição compromete não só a dignidade da coroa, 
como os interesses do país. . . . 

O Sr. Vasconcellos: - Não posso conceber como o nobre 
senador que acabou de falar esteja em dúvida se o tratado de que 
nos ocupamos está· ou não ratificado! Na fala da abertura da pre
sente sessão ·da assembléia geral, houve por bem S. M. o Impera
dor comunicar ao corpo legislativo que, no 1? de maio do corrente 
ano, se efetuará o casamento de sua augusta irmã, a Sra. D. Francis
ca com S. A. o Sr. príncipe de Joinville; ora, se o tratado não estives
se ratificado, de certo não se teria celebrado tal consórcio, porque 
podiam propor-se condições tais que o impedissem~ !: pois evidente 
que o tratado está ratificado, e· não compreendo como o nobre sena
dor possa entrar em dúvida a tal respeito! 

Oua.nto porém à apresenta·ção desse tratado ao corpo legisla
tivo, eu divirjo do nobre ministro dos negócios estrangeiros que o 
remeteu à casa: de certo eu o não remeteria, porque entendo que a 
assembléia .geral não tem que interpor juízo algum sobre tais trata
dos. A constituiÇão exige a apresentação· dos tratados ao corpo le~ 
gislativo entre a sua conclusão e a sua ratificação, só quando são de 
aliança ofensiva e defensiva, de subsídio e comércio, etc. (Lê b § 8~ 
do art. 1 02 da constituição.) Ora, em qual destas classes de tratados 
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para o nobre senador está do casamento da Sra. princesa D. Fran
cisca? · • 

O Sr. H. Cavalcanti:- Pergunte-o ao nobre ministro que para 
cá o mandou; pergunte-o a si mesmo; a questão não é comigo .. 

O Sr. Vasconcellos: - Eu respondo aos argumentos com que 
o nobre senador quis demonstrar a necessidade de ser presente este 
tratado ao corpo legislativo, depojs de concluído e antes de· ratifi
cado. 

Não sei qual foi o intento. do nobre ex-ministro dos negócios 
estrangeiros, remetendo este tratado ao ·corpo legislativo; parece 
que ele já disse nesta casa que só .quis inteirar ao corpo legislativo 
do seu conteúdo, e habilitá-lo assim melhor para votar pela propos
ta em que o governo pede os fundos para realizar o dote estipulado; 
creio que já deu esta explicação. 

Se o nobre senador citou o artigo da constituição. que acabei 
de ler, isto é, o art. 102, no §. 8~, para mostrar que este tratado não 
devera ser ratificado sem ser primeiramente apresentado às câmaras, 
_eu lhe respondo com o mesmp artigo da constituição. ·Esse artigo 
é muito expresso, não deixa dúvida alguma; declara que ao poder 
executivo compete - fazer tratados de aliança ofensiva e defensiva, 
de subsídio e de comércio, levando-os, depois de concluídos, ao 
conhecimento da assembléia geral, quando o interesse e segurança 
do estado o permitirem; e que, se os tratados concluídos em termo 
de paz envolverem cessão ou troca de território do. império, ou de 
possessões a que o império tenha direito~ não serão ratificados sem 
serem sido aprovados pela assembléia geral -; ora, em nenhuma des
tas classes pode ser colocado o tratado de que nos ocupamos; nem é 
natural que um tratado· desta natureza seja objeto de discussão nas 
câmaras legislativas. Sobre que podia versar semelhante discussão 
mormente depois que o corpo legislativo já· tem com ·antecedência 
marcado a importância dos dotes das princesas? Sobre que pois podia 
versar a discussão? Semelhante discussão teria sem dúvida resultados 
desagradáveis. Ainda quando o tratado de que nos ocupamos fosse 
censurável, a censura produziria mais males do que bens. Entretanto 
ao nobre senador. é livre emitir a sua opinião. Estou habilitado para 
asseverar ao nobre senador que o tratapo está ratificado; mas como ·o 
nobre ex-ministro :não. declara em seu ofício que o esteja, suponha
mos .que. o não está, entremos na sua discussão, examinemo-lo; mas 
o que julgo que não pode ter lugar é qualquer censura a tal respei-
to seja ·fundada no§ 8? do art. 102 da constituição. . 

Eu sou de opinião que, ainda quando uma lei não tivesse ante
riormente fixado os dotes das princesas, este tratado não devia ser 
presente ao corpo legislativo entre a conclusão e a ratificação: primei-
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ro, porque não é dos tratados de que trata o art. 102 § 89 da constitui
ção; segundo, porque, ainda quando fosse, entraria na ordem daque
les em que não convinha que fosse examinado, discutido e censurado 
pelo corpo legislativo depois de concluído e- antes de ratificado. 
Quais sejam as razões que abonem este meu sentimento, é escusado 
referí-las. Sobre que havia versar tal discussão? ... Eu, que entendo a 
constituição como o nobre senador parece entendê-la; eu, que julgo 
que os tratados devem ser presentes ao corpo legislativo entre a 
conclusão e a ratificação, não aprovo todavia a opinião do nobre se
nador a respeito destes tratados, nem entendo a constituição em 
sentido tão amplo como o nobre senador. · 

· O nobre senador estabelece como regra geral que todos os 
tratados devem ser presentes ao corpo legislativo entre a conclusão 
e a ratificação, e eu admito esta cláusula da constituição só em 
casos raríssimos; porque estou convencido que de ordinário o inte
resse e segurança do estado recomendam que se não apresentem os 
tratados ao corpo legislativo antes da sua ratificação. 

Já em outra ocasião eu fiz ver que, sendo objeto desagradável 
e não raras vezes perigoso deixar de ratificar um tratado depois de 
concluído, de ordinário convinha que os tratados fossem ratificados 
sem serem previamente apresentados às câmaras. (Seguiram-se algu
mas frases que não pudemos ouvir). Em muitos casos não se poderia 
concluir um tratado; logo que fosse primeiro presente ao corpo legis
lativo, apareceria a diplomacia estrangeira empregando todos os ardis 
que o direito das gentes não exclui para tornar o tratado odioso e 
fazer que o ministério recuasse diante da sua obra que não a sancio
nasse. E quem se havia animar a tratar com um príncipe, havendo 
este meio valioso de inutilizar-lhe a palavra, de a tornar vã? Nem mes
mo tais discussões podem convir a corpos tão numerosos. Eu não 
tenho notfcia de corpo legislativo algum em que se tenha adotado 
uma prática tão ampla como a que quer estabelecer no Brasil o nobre 
senador, dando uma inteligência tão extensa às palavras da constitui
ção. 

Na França, é verade, apresentam-se alguns tratados antes de 
ratificados ao corpo legislativo; mas quando? Quando o ·ministério 
tem receio de que ·eles sejam mal aceitos pelo país, quando o minis
tro . recua diante de sua própria obra. Os primeiros tratados que a 
França fez depois da restauração não foram apresentados ao corpo 
legislativo, entretanto que tratados não eram esses! Que obrigações 
não impunham à França! Um deles sobrecarregou a França com uma 
indenização ao estrangeiro de mais de 700 milhões de francos. 
Principiou porém o ministério a receia r-se das exigências _do partido 
que o apoiava, e em tais circunstâncias principiou a recorrer ao corpo 
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legislativo, para com ele se escudar. Lembro-me que, depois dessa 
época, a primeira convenção que foi presente ao corpo legislativo na. 
França foi a concordata de 1817. G-ministério receiava ratificá-la, por 
isso apresentou-a às ·câmaras. Depois foi o tratado de 1823 sobre os 
meios para fazer a guerra de invasão na Espanha; e da(. por diante tem 
o governo francês apresentado sempre às câmaras os tratados que re
ceia ratificar. Na Inglaterra a prática é a mesma; o ministério apresen
ta os tratados às câmaras só quando isso convém aos interesses do 
pafs. Eu. poderia citar o último sucesso q~e teve.a proposta de um 
membro da câmara dos comuns, para serem apresentados os do
cumentos sobre o tratado que aquele pa(s celebrou com os Estados 
Unidos; mas não são necessários exemplos para ·confirmar uma dou
trina tão clara. 

Creio que·podemos dizer sem muito risco que a conclusão e a 
ratificação vem a ser quase uma e a mesma coisa, e raríssimas vezes 
acontecerá que um tratado seja de tal. natureza que possa, sem gra
va me e prejuízo do país, ser apresentado ao corpo legislativo entre a 
conclusão e a ratificação. 

Do que tenho dito julgo que posso concluir que o tratado não 
pode ser discutido nesta casa, que não entra na ordem daqueles que 
a constituição requer que sejam apresentados ao corpo legislativo an
tes da ratificação. Mas se o nobre senador quer exercer o seu direito 
neste sentido, etendo que o pode fazer, ainda que posso asseverar-lhe, 
pelo que tenho ouvido, que o tratado está ratificado. 

O Sr. H. Cavalcanti: -Sr. presidente, a constituição, quando 
dá ao poder executivo a atribuição de fazer tratados designa os de 
aliança ofensiva e defensiva, de subsídio e de comércio, e mais adiante 
também fala em tratados que envolvam troca ou cessão de território 
do império ou de possessões a que .o império tenha direito. Não fala 
de outros, não fala eni tratados de casamentos, e em verdade se os 
tratados de casamento não trouxessem consigo um subsídio e direitos 
na sucessão da coroa, estou muito persuadido que o monarca, o chefe 
da família imperial, poderia fazer esses tn3tados sem conhecimento 
do corpo legislativo, sem conhecimento da nação. Se os tratad9s 
de casamento não envolvessem um subsídio e direitos de sucessão, 
sem dúvida seriam tratados privados de família, e então até se 
poderia dispensar· .â sua publicação, porque eu admito que hajam 
também esses· tratados de família; se é permitido havê-los entre os 
particulares, como O não será entre os monarcas? 

Mas o que· ha· no tratado em discussão? Subsídio e direitos de 
sucessão; logo, é evidente que não pode ser considerado como um 
tratado de família. Nas palavras -tratados de aliança e de subsídio 
- ou só nas de- tratados de subsídio -estão sem dúvida compreen-
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didos os tratados de casamento; portanto tais tratados devem vir ao 
corpo legislativo antes da ratificação. 

Falarei primeiro sobre o subsídio, e depois sobre a sucessão. 
Em verdade, Sr. presidente, uma lei tinha marcado um subsí

dio para as nossas princesas quando se casarem,.além daquele subsí
dio que lhe é fixo na sua qualidade de princesas imperiais, indepen
dente do casamento. Figurando-se a hipótese do casamento; uma lei 
tinha já marcado um subsídio para essa hipótese; mas pergunto ~u:
essa lei teria definido completamente esse subsídio? Esse tratado não 
devia mesmo ser submetido ao corpo legislativo para ver se estava em 
harmonia com o subsídio votado?... . 

Eis uma consideração que prova que o tratado devia ser subme
tido ao corpo legislativo. 

Vamos agora aos direitos de sucessão. 
Eu peço permissão, Sr. presidente, para emitir estas opiniões, e 

isto faço com· tanto mais receio, quanto sendo eu pouco versado 
nestas matérias, e tendo assento nesta casa muitos cidadãos que tem 
ocupado a repartição dos negócios estrangeiros, e outros que tem si
do plenipotenciários em muitas negociações, nenhum ousa dizer 
uma palavra, e só eu é que me meto a taralhão! ... Isso devia-me 
assustar um pouco; mas eu, Sr. presidente, confesso que alguma coisa 
me desperta o cumprimento do meu dever, e a minha consciência 
não ficaria tranqüila se eu não dissesse algumas palavras. 

Eu falei em subsídio, e falo .em direitos de sucessão ... mas 
como se poderá tomar conhecimento destes obj~tos nesse tratado só 
por uma simples leitura que dele fez o nobre 2? secretário? ... Eu 
porém já tive um momento de o passar pelos olhos, e não vejo uma 
condição, que reputo essencialíssima, acerca da sucessão ... Peço algu
ma atenção a este respeito. 

Sr. presidente, a nossa princesa quando casou era menor, e eu 
estou persuadido que os seus direitos não tem prescrito, e que o 
tratado devia ter uma condição de ser ratificado pela augusta prince
sa depois de chegar a sua maioridade ... (Olhando para o Sr. Carneiro 
Leão.) O nobre ministro tem razão de rir-se; e eú bem sei que as mi-

. . 

nhas opiniões merecem escárnio. 
O Sr. A. Vianna diz algumas palavras que não são ouvidas. 
O Sr. H.· Cavalcanti: - 1: verdade; e eu desejo que os apartes 

sejam dados bem alto. 
Eu estou persuadido que uma princesa menor não pode renun

ciar seus direitos e que qualquer que seja a convenção havida sobre o 
seu destino ela tem direito de reclamá-los .logo que chega à sua 
maioridade. Portanto, não só na hipótese do subsídio, como também 
na dos direitos de sucessão, a representação nacional tem o direito, 
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tem o dever de fiscalizar o que se faz; por isso tais tratados não pode
riam ser feitos sem prévio exame da mesma representação. . · 

O que é que diz o art. 102 § 8? da constituição? Eu talvez me 
explique muito mal e não seja compreendido; ou talvez que o que eu 
digo seja objeto de escárnio, principalmente para. o nobre ministro 
dos negócios estrangeiros. 

O Sr. C. Leão:- Não está aqui. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Mas o que nos remeteu este tratado, o 

patrono desta negociação. 
Sr. presidente, se eu quisesse apoiar as minhas opiniões com a 

prática da monarquia donde nos separamos, talvez pudesse citar 
exemplos muito importantes sobre o que houve nesta espécie de 
tratados. Eu poderia citar o tratado de casamento do· rei D. Fer
nando e as convocações de cortes para este tratado; poderia citar 
mesmo o do casamento do ·infante D. Pedro, filho:Çie.o.:João I, que 
foi regente do reino por morte do rei D. Duarte .. Eu poderia apresen
tar ao nobre senador conselheiro de estado e plenipotenciário neste 
tratado que discutíamos muitos fatos da monarquia portuguesa, dos 
quais se vê a importância dos tratados de casamento, e quanto a 
nação pode ser comprometida em conseqüência de tais negociações. 
O que posso porém asseverar ao nobre senador é que as cortes foram 
muitas vezes convocadas por ocasião de tratados de casamento. Na
quela época em que eram tão raras as convocações de cortes, em que 
isso era coisa tão extraordinária, julgava-se conveniente que a nação 
tomasse parte nestes ajustes; hoje que o nosso sistema requer a efe
tividade da representação nacional, hoje é que semelhantes tratados 
não devem vir à ·presença do corpo legislativo!... 

O nobre senador que me precedeu deu-me algumas esperanças 
de apoiar a minha opinião; mas de repente fugiu, escapou, desapare
ceu; tais distinções fez que parecesse que quer conservar sempre a sua 
posição e decidir-se conforme ... 

Ora, Sr. presidente, que há ·tratados que não devem vir ~o 
corpo legislativo senão depois de ratificados, não resta a menor dú
vida; se eu negasse isto, desconheceria a constituição, porque ela 
diz que, quando· o interesse e segurança do estado o permitirem é 
que tais tratados devem vir ao corpo legislativo antes de ratificados; 
logo, quando o não permitirem só devem vir depois de ratificados; 
e mesmo nos de cessão e troca de território só devem vir ao corpo 
legislativo em tempo de paz, não no de guerra; isto é reconhecido 
pela constituição. O nobre senador quer figurar uma hipótese em que 
as câmaras possam. entrar na averiguação dos interesses do país em 
um ato tão importante como é a relação com os estrangeiros, porém 
teme as intrigas diplomáticas!. .. (Pausa.). O nobre senador teme as 

,' 
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intrigas diplomáticas, e não teme as intrigas de palácio? ... Deus 
permita que eu toque o coração do nobre senador. Que força terá um 
plenipotenciário para negociar os interesses do seu país se não for um 
apoio na representação nacional? Que males encara o nobre senador, 
que exemplos me apresenta? Será o exemplo da França? Seriam as 
intrigas dos Estados Unidos que fariam a França apresentar um senti
mento nacional tão elevado? Quer injuriar uma nação tão grande, 
tão poderosa por este último fato? As intrigas desse diplomata pode
riam superar as intrjgas dos hábeis diplomatas dessa grande potência? 
Este exemplo será a favor do nobre senador ou a meu favor? 

O nobre senador pergunta-me a razão porque veio aqui este 
tratado, e eu respondi-lhe em um aparte:- Pergunte-o ao nobre mi
nistro dos negócios estrangeiros, que o remeteu - Eu é que faço per
gunta igual ao nobre senador membro da comissão, que nem ao 
menos mencionou suas dúvidas no parecer que deu: que vem fazer 
cá este parecer da comissão? . 

O nobre sena.dor, quando. falou, alguma coisa disse que me 
animou; eu algum ânimo tive quando vi o nobre senador encarar a 
matéria como eu encaro; mas como membro da comissão nada dis
se. Eu pergunto ao nobre membro da comissão:..,... o que vem fazer 
aqui este parecer, o que quer ele de nós? - Isto dá a entender que 
estamos em tal ou qual estado de coação, que algum segredo há nesta 
matéria! 

"O tratado está ratificado, porque, na fala do trono, se disse 
que a princesa casou!" E eu digo ao nobre senador que poderia haver o 
casamento sem o tratado estar ratificado, citarei... Eu, Sr. presidente, 
até tenho escrúpulos de dar-me ao trabalho de falar, e muito menos 

· tenho desejo de estudar; mas eu direi· ao nobre senador, salv9 
a falta de minha memória (não poderei asseverar exatamente, mas te-" 
nho tal ou qual lembrança), que o tratado de casamento desse prínci
pe de que falei, do infante D. Pedro, filho de D. João I, foi ratificado 
muito depois de efetuado o casamento, suponho que um ano depois. 
Poderia pois efetuar-se o casamento independente da ratificação do 
tratado. Portanto, declarar a fala do trono que se tinha feito o casa
mento, não é dizer que o tratado está ratificado. Que o casamento se 
tinha feito, não precisava para o sabermos que a fala do trono o dis
sesse, isso foi. público e sabido por todos. 

Esta· matéria é tão importante, Sr. presidente, eu acho-me tão 
isolado, a minha posição é tão singular nesta questão, que receio 
insistir muito em proposições que tenho enunciado. Eu agradeço ao 
nobre senador ter-se ao menos dignado contestar-me, ou fazer que 
houvesse uma voz mais que dissesse uma palavra sobre esta questão, 
porque eu não vejo nesta discussão, que está a findar, e que é a 
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última, senão o silêncio! Mas eu, que não ganho com os parlatórios, 
que sei o que eles dão; eu, que tenho muitos motivos para guardar 
silêncio nestas e outras matérias, julgo todavia que alguma coisa 
me roeria as entranhas. se não tivesse cumprido o meu dever na 
presente discussão, fazendo as p~ucas reflexões que fiz. 

O Sr. Vasconcellos: - Sr. pre~idente, tenho de responder a 
uma pergunta do nobre senador que acabou de falar. Ele perguntou 
à comissão para que veio este parecer à casa. Eu podia perguntar 
também à casa para que remeteu este negócio à comissão de diplo
macia. Leu-se aqui o ofício do governo remetendo o tratado ao 
senado, o senado resolveu que ele fosse remetido à comissão de di
~plomacia; o que cumpria pois a esta comissão. fazer? Dar o seu 
parecer. Eis a razão porque a comissão ofereceu a consideração do 
senado o parecer que se discute. Não havia· pôr de parte papéis cujo 
exame o senado lhe tinha incumbido. E qual é o parecer que dá a co
missão de diplomacia? É que nada tem a fazer com tal tratado, que 
a quem poderá servir é à comissão de fazenda para interpor o seu pa
recer sobre a proposta do governo que pede .fundos para realizar o 
dote estabelecido por lei. Creio que o nobre senador estará satisfei
to com esta resposta. A comissão apresentou o parecer que se dis
cute porque o senado lhe· enviou o tratado e ordenou que interpu
zesse parecer. 

Mas disse o nobre senador - parece que há alguma coação! 
- Eu de certo não sinto nenhuma, nem sei que haja motivo de 
coação para que alguém se julgue coato nesta casa. Estou ·conven
cido que o tratado não pode ser objeto de exame do corpo legisla~ 
tivo, e quanto mais me aproximo do nobre senador, tanto mais 
ele me repele e· se retira de suas próprias opiniões! A opinião do 
nobre senador enunciada nesta casa é que um tratado pode conter 
disposições sobre susbsídio, que pode mesmo contradar leis./do 
país sem que dependa para a sua realidade de aprovação do c~kpo 
legislativo. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Sim, senhor. 
O Sr. Vasconcellos: - Bem; eis-me neste caso professando a 

opinião do nobre senador, e ele, arredando-se de mim, repelindo-me! 
Já não é essa a sua opinião quando diz:- o tratado contém subsídio, 
logo devia ser apresentado às câmaras antes de ratificado. - Eu, 
pelo contrário, fundando-me na opinião do nobre senador, digo que 
podia muito· bem ser este tratado ratificado, embora contivesse dis
posições sobre subsídio, sem ser antes apresentado ao corpo legisla
tivo; porque· ao poder executivo conferiu a constituição autoridade 
de fazer tratados definitivamente, sem a intervenção do corpo legis-
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lativo, salvo unicamente nos casos de cessão ou troca de território 
em tempo de paz, etc. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não confunda apresentação com apro
vação .. 

O Sr. Vasconcellos:....: Não me faça a injustiça de crer que igno
ro coisas tão triviais. Faço distinção entre aprovação e apresentação; 
entendo que a constituição, quando exige que b governo apresente às 
câmaras os tratados depois de concluídos e antes de ratificados, não 
teve em vista determinar que esses tratados não fossem válidos sem 
aprovação das câmaras. Digo eu que só em um caso a constituição 
faz necessária essa aprovação, e é no de cessão ou troca de território 
em tempo de paz; e parece-me que esta é a doutrina do nobre senador; 
ao menos é a que está aí na constituição. A recomendação porém de 
que se apresentem os tratados depois de concluídos e antes de rati
ficados ao corpo legislativo não deve ter lugar, ou não pode produzir 
efeito, quando a segurança e bem do estado sejam comprometidos 
com essa apresentação. Portanto, ainda que o tratado de que se fala 
contivesse disposição sobre subsídio, não convindo a sua apresenta
ção antes de ratificado, não podia o nobre senador estranhar a sua 
ratificação sem exame do corpo.legis.lativo. 

Acresce ainda que o. tratado de que se fala não entra em 
nenhuma das classes dos tratados que devem ser presentes ao corpo 
legislativo antes de· ratificados. Examinemos. - Tratados de aliança 
ofensiva e defensiva. - Nesta classe não se pode colocar o do con
sórcio da Sra. princesa D. Francisca.- De subsidio.- Também não 
porque este tratado não foi o que estabeleceu o dote, este já estava 

· estabelecido por uma' lei. Portanto n·ão pode o nobre senador fun
dar-se nesta dispo.sição da constituição para estranhar ao governo 
não ter feito a apresentação do tratado do casamento da Sra. D. 
Francisca antes da ratificação. 

Eu disse por esta ocasião que não convinha às mais das vezes 
que os tratados fossem apresentados ao corpo legislativo antes da 
ratificação, e parece-me que a este respeito o nobre senador não fez 
uma refutação cabal dos meus argumentos. Um tratado exige muita 
severidade, muito segredo, uma soma de informações ... 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não é antes da conclusão que ele cá 
vem. 

O Sr. Vasconcellos:- Eu responderei ao aparte. 
Muitas vezes não convém publicar o objeto do tratado antes 

de ratificado. As nações que celebram os tratados podem ter razões 
muito poderosas para que as instruções que dão a seus plenipoten

·' ciários, e outros documentos, não se façam públicos; pode uma tal 
publicidade lesar .não pouco os interesses e reputação dessas nações, 



155 

e não se pode entrar em uma discussão a tal respeito sem que se te
nham presentes todos os documentos. E por esta razão que ne
nhum país que goza de instituições estáveis tem cometido, 
ou incumbido ao corpo legislativo a celebração dos tratados. Eu digo 
nenhum país que tem instituições estáveis, porque me parece que, à 
exceção da constituição de Espanha, e. dessa constituição de Portugal 

· que há pouco foi abolida, nenhuma outra quer que os tratados pos
sam ser feitos pelo corpo legislativo. Desta regra não são excetuados 
nem os tratados celebrados com os Estados Unidos da América do 
Norte, porque, segundo a constituição daquele país,os tratados são 
feitos pelo presidente, e entre a sua conclusão e ratificação são apre
sentados ao senado, que os examina em sessão secreta, converten
do-se para isso em uma espécie de conselho do mesmo presidente ou 
do poder executivo. 

Ora, quais serão as razões pelas quais se tem conferido ao 
poder executivo a autoridade de celebrar os tratados, e não às câma
ras legislativas? Eu disse que uma das principais razões era a intriga 
estrangeira, que os estrangeiros podiam empregar todos os meios à 
sua disposição para fazer cair nas câmaras um tratado; e não lhes fal
tam recursos para isso. Não sei mesmo .se já no nosso país houve 

· algum fato destes que eu pudesse citar em meu apoio; como não te
nho estudado bem essa matéria, não me animo a trazê-lo. Demais, o 
príncipe veria sua palavra sem força, ninguém teria fé nela, ninguém 
quereria tratar com um príncipe, cuja palavra tivesse de ser invalidada 
pelas discussões do corpo legislativo. 

Disse o nobre senador. -Pode bem acontecer que os estrangei
ros por intrigas façam malograr um tratado importante a um país, 
mas também as intrigas da corte não influíram? - Eu julgo que intri
gas áulicas podem fazer algum dano, e é por isso que os ministros re
correm em casos tais ao corpo legislativo para dele receberem a força 
de que precisam; A concordata que já citei do governo francês em 
1837 foi apresentada às câmaras antes da ratificação; e por quê? 
Porque o governo não queria ratificá-la; mas não tinha força para 
rejeitá-la, por isso que então dominava no gabinete das Tulherias 
a doutrina ou as idéias religiosas do conde d'Artois. 

Quanto à sucessão, o nobre senador que nos disse em outra 
ocasião que em tratados não nos devíamos ocupar de sucessão, que 
isto não era objeto de tratados... . 

O Sr. H. Cavalcanti:- Apoiado. 
O Sr. Vasconcellos:- Mas é o mesmo senador que agora nos 

diz: - Porque se não declarou que a princesa, depois de chegar à 
maioridade, tinha direitos de ratificar ou não ratificar tal tratado? 
Ora, a primeira opinião do .nobre senador foi satisfeita pela disposi-
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ção do tratado; porqu~ nele não se falou em sucessão, não houve uma 
só palavra sobre isso. O que declara o tratado é que a princesa por ter 
casado com um príncipe estrangeiro, e ter saído do império com 
licença do imperador, não renuncia aos direitos que possa ter ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- O tratado não diz- licença. 
O Sr. Vasconcellos:- No§ 2? não tem- licença? 
O Sr. Vai lasques:- Consentimento. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Consentimento para quê? 
O Sr. Vai lasques:- Para ir para a Europa. 
O Sr. Vasconcellos: - O Imperador deu licença para que, 

quando conviesse ao país que voltasse a ele a Sra. D. Francisca, 
pudesse chamá-la retirando-lhe a licença. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Eu queria que estes papéis se tivessem 
imprimido para entrarem em discussão. 

O Sr. C. Ferreira: -.Hão de se imprimir. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Depois de aprovado o parecer! 
O Sr. Vasconcellos: -Se o tratado tivesse estabelecido que a 

Sra. princesa D. Francisca residisse no império com seu augusto espo
so, havia ser censurado por isso mesmo; mas como o tratado só 
habilitou o governo a chamar para o império a Sra. D. Francisca 
quando isso conviesse aos interesses do império, censura-se por essa 
razão? Porém eu não vejo motivo para essa censura; 1?, porque es
tou persuadido, e espero em Deus que está bem garantida a sucessão 
do trono, e em 2? lugar, porque o que podiam os plenipotenciários 
ou o governo fazer quando a lei o autorizava a permitir a saída para 
fora do império até mesmo à princesa imperial a Sra. D. Januária? E 
não alcançou o governo alguma vantagem quando, executando essa 
lei, só permitiu à Sra. princesa D. Francisca a saída para fora do impé
rio com licença de S. M. o Imperador? Parece que isto é inquestioná
vel, para mim ao menos. Ao príncipe não convinha residir no impé
rio, mas o que se obteve dele? Foi que para o futuro devesse vir 
residir aqui se isso conviesse; é o que está no tratado. Ora, eu não 
sei se as câmaras francesas examinaram esse tratado; se elas o exami
narem, parece-me que se hão de queixar do seu governo com mais 
razão do que o nobre senador se pode queixar. Elas verão nesse tra
tado que o Sr. príncipe de Joinville é uma espécie de príncipe francês 
provisório, por isso que a todo o tempo, quando o exijam os interes
ses do império, pode deixar a França para vir residir no Brasil. Ora, 
parece-me que não pouco se alcan_çou, à vista da lei, conseguindo que 
ele subscrevesse tal condição. 

Eu não direi mais coisa alguma. Não acho fundadas as razões 
que se têm deduzido contra o tratado, nem contra a marcha que o 
governo seguiu ratificando-o antes de o submeter às câmaras. Se uma 
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lei não tivesse já estabelecido os dotes, se ela não tiv~sse mesmo au
torizado a princesa imperial a sair para fora do império quando qui
sesse, podia então estranhar-se ao governo não ter conseguido fa.zer 
um tratado mais vantajoso. Mas o que fez o governo? Po~entura 
deixou de considerar sua situação? Não viu que nas circunstâncias 
em que se achavam os negócios muito podia conseguir? Mas existia 
uma lei, e essa lei obstava a qualquer negociação mais vantajosa; e se
rá culpa do governo seguir uma lei que achou já sancionada? Po
der-se-lh-ia impor culpa por isso? 

Sr. presidente, voto pelo parecer da comissão tal qual. 
Julga-se discutido o parecer, e sendo posto a votos, é aprovado. 
Entra em seguida em 1 ~ discussão o parecer da mesma comis-

são sobre a convenção de 22 de julho de 1842, feita entre os plenipo
tenciários deste império e do reino de Portugal. 

O Sr. Presidente (depois de alguma pausa)·:·- Não havendo 
quem peça a palavra vou pôr o parecer a votos. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Este parecer é também da comissão de 
diplomacia. O nobre senador (o Sr. Vasconcel/os) far-me-á o favor de 
dizer se também para a ratificação desta convenção havia algum prín
cipe que pudesse querer deixar de casar? ... Seria ·negócio de segredo 
que não devesse vir ao corpo legislativo entre a conclusão e a ratifi
cação? ... Sr. presidente, o que vejo está tudo em conformidade; ó qlie 
se quer é seguir o governo em sua marcha, qualquer que ela seja! 

Não havendo mais quem peça a palavra sobre o parecer, é pos
to a votos, e é aprovado para passar à última discussão. 

O Sr. Presidente declara esgotada a ordem do dia, convida o 
senado a ocupar-se em trabalhos de comissões, e dá para ordem do 
dia os mesmos. 

Levanta-se a sessão à 1 hora da tarde. 



SESSÃO EM 17 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Às 1 O horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 18 Srs. senadores, faltando os Srs.: visconde do Rio Vermelho, 
Mairink, barão de Suassuna, Almeida e Silva e Paes de Andrade; por 
impedidos os Srs. Maia e Carneiro Leão; e com causa comunicada 
os Srs. visconde de Pedra Branca, Vallasques, Alencar, Lobato, Fer~ 
reira de Mello, barão do Pontal, Saturnino, Almeida Albuquerque, 
marquês de Maricá, marquês de Paranaguá, Feijó, Lima e Silva, Lopes 
Gama, Paula Souza, Hollanda Cavalcanti, Vasconcellos, Paula Albu
querque, Castro e Silva Oliveira e Coutinho e Clemente Pereira. · 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e convida·os Srs. sena
dores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 



SESSAO EM 19 o·E JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

As dez horas e me.ia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e lidas as atas de 16 e 17 do corren
te, são aprovadas. 

EXPEDIENTE 
. . . 

. t remetido às comissões de constituição e fazenda' um requeri
mento de vários indivíduos pedindo uma medida que torne efetivo o 
direito que ·lhes .assiste para se lhes pagar os·fretes dos navios que 
prestaram para transportar as tropas oortuguesas que se achavam na 
Bahia e em Montevidéu. · 

São lidos e aprovados os seguintes pareceres: 
"A comissão de constituição e diplomacia examinou as atas 

parciais de cada um dos colégios eleitorais da provl'ncia da Bahia para . 
nomeação de um senador pela mesma em lugar do falecido conselhei
ro, o Sr. Francisco Carneiro de Campos, e com elas comparando a 
ata da apuração geral dos votos, que achou confÇ>rme, há de parecer 
que se reconheça legal o diploma da .nomeação do Sr. conselheiro de 
estado José Carlos Pereira de Almeida Torres, e seja o mesmo convi
dado para tomar assento nesta câmara. Paço do senado, 16 de junho 
de 1843. - Visconde de S. Leopoldo. - Vasconcellos. - Visconde 
de Olinda." 

"A câmara municipal da vila de Cairu da província da Bahia 
pede lhe seja concedido o usufruto das marinhas ou mangues de 
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seu município, e esta mesma pretensão manifesta a câmara de Parati 
da província do Rio de Janeiro. 

"Ambas estas câmaras alegam que estas marinhas ou mangues, 
que aliás lhes podiam fornecer renda para muitos misteres de seus 
municípios, estão hoje inteiramente desaproveitados. 

nA vista destes dois requerimentos, é evidente que não obstan-
. te as leis ·e ordens que providenciaram sobre marinhas, existem algu

mas ou talvez müitas, que podem prestar, mas que de fato nenhuma 
utilidade ainda prestam, o que denuncia, ou falta da parte das leis, 
os da parte das ordens e seus executores. 

"Alem disto parece ser um fato, de que ninguém duvida, que 
em algumas províncias se tem dado por insignificantíssimo foro mari
nhas que no outro dia acham compra por altos preços, fato inconci
liável com a lei que manda fazer tais aforamentos, segundo o maior 
interesse da fazenda. 

"Por estes motivos, entende a comissão que este objeto é digno 
de exame e de providências do corpo legislativo, e no intuito de: fa
zer e de propô-las, não emite por ora opinião alguma sobre o que 
requerem as duas câmaras, e é de parecer que se peça ao governo. 

"1 ~ Cópia das ordens, instruções e despachos que se tem dado 
a respeito de marinhas desde a primeira lei que regulou esta matéria. 

112~ A opinião do governo sobre o modo de utilizar melhor 
essa propriedade nacional, que talvez ainda lhe possa servir· de fonte 
de renda. - Rio de Janeiro, 19 de junho de 1843.- Alves Branco. -
Visconde de Abrantes. - Vasconcellos." 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissão, e dá para ordem do dia a 1? e 2? discussão da resolução 
n9 16, que desliga do morgado do visconde de Asseca as propriedades 
existentes na província e município do Rio de Janeiro, seguindo-se 
trabalhos de comissão. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos. 



.·. 

SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Às 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e lida a ata da anterior é aprovada. 

O Sr. 1~ Secretário dá conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro do império, participando ter-se reco
mendado aos presidentes das províncias que, na remessa dos atos le
gislativos das respectivas assembléias, observassem estritamente o art. 
20 da lei de 12 de agosto de 1834. 

Fica o senado inteirado. 
Outro do presidente da província de S. Catarina, remetendo as 

cópias dos atos legislativos da assembléia da mesma província, de nú
meros 173 a 187, promulgados na sessão ordinária do corrente ano. 

À comissão de assembléias provinciais. 
São remetidos para o arquivo vários folhetos impressos, envia

dos com direção ao secretário do senado. 
Constando achar-se na antecâmara o Sr. José Carlos Pereira de 

Almeida Torres, senador do império, eleito pela província da Bahia, 
foram designados por sorte, para o irem receber, os Srs. Lima e Silva, 
visconde de Congonhas do Campo e Almeida e Silva. 

Sendo introduzido o sobredito Sr. senador com as formalida
des do estilo, presta juramento e toma assento no senado. 
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ORDEM DO DIA 

t aprovada sem debate em primeira e segunda discussão, para 
passar à terceira, a resolução declarando que as propriedades rústicas 
ou urbanas, foros e rendas existentes na província e município do 
Rio de Janeiro, que estão incorporadas ao morgado do visconde 
d' Asseca, ficam desligadas do mesmo morgado, e com a natureza de 
bens alodiais, para que possam ser alienados .. 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos 
de comissões, e marca para ordem do dia os mesmos trabalhos. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos. 
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SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Às 10 horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 22 Srs. senadores, faltando os Srs. visconde do Rio Vermelho, 
Mairink, barão de Suassuna, Allencar, Alves Branco, Araújo Vianna, 
Vergueiro, e Almeida Torres; por impedidos os Srs. Maia e Carneiro 
Leão; e com causa participada os Srs. Feijó, marquês de Maricá, mar
quês de Paranaguá, Almeida Albuquerque, Paula Albuquerque, Loba
to, Paula Souza, Visconde da Pedra Branca, Vellasques, Ferreira de 
Mello, Vasconcellos, Lopes Gama, visconde de Abrantes e Saturnino. 

O Sr. presidente declara não haver casa, e convida os Srs. sena
dores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 

'i. 



SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Às 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre·-se a sessão, e aprovam-se as atas de 20 e 21 do 
corrente. · 

O Sr. 1? Secretário dá conta do seguinte. 

EXPEDIENTE. 

Um ofício do ministro do império em resposta ao. do senado 
de 16 do corrente, participando terem sido expedidas as convenientes 
ordens para que no· tesouro público se entregue ao conselheiro, 
oficial-maior da secretaria do senado a quantia de 600$ rs. para as 
despesas da secretaria e casa do mesmo senado. 

Inteirado. 
Outro do mesmo, remetendo as coleções dos atas das assem

bléias legislativas do Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e 
Santa Catarina. 

Remetidos à secretaria. 
Outro do secretário da câmara dos Srs. deputados, participan

do ter sido sancionada a resolução da assembléia geral legislativa, que 
aplica o art. 170 do código do processo ao julgamento dos crimes 
individua·is dos membros do corpo legislativo. 

Fica o senado inteirado. 
Outro do mesmo secretário, com a emenda substitutiva aprova

da pela referida câmara às proposta do governo, que fixam as forças 
navais e de terra para o ano financeiro de 1844 a 1845. 
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A imprimir, e à comissão de marinha e guerra. 
Outro do mesmo, acompanhando a proposição da mencionada 

câmara elevando à categoria de província a comarca do Alto-Amazo
nas com a denominação de- Província do Amazonas -. 

A requerimento do Sr. Paula Souza, é remetido às comissões 
de estatística e fazenda, e a imprimir. 

O Sr. presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, e marca para ordem do dia a última ·discussão do parecer 
da comissão de constituição sobre a convenção feita com o reino de 
Portugal; e a terceira discussão da resolução nÇl 16 sobre as proprie
dades existentes no Rio de Janeiro, e pertencentes ao morgado do 
visconde d' Asseca. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos. 
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SESSÃO EM 26 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Sumário. - Expediente. - Discurso do Sr. Paula Souza sobre a ne
cessidade de prosseguir no julgamento dos Srs. senadores pro
nunCiados. - Ordem do dia. - Última discussão do parecer 
sobre a convenção com Portugal. Discursos dos Srs. P. Souza, 
Vasconce/los, H. Cavalcanti e Vergueiro. 

Às 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e lida a ata da anterior é aprovada. 

EXPEDIENTE 

São lidos e mandados imprimir os seguintes pareceres: 
"19 A ·comissão de legislação examinou a resolução vinda da 

câmara dos Srs. deputados, habilitando a José dos Humildes Castro, 
natural da Bahia, bacharel formado em leis pela universidade de Coim
bra para exercer os cargos públicos a que a lei admite os bacharéis 
formados nos cursos de ciências jurídicas e sociais do império. 

"O suplicante alega em seu requerimento que, tendo sido man
dado por seu pai para a universidade de Coimbra no ano de 1826, 
não fora possível recolher-se ao Brasil para freqüentar algum dos 
cursos de ciências jurídicas e sociais de S. Paulo e Pernambuco, 
quando eles se abriram em .1'828, por ter falecido seu pai, e que por 
esta razão continuara os seus estudos naquela universidade, obtendo 
sua carta de bacharel formado em leis em 1837; e apenas junta ao 
mesmo requerimento uma pública forma da dita carta. 
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11 A comissão, atendendo a que pelo decreto de 30 de agosto de 
1834 se exige que os cidadãos brasileiros, graduados em direito por 
universidades ou academias estrangeiras, nas quais se achassem matri
culados antes da criação dos cursos jurídicos do império, façam exa
mes,· e sejam aprovados nas matérias que nos mesmos se ensinam para 
poderem ser admitidos nos lugares de magistratura; a que ficariam de 
melhor condição os bacharéis graduados nas mesmas universidades ou 
academias, nelas matriculados depois da criação· dos cursos jurídicos 
do império, que os matriculados anteriormente à mesma criação, e a 
que não deve dispensar-se nas leis sem reconhecida utilidade pública 
que no presente caso se· não mostra; é de parecer que a. sobredita 
resolução se não adote. · 

~~Paço do senado, em 22 de junho de 1843. -José Clemente 
Pereira. - P. J. de Almeida e Silva. -C. M. Lopes Gamau. 

2<? Antônio Rodrigues Pio, doutor em direito pela universidade 
de Coimbra, pede ser habilitado para poder servir na magistratura, 
alegando que, tendo sido mandado para Coimbra no ano de 1827, ali 
obtivera o grau de doutor em direito a 4 de junho de 1838, tendo 
sofrido na carreira de seus estudos a interrupç~o de mais de 4 anos, 
provenient~ de se haver fechado a sobredita universidade por duas 
vezes em conseqüência de revoluções políticas, e junta ao seu requeri
mento a pública forma.da sua carta, uma justificação de ter saído da 
Bahia para França em 1826, e dali. para Coimbra em 1827, onde se 
matriculou no mesmo ano no primeiro do curso jurídico e uma 
atestação do presidente da relação do Rio de Janeiro de ter praticado 
nos auditórios desta corte. 

11 A comissão de legislação, atendendo a que o süplicante tem 
remédio oportuno para a habilitação que impetra na generosa disposi
ção do decreto de 30 de agosto de 1834, uma vez que prove compe
tentemente que começara a estudar na oniversidade de Coimbra antes 
da criação dos cursos jurídicos do. império, fato que não existe 
provado pela justificação junta no seu requerimento, é de parecer que 
se indefira a pretensão do mesmo suplicante. Paço do senado, 22 de 
junho de 1843. - J. Çlemente Pereira. - P. José de Almeida e Silva. 
-C. M. Lopes Gama". · 

É lido e aprovado o seguinte requerimento: 
~~Requeiro que sejam remetidos à nobre comissão de constitui

ção os documentos com a exposição que ofereço, e vão aqui juntos, 
para, à vista deles apresentar as medidas legislativas que lhe aprouver 
e julgar em sua sabedoria. - Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

.. 
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EXPOSIÇÃO 

Duas são as questões que se submetem ao exame da comissão: 
1 ~ Tendo a câmara. dos Srs. deputados gerais, na verificação 

dos poderes de seus membros, segundo a constituição, declara9o nulo 
o colégio de Saboeiro, na província do Ceará; serão legítimos os 
deputados provinciais eleitos por esse colégio para em sessões prepa
ratórias, e em número de oito, anularem a eleição dos 17 colégios 
da província que foram julgados legais, e mandarem proceder 
uma nova eleição? · 

2? Cabe nas atribuições dos presidentes das províncias e das 
assembléias provinciais anular as eleições das câmaras municipais e de 
juízes de paz, antes e depois de estarem em exercício? 

Para esclarecimento da nobre comissão ofereço os documentos 
aqui juntos de n~ 1 a 9, A B, e ela me permitirá que eu explique esses 
documentos. · 

O folheto letra A encerra as atas da câmara dos deputados ria 
sessão de 1842; a f. 7 usque f. 27, ver-se-á as razões que teve a comis
são de poderes para anular a eleição do colégio de S. Mateus ou Sabo
eiro; e sendo expresso no ato adicionat artigo 49 que a eleição dos 
deputados provinciais será feita da mesma maneira e pelos ·mesmos 
eleitores dos deputados gerais, parece evidente que, tendo-se decla
rado nula a eleição dos deputados gerais feita por aquele colégio, nula 
também ficou a eleição· dos deputados provinciais feita por esse 
mesmo colégio. 

Logo que apareceu no Ceará a notícia da dissolução da câmara 
dos deputados, o partido que . estava no poder achou o artigo 
impresso no seu periódico, aqui junto sob a letra·- B -,opinando a 
disssolução da assembléia provincial; não achando porém esse artigo 
eco algum, eSte partido dominante que por fase por nefas queria a 
dissolução da assembléia provincial, chamou para as sessões prepara
tórias os chamados deputados do Saboeiro, e em duas sessões anu
laram a legislatura provincial, e mandaram proceder a nova eleição, 
como se provará pelos documentos que aqui vão. 

Os n9s 1~ e 2~ são a ata da apuração geral dos deputados pro-
vinciais pelos 17 colégios da província, e a circular do presidente a 
esses deputados para não comparecerem co~o tais, que já o não 
eram. 

O n9 3~ é o parecer da comissão de poderes da assembléia pro
vincial, apresentado na 2~ sessão preparatória de 22 de julho de 1842, 
anulando as eleições dos deputados provinciais, o qual foi aprovado 
na mesma sessão. 

( 
t: 
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Não quero entrar nas razões apresentadas pela com1ssao, 
porque a primeira questão a decidir é se os chamados deputados do 
Saboeiro eram os competentes para aquele ato, se nessas eleições for
migavam todas essas nulidades, ·os juízes competentes eram os eleitos 
por 17 colégios da província, e não esses intrusos. . 

O n? 4? e a ata do dia 22 de julho de 1842, na qual estão exara
dos os nomes dos outros deputados que compareceram e aprovaram 
aquele parecer. Combinados os seus nomes com os da ata n? 1 ver-

' se-á que eles não estão compreendidos nela. . . 
O número 5 é a circular do presidente da província para se pro

ceder à nova eleição: Parece que o presidente foi nimiamente condes
cendente, se não conivente com esse partido; aliás teria consulta'do o 
governo geral, tanto pelo fato de ser aqu'ela reunião dos eleitos. pelo 
colégio do Saboeiro, que foi decl'arado1 nulo pela câmara dos deputa
dos gerats, ·como por ser aquela delibera~~o tomada sem.ser por meta
de e mais um de seus membros; porérri'1assim não fez; mandou proce
der nova eleição, e no dia 12 de outubro do mesmo ano fez a abertu
ra da sessão da nova assembléia. 

O n? 6 apresenta um artigo, escrito no Diário de Janeiro, que 
esclarece este fato. 

Ouando o presidente da pro~íncia tomou posse da adm.inistra
ção, já estavam e.leitas as câmaras municipais e jLi ízes de paz, e já em 
exercício; o partido dominante pretendeu.anular todas essas ele:ições 
da província, e todavia só conseguiu do president'e anular a eleição da 
câmara municipal e qos. juízes de paz da vila de Quexeramobim. 'O 
documento n? 7 esclarece este fato. · 

Instalada a nova assembléia, que eu chamarei nu la, apareceu a 
lei provi ncia I de 1 O de dezembro de 1842, n? 31 , documento n? 8, 
pela qual se anularam todas as eleições das câmaras municipais e de 
juízes de paz de toda a provínCia, a exceção de Ouexeramobim, 
com o que se realizaram os desejos e vontade do partido dominante. 

O n? 9 é a circular do presidente. para a execução desta lei, 
chamando os vereadores eleitos em 1836, em virtude da lei de 3 de 
setembro dito, e os juízes de paz, eleitos em virtude da· lei de 22 de 
setembro de 1838. 

Note-se que esses vereadores eleitos em 1836 pela lei de 3 de 
setembro dito, essa eleição era feita pelos eleitores da província, e 
não pela forma prescrita na lei do 19 de outubro de 1828,. e que, por 

. entender-se que essa lei provincial atacava a lei geral, foi derrogada 
pela subseqüente de 20 de agosto de 1840; e todavia são essas autori
dades filhas de uma lei nula, e ora derrogada, que são chamadas para 
substituir aquelas legalmente eleitas!!! 
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Não parece uma medida forte a anulação das leis provinciais 
dessa intrusa assembléia; ao contrário creio que é um bem que faz à 
província, pois quase todos os seus atos são reacionários, como é fácil 
conhecer-se pelo seu exame, e se porventura entre eles existem 
alguns úteis, serão reproduzidos pelas subseqüentes legislatu.ras pro
vinciais. 

A nobre comissão, para caminhar com a prudência que a carac
teriza, antes de dar o seu parecer, peça ao governo a correspondência 
oficial do presidente da província do Ceará acerca da anulação da 
eleição da legislatura provincial de 1842 a 1843, e da eleição da nova 
que a substituiu, remetendo a ata da apuração do colégio do Saboeiro 
somente dos deputados provinciais; a correspondência oficial do 
mesmo presidente acerca da anulação da eleição da câmara munici
pal e de juízes de paz da vila de Quexeramobim em 1841, e assim 
também acerca da maneira por que foi executada a lei provincial nÇl 
31 de 1 O de dezembro de 1842, que anulou as eleições de todas as 
câmaras municipais e de juízes de paz da província. 

Se a nobre comissão precisar de mim algumas outras informa
ções a respeito eu estou pronto a satisfazê-la. - Manoel do Nascimen
to Castro e Silva. 

O Sr. P. Souza {pela ordem): -Sr. presidente,· o senado ocu
pou-se desde. o começo de suas sessões com a questão do processo de 
alguns senadores: houve um parecer de comissão a este respeito pro
pondo diferentes resoluções, e estas resoluções estão preenchidas: 
nelas nenhuma providência se tomou que marcasse o procedimento 
do senado, depois que esses senadores respondessem; por conseguinte 
está tudo no ar. · 

Determinou-se que se imprimisse o processo, que os senadores 
respondessem, e que estas respostas fossem igualmente impressas: 
algumas dess~s respostas há muito tempo que vieram à mesa, a últi"' 
ma já h~ bastante dias; ainda mais, uma lei que o senado entendeu 
dever iniciar fazendo extensiva aos crimes individuais dos membros 
das câmaras a lei que existia sobre os crimes de responsabilidade, já 
foi sancionada: portanto cumpre que o senado tome agora uma reso
lução a respeito deste negócio. As respostas dos nobres senadores 
foram há muito dadas; devem estar sobre a mesa; é preciso pois que o 
senado decida agora o destino desses processos· e respostas, ou man
dando-as à mesma comissão, ou a outra. 

Aqueles senhores que.·ainda não foram pronunciados ou que 
não estiveram para ser, o1i que o não receiam, porque têm as boas 
graças do governo, podem não apreciar devidamente o incômodo 
moral, o vexame de quem, julgando-se inocente,- está todavia debaixo 
do peso de uma pronúncia; mas aqueles que estão pronunciados, ou 
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que conhecem que o podem ser, quando o governo o queira, é que 
· podem avaliar quanto é isso doloroso . 

. Acresce que outros co-réus do mesmo crime imputado a esses 
senadores estão todos livres; os primeiros imediatamente que interpu
seram recurso foram livres, outros como ausentes não podiam interpor 
recurso, mas depois que chegaram dois foram imediatamente soltos, e 
um, que por infelicidade sua tinha privilégio, só por isso sofreu ·mais 
demora; mas entreta11to já está solto por habeas-corpus; e .como o 
fundamento do habeas-corpus é a nulidade da pronúncia, é. claro 
que em breve ficará definitivamente ·absolvido. E os senadores co
réus, como também têm. a infelicidade de serem privilegiados, ainda 
estão sofrendo este terrível vexame!! E convirá· que isto prossiga? 
Os senadores estão debaixo: do peso dessa pronúncia que eles jul
gam injusta; cumpre portanto que o senado tome uma deliberação 
qualquer; não se queira obrar de modo que o público fique convenci
do que hoje é uma desgraça ser senador, porque o senador tem menos 
garantias do que qualquer outro cidadão, como é a minha convicção 
íntima; e a única objeção que se pode opor a isto seria que o senador 
não pode ser preso; mas os senadores foram presos, deportados e 
degradados, e se afirma que o podem ser, pode ter peso essa obje
ção? ... Os outros co-réus e~ão soltos, e se o supremo tribunal de 
justiça com conhecimento do fato não só soltou um deles, como até 
pediu informações respeito à prisão desse seu privilegiado, para 
mandar responsabilizar os que não respeitaram esse privilégio, convirá 
que se diga que só o o senado não zela a sua própria dignidade, que é 
indiferente à sorte de seus membros? Será útil dar direito a que se 

·diga que o senado hoje não preenche os fins para que foi criado, e 
que é, como aqui já se notou, uma excrescência? Cumpre que o 
senado tome já uma decisão: se esses seus membros são réus, puna-os, 
e se são inocentes como eles e muitos pensam, o senado falta à justi
ça retendo-os debaixo do peso dessa pronúncia: deve quanto antes 
reparar essa injustiça, imitando o proceder honroso do supremo tri
bunal de justiça, lembrando-se que é o senado o primeiro corpo e tri
bunal do pafs, e que sua honra interessa a todo o país. 

Como pois ·eu entendo que não há resolução alguma a este res
peito, e não a podia haver sem determinação da casa, requeiro que 
vão os autos e as respostas à u~a comissão, que apresente .quanto 
antes um parecer. Será possível que se queira mesmo que esses nossos 
colegas continuem no senado no estado de coação em que eles se 
acham como todos vemos? Não o creio. Se nisto pudesse haver o pen
samento do mortificá-los, eu diria que seis meses de tão duro sacrifí
cio já é tempo de sobra. Nada mais há que esperar; existe já sancio
nada essa lei que deve regular esta matéria, embora muita gente 
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julgue que ela é contrária à constituição; só resta pois que.o senado 
termine esta questão quanto antes; qualquer que seja essa decisão, 
seja quanto antes; assim o exige o interesse público. e a própria· 
dignidade do senado; não se dé motivo a poderem pensar que o 
senado está coato; puna ele esses seus membros, :se têm crime, ou 
restitua-lhes a honra, ·Se inocentes: não conserve mais sobre.suas·cabe
ças essa espada de Dámocles·; e depois de tantos· meses de nada obrar
se, ainda haverá quém diga .que a demora vem·dos que entraram na 
discussão dessa lei e quiseram. sustentar a ·constituição e os direitos 
essenciais do senado, infelizmente inutilmente?... . 

O Sr. presidente:- Devo informar ao nobre senador que logo 
que foi apresentada a última resposta, todos os papéis foram de novo 
remetidos às mesmas comissões reunidas, que se tem ocupado deste 
objeto. ·A mesa julgou que elas eram as competentes. 

O Sr. P. Souza: - Eu não sabia disto, nem o podia saber, por
que me parecia que era preciso que o senado deliberasse a quem 
deviam ser remetidos estes papéis; este negócio esteve afeto àscomis:
sões reunidas; elas deram o seu parecer dizendo que esses senadores 
diziam responder: este parecer foi aprovado; os senadores responde
ram, mas não se decidiu então que fossem as respostas às mesmas 
comissões. . 

O Sr. Presidente lembra ao nobre senador o que dispõe o 
parecer das comissões reunidas aprovado pelo senado. 

O Sr. P; Souza:- Tanto por esse parecer, como pelas votações 
que então houveram, eu não ·podia julgar que as repostas deviam 
voltar às mesmas comissões; no parecer não se dizia isso; e podia o 
senado ou antes devia não querer afetar outra vez o negócio às 
mesmas comissões, porque é agora que tem o senado de interpor o 
seu juízo sobre o fato; e por isso mais próprio seria uma nova comis
são; mas como o Sr. presidente informa que tudo voltou à mesma 
comissão reunida; eu então requeiro que seja ela convidada para emi
tir sua opinião com urgência; e como nesta comissão existe um 
honrado membro que, segundo a índole de um sistema· judiciário 
bem organizado, e mesmo segundo nosso regimento, não pode 
intervir neste negócio, eu espero que ele por dignidade própria se dê 
por suspeito nesse negócio, porque, ou o senado tem de decidir como 
tribunal ou como corpo político, e em ambas as hipóteses esse 
honrado membro não pode intervir. Em minha opinião, enquanto o 
senado decide se o processo tem ou não de continuar, ainda obra 
como corpo político, porque pode entender que é criminoso um seu 
membro, e todavia por motivos políticos entender que não convém 
na atualidade proceder à ·sua acusação; mas os senhores da maioria, 
ou aqueles que são seus órgãos tem entendido que já então obra do 
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senado como ·trib~nal; sendo assim, como é que um membro do 
ministério passado;: desse ministério que foi ·o acusador, o adversário 
político, o perséguidor desses nossos colegas pronunciados, um 
membro .desse· ministério de, quem esses nossos colegas se queixam, 
e contra quem têm eles o direi~o de acusação,como é que digo que pode. 
ele intervir neste negócio? E ·dos princípios gerais de direito que o 
inimigo de um indivíduo não pode ser seu ju íz, e encarando a 
questão pelo lado político, o regimento da casa diz: ....:... que- nenhum 
senador· pode discutir e ·votar em -negócios em que tem interesse 
direto; -ora; esse ilustre senador é a quem me refiro, como membro 
do governo passado tem interesse· direto no negócio de que se trata~ 
porque, se esses senadores. são. inocentes, os ministros que em 
despeito da constituição e das leis procederam contra eles são culpa
dos, e portanto responsáveis e sujeitos a penas .. · 

À vista pois disto, sem fazer indicação alguma a este respeito, 
espero da dignidade do honrado membro que deixará de intervir 
neste negócio, e assim me ·poupará o trabalho de apresentar indicação 
a este respeito. 

O Sr. presidente:- O ilustre membro da comissão tem ouvido 
as reflexõ·es do nobre-senador. .· . 

ORDEM DO DIA 

Entra em última discussão o. parecer.da comissão de constitui
ção· sobre a convenção de 22 de julho de 1842, feita entre os pleni
potenciários deste império e do reino de PortugaL 

O Sr. Paula .Souza: -.Sr. presidente, pelo que vejo o parecer 
da comissão nada decide, não interpõe juízo algum· a ·este respeito; 
diz que, como se acham na câmara dos deputados, etc. (lêL··que se es'" 
pere ·pela decisão daquela.câmara .. Mas eu não posso dispensar-me de 
notar que esta razão dada pela comissão não·existe. 

· .. Estes fundos já ·foram dados para indenizações portuguesas; a 
convenção versa sobre o modo de fazer essas indenizações; ·não é 
sobre a conclusão·-de ajuste total de contas, como se disse aqui, e sim 
sobre uma parte, sobre as :indenizações somente~- Ora, para· isto esta
vam dados os fundos antecipadamente. · 

O Sr. Vasconcellos· dá um aparte que não podemos ouvir. 
· .. O Sr. P. Souza: _;. Nós temos duas convenções ... , . · · ·. 

O Sr;.Vasconcellos:- Esta é sobre o novo empréstimo. · 
O Sr~ P .. Souza:·- Há um em· que se fixou o modo da·indeniza

ção . 
. · O Sr. Vasconcellos:,-:-· E·.para isso já se consignaram fundos.· 
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O Sr. P. Souza: - A outra foi a que marcou meios de se pagar 
os atrasados do empréstimo português. Ora, para isto também já no 
crédito deram-se fundos na lei do crédito; pois se deram fundos para. 
os juros desse novo empréstimo, não sendo dados para amortização, 
porque as amortizações estão suspensas há muito tempo. O que eu 
quero fazer notar é que o fundamento que a comissão apresenta não 
é real; talvez ela se esquecesse deste fato, o que pode acontecer. O 
fato é que os fundos foram dados: logo não existe esta razao: a ocasi
ão já passou, salvo se a comissão se refere, a nova ocasião, quando se 
derem anualmente os fundos para esses juros; nesse caso todos os 
anos discutiremos esta matéria: me parecia que era melhor a comissão 
falar com franqueza, dizer que o negócio está ultimado, e que 
portanto ela não queria dar o seu parecer. 

Quando se tratou da questão do crédito, eu disse a minha 
opinião a este respeito; logo que os tratados estão ratificados, para 
que serve virem eles às câmaras? Para nada: talvez então a discussão 
possa até prejudicar o país; eis porque eu não disse palavra sobre uma 
convenção aqui apresentada; era inútil falar; nada se conseguia 
falando-se. O mesmo digo a respeito das duas convenções com 
Portugal: se estão elas ratificas, para que· falar sobre elas? Nenhuma 
vantagem se colhe, salvo se for para se responsabilizar o ministério. 
Mas nós sabemos qual é a responsabilidade dos ministros no Brasil! 
isto mostra a necessidade do corpo legislativo entender o artigo da 
constituição devidamente, apresentando o governo os tratados às 
câmaras entre a conclusão e a ratificação, e não fazendo tratado 
algum que envolva matéria que não está na esfera das atribuições do 
poder executivo sem que esteja previamente autorizado por uma lei, 
opinião que estimo seja a do Sr. ministro da justiça. 

Aqui se disse que na Inglaterra e na Franç·a era costume o go
verno apresentar os tratados às câmaras entre a conclusão e a ratifi
cação; eu, pela lição que tenho, não me recordo; e se estou em erro, 
desejo que ~e apresentem fatos de que na Inglaterra e na França os 
respectivos governos tenham apresentado tratados às câmaras entre a 
conclusão e a ratificação ... 

O Sr. Vasconcellos dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. P. Souza:- Não me recordo disso. 
O Sr. Vasconcellos:- E o da Hollanda. 
O Sr. P. Souza: - Primeiramente se obtém do corpo legislativo 

lei para ultimar-se o tratado, mas que o governo formule o tratado e 
o conclua, e assim o leve às câmaras para ouvir sua opinião e voto, e, 
segundo ele, ir depois ratificá-lo; parece-me que nunca acontece, e 
que o honrado membro está enganado nos dois exemplos que 
apresentou. O que fazem esses governos que respeitam a constituição 
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do país é- procurarem pela influência que tem nas câmaras a aprova
ção de uma lei facultando autorização para fazer aquilo que querem~ 

De um exemplo me lembro, em que não precedeu autorização 
por lei, e é o tratado da França com os Estados Unidos sobre a inde
niÚição de 25 milhões; mas foi por essa falta que quase houve uma 
guerra; a lei para execução do tratado caiu na câmara; retirou se o 
ministro que fez esse tratado, e muito custou conseguir-se·afinal que 
passasse essa lei, para o que muitos manejos houveram. 

O tratado sobre o direito de visita foi muito discutido nos 
jornais franceses e ingleses, e como a opin.ião da câmara foi oposta 
a esse tratado, o governo o não ratificou; entre nós tem acontecido 
o inverso desde o primeiro tratado_ que temos feito até 6 último; tem 
se envolvido nos tratados objetos que não competem ao ··poder 
executivo, e sim ao legislativo, entretanto o governo os tem feito, só 
porque tem a atribuição de fazer tratados, como se esta atribuição 
não se d~vera entender em harmonia com as atribuições dos mais po
deres políticos. 

Quis-se também argumentar que tudo quanto a- constituição 
diz no § 89 do art. 102 é em relação a tratados de aliança ofensiva e 
defensiva, de subsídio e comércio;e que, uma vez que um tratado não 
versasse sobre alguma destas hipóteses, não estava .sujeito às regras da 
constituição; mas a isto respondo eu: primeiro perguntando qual é o 
tratado que não pode estar compreendido nessas categorias. Depois 
direi que em um governo cons~ituído regularmente na constituição 

· escrita, os poderes públicos só têm aquelas atribuições que a lei 
escrita lhes dá, e nada mais; tudo o .mais que não está na lei escrita 
fica pertencendo à nação; daqui segue-se que, se o governo pode 
fazer tratados, é só firmado na doutrina desse § 89 do art. 102 da 
constituição; e se um tratado qualquer não está aí compreendido, 
então não o pode fazer, n~o tem ·para isso poderes. Eu já disse a 
minha opinião sobre este tratado e outro com a nação portuguesa; 
ambos, segundo penso, exorbitaram as atribuições do governo, 
porque carregavam a ·nação com mais despesas, e a de.cretação de 
despesas não compete ao poder executivo, e só sim ao poder legisla
tivo. Ora, nesses dois tratados estabeleceram-se despesas sem faculda
de do poder legislativo; no primeiro mandou-se pagar juros, o que é 
nova adição de despesa, tanto mais que nesse tempo os tratados não 
podiam valer sem que fossem aprovados pelo corpo legjslativo; no 
segundo tratado do mesmo modo aumentou-se a dívida pública, 
fazendo-se. um novo emprést:imo; ora, facultar empréstimos e fazer 
despesas não é atribuição do poder executivo, por conseguinte esses 
dois tratados exorbitaram as atribuições do poder executivo, e em 
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minha opinião estão nulos; porque assim considero eu todo o trata
do que não é feito e formulado conforme a constituiç-ão do país... · · 

O Sr. Vasconcellos: - Apoiado~ 
O· Sr. P. Souza: - ... do contrário não haveria nadél de regular, 

de fixo, de estável em qualquer nação. Os tratados-para serem válidos · 
devem ser feitos na forma da constituição dos países que contratam, 
saindo deles s~o nulos: a força poderá fazer que eles fiquem.válidos; 
mas eu tenho dito. muitas vezes que a força não dá o direito: logo 
estes dois tratados são nulos; mas para que discutir-se agora isto? Na 
lei do crédito deram-se já os fundos para sua execução: para que pois 
falar-se sem utilidade alguma? O que se remedia .com o que digo? 
Nada; o governo está na sua marcha de sempre: está obrando como 
sempré obrou,. isto· é, julgando-se onipotente, entendendo que em· si 
estão concentrados todos os poderes públicos. · · · 

. . . Eu portanto ·hei de votar contra este parecer: é isto ao menos 
um protesto que faço a bem· da consti~uição do país, embora seja 
uni protesto inútil, talvez a·lgum dia ainda a constituição. seja uma 
realidade. 

O Sr. Vasconcellos: ..... Sr. presidente, a comissão de constitui
ção e diplomacia não interpôs· o seu parecer sobre a convenção de 
que trata, porque não veio acompanhada dos documentos .necessários 
para formar um juízo acertado 50bre suas disposições. Pareceu à 
comissão que estes ·documentos· deviam ter sido remetidos a câmara 
dos deputado·s, a quem exclusivamente compete a iniciativa sobre 
consignação de fundos,·.é isto o que diz a comissão, e parece que não 
pode deixar de ser aprovado o seu parecer: o que há de o senado 
fazer em tal caso?· Esperar pela resolução da câmara dos .deputados 
qualquer que ela seja. Se por exemplo a câmara dos deputados enten.; 
der que o tratado é nulo; porque; segundo a opinião do :nobre 
senador que acabou de falar, não foram as suas disposições previa
mente aprovadas pelo corpo legislativo, não houve uma lei consignan
do fundos, o senado nessa ocasião interporá o seu· juízo,·· e se outro 
for o parecer ·da câmara dos deputados, só depois desta· iniciativa ·é 
que o senado pode emitir a sua opinião. · · · 

Por esta ocasião o nobre senador ·expendeu os· ·seus princípios 
sobre a· marcha que se devia segui r na fatu ra ·de tratados, e é o nobre 
senador de opinião que os tratados devem ser apresentados ao corpo 
legislativo depois de concluídos, e arites de ·ratificados::é um: preceito 
da contituição... · · · · 

O Sr. P. Souza: - Eü não disse isto; 
O Sr. Vascocellos:·......; Disse primeiro o nobre senador que os 

tratados que· contrariavam as leis e a constituição ·não podiam· sé r rati
ficados sem lei auxiliar. 
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Sr. presidente, eu faço distinção a este respeito: à vista da cons
tituição do estado eu entendo que os tratados que são opostos às leis 
podem ser ratificados independentemente de lei, da cooperação do 
poder legislativo; quando porém os tratados são opostos à constitui
ção, não podem ser ratificados, e se o forem são nulos. Eu faço esta 
distinção porque entendo que a primeira lei do estado é a constitui
ção, logo depois da constituição vêm os tratados, e depois dos 
tratados as leis; julgo q_ue não é necessário a intervenção do corpo 
legislativo, ou uma lei auxiliar do tratado para sua execução à vista 
mesmo da constituição: ela diz que ao poder executivo compete fazer 
tratados de aliança ofensiva, e defensiva de subsídio e ·comércio, 
levando, depois de concluídos ao conhecimento da assembléia geral, 
quando o interesse e segurança do estado o permitirem. Se porém o 
tratado contiver cessão . de território não o poderá ratificar em tempo 
de paz sem prévia aprovação" do corpo l~islativo. 

Ora, desta regra da constituição o que se conclui é que todo o 
tratado que não contiver cessão de território em tempo de paz é vali

.. · do, pode ser ratificado sem aprovação do corpo legislativo. 
Eu não vinha preparado para tratar desta matéria, mas peço ao 

nobre senador, visto que encetou tal discussão, que não abandone, 
que se esclareça de uma vez a matéria a fim de se· não reproduzir sem
pre o mesmo objeto, as mesmas dúvidas, as mesmas razões; haja sobre 

_ isto senão uma votação ao menos uma discussão tal que se conheça 
qual é o sentimento do senado a este respeito. 

Eu repito, a constituição ·exige a aprovação dos tratados pelo 
corpo legislativo em uma só hipótese: quando esses tratados contêm 
cessão do território em tempo de paz;· é só nesse caso que tais tra'ta
dos não podem ser ratificados pelo poder executivo sem que as câma
ras legislativas o tenham aprovado, portanto em todos os outros casos 
os. tratados, segundo a constituição do estado, são válidos embora 
eles sejam opostos às leis vigentes, por isso que podem ser objetos de 
tratados essas mesmas leis. Em geral, objetos de tratados são todos 
aQueles sobre que se pode convencionar e tratar. 

Disse o nobre senador que se tem querido restringir a necessida
de de lei auxiliar para execução de tratados, aos tratados de a.liança 
defensiva e ofensiva, de comércio e de subsídio; mas a constituição 
só exige que os tratados sejam presentes ao corpo legislativo entre a 
sua conclusão e ratificação, nesses únicos casos: diz porém o nobre 
seriado r que raro será o objeto que não ·se possa reduzir a uma destas 
três classes ·de aliança ofensiva e defensiva, e de comércio e de subsí
dio. Ora,· temos por exemplo o tratado de paz: poder-se-á negar ao 
poder executivo o direito de fazer tratado de paz? Parece que não; 
e não pode haver um tratado de paz a que não caiba chamar nem 
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tratado de aliança ofensiva e defensiva, nem de comércio, nem de 
subsídio? É evidente: logo deve se entender que por outro parágrafo 
do mesmo art. 102 da constituição, que dá ao poder executivo a atri
buição de dirigir negociações diplomáticas, compete-lhe o direito de 
fazer todos os tratados: no parágrafo seguinte restringe à autoridade 
do poder executivo a este respeito, obrigando-o a apresentá-los ao 
corpo legislativo depois de concluído e antes de ratificado. Esta é a 
inteligência que eu dou à constituição; entretanto o ministério atual 
parece que não entende assim, parece que julga indispensável uma lei 
auxiliar de um tratado quando este altera a legislação existente, e por 
isso não me pareceu fundada a observação do nobre senador de que o 
ministério atual se considera em posse de todos os poderes políticos 
do estado: a este respeito cuido ter havido equivocação da parte do 
nobre senador, porque o ministério entende que não pode fazer tra
tado algum oposto a uma lei, sem que o corpo legislativo revogue esta 
mesma lei; assim se exprimiu nesta casa, se me não engano, o nobre 
ministro da justiça, e na outra câmara o nobre ministro da marinha; 
mas eu, à vista do que dispõe a constituição, entendo que eles a este 
respeito são nimiamente escrupulosos. 

Disse o nobre senador que nem na França, nem na Inglaterra, 
os governos apresentam ao corpo legislativo os tratados depois de con
cluídos e antes de ratificados. Eu talvez em outra ocasião dissesse que 
nesses países se apresentam os tratados entre a conclusão e a ratifi
cação ao corpo legislativo; mas não foi minha intenção, nem eu pen
sei nunca que tais tratados se apresentavam ao corpo legislativo des-
sas nações como determina entre nós a constituição do império; o 
que eu quis dizer foi que nesses países, principalmente na França, se 
tem feito dependente a execução dos tratados de leis auxiliares: eis 
qual era o meu pensamento, e até citei a concordata de 1817, o tra
tado sobre a dívida relativa à invasão da Espanha em 1823, e ultima
mente o ·tratado celebrado pela Holanda com a França, que penso ser 
de 1840, para cuja execução houve uma lei auxiliar; não quis portan
to asseverar que ali se apresentavam ao corpo legislativo os tratados 
como deviam ser apresentados entre nós pela constituição do estado, o 
pensamento que eu quis exprimir foi que os tratados naqueles países 
não podiam ser executados sem lei auxiliar quando isto era necessá
rio, e disse mesmo por essa ocasião que tanto não era esta a lei fran
cesa que nos primeiros tempos da restauração até 1817 não foi apre
sentado às câmaras um.só tratado, ainda que dependesse de medida 
legislativa, a que tratados importantes tinham sido celebrados pelo 
governo sem aprovação do corpo legislativo, e que o governo princi
piou a sentir a necessidade de intervenção do corpo legislativo em 
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1817, quando, desejando não aprovar uma concordata, fez intervir o 
corpo legislativo no seu exame, na sua censura. 

O ministro Villele em 1823, um tanto receioso das medidas 
que tomava contra a Espanha, quis também fazer intervir nesta em
presa o corpo legislativo, e de então por diante ficou como assentado 
que nenhum tratado que ofendesse as leis existentes pudesse ser rati
ficado sem que primeiro houvesse lei do corpo legislativo para sua 
execução. · 

!: pois esta a minha opinião a este respeito, talvez eu me ex
primisse de outra maneira; o que quis dizer foi que nesses países, 
tais tratados se não executavam sem lei auxiliar; entretanto, lendo a 
nossa constituição, eu julgo que, ao menos, é muito duvidoso que tra
tados tais não possam ser ratificados sem a aprovação do corpo le~ 
gislativo: entro porém em dúvida a respeito dos tratados que estipu
lam certas quantias de dinheiro, P.orque como a execução desses tra
tados depende da iniciativa de imp·ostos, e esta iniciativa é da privati
va competência da câmara dos deputados, não me parece conforme 
com a constituição o tratado concluído e ratificado que obriga a pa
gar certa e terminada, ou mesmo indefinida quantia; seja executado 
sem intervenção das câmaras: nesse caso o tratado depende de lei au
xiliar, sem dúvida; mas.eu figuro uma hipótese, ainda mesmo versando 
em caso de impostos: por exemplo, um tratado pelo qual são alivia
dos os navios de uma nação estrangeira de pagar o imposto de ancora
gem; será necessário uma lei para se executar este tratado? Não há 
aqui consignação de fundos; por conseguinte eu entro em dúvida se 
neste caso é necessário uma lei auxiliar, mormente à vista da consti
tuição. 

Parece que não há uma constituição que restrinja mais a auto
ridade do poder executivo do que a dos Estados Unidos da América 
do Norte, entretanto ai í ainda não está decidido se tratados desta 
ordem,. contrários às leis, não podem ser executados sem lei auxiliar; 
parece-me que em um tratado do tempo de Washington, em 1796, a 
câmara dos representantes quis intervir indiretamente na aprovação 
desse tratado, publicando lei para que fossem executados os artigos 
que eram contrários à legislação do país; houve larga discusSão a esse 
respeito, e se me não engano o corpo legislativo se satisfez com o 
direito de censura sobre este objeto: a razão em que se firmou o pre
sidente desse tempo dos Estados Unidos foi que pela constituição 
competia ao presidente, com o parecer do senado, fazer tratadõs, que 
nenhum artigo da constituição ,limitava esta autoridade, e que por 
conseguinte não podia reconhecer a necessidade de leis auxiliares 
para a execução de tais tratados; suponho porém que em 1816 o con
gresso fez uma lei para que se observasse o tratado com a Inglaterra 
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nos artigos que eram opostos às leis em vigor; mas todos os comenta
dores dessa lei, de que eu tenho notícia, dizem que foi uma lei desne
cessária, que o poder executivo nunca o exigiu, e que os mesmos 
tribunais, se este negócio lhes fora submetido, julgariam essa lei uma 
superfluidade legislativa. 

Eu portanto julgo que a matéria, pelo menos, é obscura, isto 
é, se os tratados para a sua execução dependem de lei auxiliar, quan~ 
do algum de seus artigos contraria a legislação do país, e para orien
tar o governo a tal respeito muito conviria que se tomasse ao menos 
um assento nesta casa. · 

É este o meu parecer. 
O Sr. P. Souza:- O que eu quis dizer no meu primeiro discur

so é que era inútil qualquer discussão a respeito deste objeto, porque 
este tratado não só está ratificado, como executado: a comissão 
porém diz que, quando vier o tratado para cá, depois da iniciativa da 
outra. câmara, então o senado interponha o seu juízo. Disse eu que 
este fundamento da comissão é quimérico; da parte das câmaras já 
se decidiu que se ministrassem fundos; logo que mais se tem que. 
dizer sobre este tratado? Esperar-se pois· é uma ilusão, porque já se 
deram fundos, e todos os anos se hão de continuar a dar: por conse
guinte nunca o senado há de ter ocasião de interpor o seu juízo; logo 
é inútil qualquer discussão, e é quimérico o fundamento da comissão; 
eis qual foi o meu pensamento. 

Repeti também o que eu já tinha dito na ocasião da discussão 
do crédito, e é que em minha opinião, em todos os tratados que o 
Brasil tem feito, tem o poder executivo exorbitado: o honrado mem
bro contesta isto, e· funda as suas observações em um parágrafo· da 
constituição; eu digo que tem exorbitado, porque no § 1 O do art. 15 
da constituição se diz que é da atribuição da assembléia geral fixar 
anualmente as despesas públicas, e repartir a contribuição direta. 
Logo, tod~s as vezes que se tem de fazer uma despesa, é preciso que o 
corpo legislativo autorize e a fixe; logo um tratado não pode estipu
lar despesas sem autorização do poder-competente. 

Diz mais a constituição nó§ 13 do mesmo art. 15 que à assem
bléia geral compete autorizar o governo a contrair empréstimo; este 
tratado fez um empréstimo sem autorização da assembléia; logo ele 
exorbitou; mas o corpo legislativo, apesar de tudo, já o sancionou, vis
to que decretou fundos para sua execução. A este respeito disse o 
honrado membro que a sua opinião divergia da minha, porque ele só 
julga necessária a autori~ação prévia do corpo legislativo, quando os 
tratados se opõem à constituição, mas não quando se opõem às leis. 
Mas pode haver autorização para violar-se a constituição? Demais, eu 
desejara que o honrado membro me mostrasse em que princípio fi r-
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ma esta sua distinção: porque, se o poder executivo pode anular as 
leis por -via de tratados, então também pode anular a constituição, 
que é também uma lei, bem que a primeira das leis; mas eu entendo 
que não pode nem uma nem outra coisa; julgo que o poder ~xecutivo 
pode pôr em prática as suas atribuições dentro da órbita marcada na 
constituição, sem ofender as atribuições dos outros poderes; se ele 
pode anular leis, pode fazê.:las de novo; o princípio regulador é. o 
mesmo, e sendo assim, anulado fica o poder legislativo, e o poder 
executivo fica revestido de uma atribuiÇão que não tinha, e nem quis 
a constituição que tivesse; e note o honrado membro as conseqüên
cias deste princípio! Segue-se que o poder executivo pode anular 
toda a legislação que existe e fazer uma nova legislação! E como fica 
o país? Nada seria fixo, estável; o poder executivo seria ditatorial, 
seria o único poder! E poderia querer isto a constituição? Não de cer
to .. 

Mas disse o honrado membro que a constituição assim deter
mina. O honrado membro melhor do que eu deve saber que para se 
entender um. artigo da constituição, é preciso examinar o seu sistema 
todo, a sua base, a sua índole. Ora, o princ(pio fundamenta.! de todo 
o governo livre é a divisão de poderes; e na hipótese que o honrado 
membro adota não há divisão de· poderes, pelo contrário há a concen
tração de todos os poderes só no executivo; isto bastav·a para não ser 
aceita esta inteligência; mas. até o honrado membro deve-lembrar-se 
que :ele nunca teve esta opinião. Na outra câmara o honrado membro 
comigo sustentou sempre a opinião que há pouco emiti; disto há mui
tas testemunhas e documentos, e hoje mesmo estou ainda certo que 
o honrado membro, refletindo, há de mudar desta opinião e tornar a 
seguir,a outra. Mas vamos ver o que diz esse artigo da constituição em 
.que se quer fundar o honrado membro: é o art. 102 no§ 89- fazer 
tratados de aliança ofensiva e defensiva, de subsídio; comércio, levan
do, .depois de concluídos,,ao conhecimento da assembléia geral quan
do .o interesse e segurança do estado o permitirem. Se os tratados 
concluídos em tempo de paz envolverem cessão ou troca de ~erritóri.o 
do império, ou .de possessões a que o império tenha direito, não serão 
-ratificados sem terem sido aprovados pela assembléia geral.·~ O hon
rado membro daqui ·deduz que.o governo, fora_ esta última hipótese 
de cessão, ou troca de território no tempo de paz, pode alterar todas 
as leis:. isto .é o que eu não encontro nesse artigo da constituição: ela 
diz que o governo pode fazer tratados, que, depois de concluídos e 
antes de ratificados, deve apresentá-los às câmaras, quando a seguran
ça do estado o permita; mas que, havendo cessão ou troca de terri-
·tório, não os poderá ratificar ·em tempo· de paz senão precedendo 
,..aprovação da assembléia geral. A meu ver a equivocação do honrado 
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membro vem de confundir o poder que tem o governo de ratificar 
sem aprovação da assembléia os tratados nas outras hipóteses com o 
poder de fazer leis, sendo coisas tão diversas, esquecendo-se que essa 
sua opinião importaria o desmantelar todo o sistema da constituição, 
e o seu princípio primordial que é a divisão dos poderes. A nossa 
constituição, afastando-se de outras constituições (por .que eu não me 
recordo de nenhuma que mande que os tratados, depois de conclui
dos e antes de ratificados, sejam remetidos ao corpo legislativo), e 
sendo nisto original, manda que todos os tratados (salva a hipótese 
de perigo do estado) sejam apresentados à assembléia entre a conclu
são e ratificação: e além disto, que, quando forem sobre troca ou ces
são de território, em tempo de paz, não possam ser ratificados sem 
aprovação prévia de assembléia: daqui pois o que se segue é que em 
outros casos o governo pode ratificar tratados sem a aprovação da as
sembléia geral, mas não se segue (como quer o honrado membro) que 
tenha o governo a faculdade de alterar a legislação do país em um tra
tado: por que isso se seguisse, seria preciso que isso fosse muito ex
plícito na constituição; porquanto, tendo a constituição muito expli
citamente marcado a quem compete legislar ou fazer, e revogar as 
leis, e tendo sido neste ponto até casuística, é claro que, para que o 
governo tivesse igual poder, seria preciso que a constituição explicita
mente o declarasse: o que sim se deduz desse § 8? do art. 1 02 é que 
em todos os casos, a não ser este de cessão ou troca de território em 
tempo de paz, embora a assembléia geral não aprove um tratado, o 
governo pode ratificar, e nunca que o governo, fundado nesse artigo, 
possa fazer tratados revogando ou fazendo leis ... 

O Sr. C. Ferreira:- E fundado na mesma constituição! 
O Sr. P. Souza:- ... e muito mais fundado na constituição! O 

que é a legislação de um país? t o desenvolvimento da constituição; 
e se o governo pode anular essa legislação que desenvolve e põe em 
prática .a constituição, segue-se que, ao menos indiretamente, pode 
ela ficar anulada pelo governo; isto bem se vê que é absurdo. Ora, . 
quando nós tenhamos dúvida na inteligência da constituição, o pri
meiro passo que se deve dar é comparar todos os parágrafos dela, e 
conhecermos o seu espírito; depois ir ver as suas fontes, e como a en
tendem outras nações que têm constituições idênticas. 

·Eu observo que na França, os artigos da constituição a este 
respeito são mui to menos explícitos do que este da nossa constitui
ção, dizem só que o governo pode fazer tratados, mas lá o governo 
não pode fazer isto que o honrado membro quer. Vejamos o que se 
tem praticado na França. Nós devemos considerar a França em diver
sas épocas: a França revolucionária não pode servir de exemplo; veio 
depois o governo consular, e o honrado membro há de se lembrar que 
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a constituição consular não era explícita neste ponto; entretanto 
Bonaparte fez um tratado, o da concordata, e interpretou a ·constitui
ção em um sentido favorável ao governo: mas ainda assim exigiu uma 
lei para pôr em execução· esse tratado; depois veio a constituição im
perial; nessas ocasiões o governo, apesar de ter um corpo legislativo, 
escravo, pro fórmula ·exigiu o seu assenso; veio a restauração: o 
honrado membro sabe bem que o governo da restauração era tudo, 
porque a carta de Luiz XVIII dava ao~ povos uma porção de liberda
de, mas dava como uma graça, um favor, e por conseqüência o gover
no da restauração interpretava tudo a favor do governo, pois profes
sava a doutrina que o rei era sempre o poder constituinte; ainda assim 
o honrado membro mesmo citou o exemplo de 1817, em que o go
verno exigiu o assenso do corpo legislativo. 

- Depois o honrado membro citou o exemplo de 23 e a guerra 
da Espanha: se eu não estou em erro, para a guerra da Espanha não se 

, fez tratado; o governo exigiu das câmaras fundos, parece-me que 100 
milhões; houve sim considerações· nos congressos das potências euro
péias, donde surgiu a guerra da Espanha; tanto que o ministério fran
cês disse nas câmaras que, se não houvesse a guerra no sul da França, 
haveria no norte. Veio enfim a revolução de 30, e apareceu o governo 
atual da França: o primeiro tratado de que eu tenho lembrança, feito 
por Luiz Philippe, é o dos Estados Unidos da América; o governo 
erradamente julgou-se autorizado para fazer esse tratado, em que da
va 25 milhões sem estar para isso autorizado, e o fez; mas as câmaras, 
que não tinham autorizado o governo para isto, recusaram os fundos, 
e todos hão de lembrar-se das ameaças do general Jackson; e o que 
aconteceu? O pensamento que dirige a política da França esfor
çou-se para que passasse a lei, e por isso o duque de Broglie saiu do 
ministério, passou enfim a lei, e de então para cá os tratados que en
volvem alteração de leis não têm sido ratificados sem que o corpo 
·legislativo previamente autorize essa alteração. A França pois nos 
mostra que é princípio corrente que não se pode nos tratados fazer 
alteração de leis sem prévia autorização do poder que as faz. A respei
to da Inglaterra, bem entendido, da Inglaterra moderna, eu não posso 
agora citar fatos, mas não me recordo de tratado algum que envolves
se alteração da legislação do país; logo, se estas duas nações nos dão 
estes exemplos, como nós, que temos uma constituição tão explícita, 
e até casuística, havemos de entender o contrário? 

Mas o honrado membro citou os Estados Unidos. Eu não pode-. 
rei agora explicar toda a marcha que os Estados Unidos segue sobre 
tratados; quero porém que o senado reflita que a constituição dos Es
tados Unidos é muito diversa da nossa; lá os poderes todos são dele
gados periodicamente, não há um poder permanente: por conseguin-
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te, qualquer que seja o ato do poder executivo, pode-se reputar me
nos perigoso, porque o poder executivo é móvel e periodicamente 
criado pela nação, e sempre responsável; mas ainda assim a constitui
ção não faculta ao poder executivo a autoridade de fazer tratados se
não com o assenso da maioria (ou antes se não me engano), dos dois 
terços do senado, que é também uma parte do corpo. legislativo: por 
conseguinte é diversa a constituição; mas ainda assim eu desejaria que 
o honrado membro me apresentasse esse tratado de ·1796 de que 
falou, eu me recordo dele; e é de notar que tendo a França sido 
quem mais cooperou para a existência dos Estados Unidos, não devia 
esperar que os Estados Unidos fizessem aquele tratado com a I ngla
terra; mas esse tratado não alterou a legislação do país, iogo, nem 
esse exemplo abona a opinião do honrado membro: parece-me pois 
ela não só insustentável, como ·sumamente prejudicial ao país, e mes
mo ao governo. Se entre nós os governos são sempre passageiros, 
quando um governo se julgue autorizado a alterar a legislação do país 
por meio de tratados, daí a 6 meses outro· governo poderá por novo 
tratado fazer nova legislação, e será assim possível haver estabilidade, 
haver uma organização regular? Convirá que a legislàção do país fique 
à mercê e ao capricho de governos passageiros? Ninguém o dirá. 

Mas disse o honrado membro que é preciso tomar-se uma de
'liberação que fixe as idéias à este respeito; eu observarei que, ainda 
que o senado tomasse uma deliberação qualque~, de nada servia, por
que o governo não é obrigado a seguir a opinião do senado; mesmo o 
senado tem alterado as suas deliberações, hoje entende uma coisa 
de uma forma, amanhã entende. c:fe outra; se se quer uma inteligência 
estável, então faça-se um ato legislativo. 

Não me recordo do que mais tenho a responder ... o honrado 
membro disse que o governo atual entende os tratados como eu en
tendo. Primeiramente o governo atual não entende na forma literal 
da cons~ituição, porque não entende que deva apresentar às câmaras 
dos tratados entre a conclusão e ratificação: depois o governo atual 
sustenta os atos dos governos anteriores, nos quais houve exorbitân
cia; e se o governo atual entende que não pode fazer tratados que al
terem a legislação, tanto melhor para o país; mas isto não invalida o 
que eu disse:- que não era novo fazerem-se tratados que têm exorbi~ 
tado - bem como ~ que o governo tem concentrado em si todos os 
poderes - isso é exato, e não é agora ocasião de o provar. Entendo 
pois que eu não devo aprovar o parecer da comissão que nada decide; 
e diz apenas que se preserva para quando se derem .fundos, quando 
isto já se fez, e o tratàdo está executado, o que mais resta? Somente 
expender estes princípios, a fim que em aJgum tempo possa predomi
nar no país a opinião que eu julgo exata e verdadeira. 
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O Sr. Vasconcellos:- Sr. presidente, a comissão de diplomacia 
foi encarregada pelo senado de dar o seu parecer sobre este tratado: 
que outro parecer podia interpor a comissão à vista do tratado, que 
não o que apresentou à casa? Eu não sei que outro parecer se pudes
se dar. O tratado foi remetido sem documento algum à comissão, era 
muito provável que estes documentos tivessem sido enviados à outra 
câmara ... 

O Sr. C; Ferreira:- E por que os não pediu? 
·O Sr. Vasconcellos:- O nobre senador observa que a comissão 

podia ter pedido estes documentos; é verdade; mas não responderia 
a outra câmara ao senado:- à câmara dos deputados compete iniciar 
sobre esta matéria, quer concedendo fundos, quer tomando outra de
liberação; por conseguinte os documentos devem existir nesta casa 
enquanto ela não resolve -? Eis a resposta que podia dar àquela câ
mara, resposta que não era airosa ao senado. Parece .que o nobre 
senador que me interrompeu com o seu·-Ç~parte _estará satisfeito com 
esta observação. · 

A comissão de diplomacia não interpôs parecer algurn sobre 
este objeto, o que disse é que nada podia deliberar sem que a câmara 
dos deputados iniciasse, como a constituição determina, a medida que 
julgasse conveniente. Julgo portanto que o parecer deve ser aprovado. 

Por esta ocasião suscitou-se a questão se os tratados não preci
sam para a sua execução de lei auxiliar, ou da intervenção do corpo 
legislativo. Eu, olhando ·para a constituição, inclino-me ao parecer de 
que os tratados, ainda opostos às leis, . não precisam de lei auxiliar 
para a sua execução, bem que eu não aconselhara a ministério algum 
que ratificasse tais tratados, em geral, sem a intervenção do corpo le
gislativo, sem que as câmaras interpusessem o· seu parecer sobre eles; 
mas olhando somente para· a letra da.. constituição dizia eu que trata-

. dos, ainda opostos às leis, não precisam para .. a sua exec.ução de lei 
auxiliar. Se porém um tratado fosse contrário à constituição, o gover~ 
no não o podia ratificar, nem ainda com a aprovação do' corpo legis
lativo. Eu entendo que um tratado contrário à constituiç~o não pode 
ser ratificado pelo governo, porque nesse caso o _governo rasgaria o 
título de seus direitos, ele mesmo declararia que o seu ato não devia 
ser guardado, observado: portanto a autoridade que tem o poder ex~
cutivo de fazer tratados é limitada pela natureza das coisas; porque 
.não se podia entender que um gqverno que tem poder em virtude de 
uma constituição estipulasse condições. contrárias a essa constituição. 
Quanto porém à legi'stação, não sou da opinião do nobre senador, eu 
entendo que governo pode fazer tratados e executá-los independente
mente da lei auxiliar; porque, repito, a letra da constituição é muito 
clara: o governo deve apresentar ao corpo legislativo os tratados de-
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pois de concluídos, e antes de ratificados; e se eles contiverem cessão 
de território em tempo de paz, não poderá o governo ratificá-los sem 
aprovação do corpo legislativo. · 

O nobre senador disse que a minha opinião se fundava na con
fusão que eu fazia da aprovação do tratado com a le'i auxiliar. Eu en
tendo que a aprovação do tratado pelo corpo legislativo não signifi
ca outra coisa senão - lei para executar o tratado. - Se um tratado 
tiver disposições prejudiciais a um país, e um dos seus artigos precisar 
para a sua execução da intervenção do corpo legislativo, o corpo le
gislativo nega a lei, portanto rejeita o tratado, não o aprova: eis a ra
zão por que eu confundo a aprovação do tratado com a lei auxiliar; 
porque, ainda que entenda .que um artigo do tratado para cuja exe
cução seja necessário lei; contenha disposição benéfica, todavia, se 
outro artigo for prejudicial ao país, eu nego a lei para a execução do 
tratado, e assim venho ·a reprovar indiretamente o tratado. Portanto 
o que o nobre senador considerou confusão me parece que é clareza 
e realidade. A aprovação do corpo legislativo sempre que se ocupa de 
tratados não pode ter lugar sem que sejam presentes ao corpo legisla
tivos todos os dados, todos os documentos até as instruções ostensi-
vas ... 

O Sr. P. Souza:- Nada disto há; o governo pede somente auto
rização para alterar a lei. 

O Sr. Vasconcellos: - Não duvido que em uma ou outra hipó
tese possa ter lugar a aprovação sem esses esclarecimentos. 

O Sr. P. Souza:- Nem o tratado aparece. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu sinto nãó ter aqui presente o último 

tratado da Holanda com a França; mas creio que na lei auxiliar até 
se citam os artigos do tratado para cuja execução é ela exigida. Nem 
de outra sorte podia o corpo legislativo interpor um juízo conscien
cioso sobre o objeto; ao menos é assim que eu entendo a marcha deste 
negócio, aliás a lei auxiliar seria uma mera formalidade, sem nenhuma 
importância. O governo diria ao corpo legislativo: - Eu quero fazer 
um tratado que há de ser oposto a tais e tais leis; habilitai-me com 
uma lei que revogue ou modifique essas a que o tratado vai ser opos
to - e o· corpo legislativo, por esta simples exigência do governo, 
havia de fazer uma lei para a execução desse tratado que se tenha de 
fazer? Eu suponho que estas leis auxiliares são sempre feitas depois 
de cone lu ídos os tratados, e é por isso que eu disse que as câmaras 
tinham o direito de censurar os tratados depois de concluídos e antes 
de ratificados; porque, de outra sorte, não sei como o corpo legisla
tivo possa ajuizar de qualquer tratado. 

Se pois a nossa constituição só exige a aprovação do tratado no 
último caso de cessão de território estipulado no tempo de paz, 



187 

segue-se que em todos os outros casos não há necessidade da inter
venção do corpo legislativo, isto é, de lei auxiliar. A constituição po
rém determinou que quando os interesses e segurança do estado o 
permitissem, fossem os tratados apresentados às câmaras legislativas pa
ra os examinarem, para interporem a seu respeito um voto de censura 
ou de aprovação, e assim pudesse o governo ter mais força para levar 
a efeito o tratado que tivesse con~lu ído e depois o ratificasse; se 
porém o bem e segurança do estado não permitirem esta apresenta
ção, é o tratado váliHo segundo a constituição, e será executado em
bora, contrariem leis em vigor. Não posso portanto conceber donde 
vem a necessidade de lei auxiliar em todo e qualquer caso, para a exe
cução de qualquer artigo de um tratado que contrarie a legislação 
existente. A constituição confere ao corpo legislativo a autoridade de 
fazer leis, interpretá-las, revogá-las e suspendê-las, e confere ao gover
no o poder de fazer tratados. Os tratados podem versar sobre todos 
os objet9s que podem ser convencionados, por conseguinte sobre 
muitos a respeito dos quais existem leis. Ora, como o nobre senador 
já ponderou que para se entender qualquer disposição de um ato, de 
um tratado, de um escrito, é indispensável combiná-la com outros pa
ralelos, no caso de que se trata como se deve proceder? O corpo le
gislativo faz todas as leis; no poder de fazer tratados se encerra o de 
contrariar as leis; aliás seria este limitado e não preencheria o fim que 
a constituição teve em vista. Conciliam-se pois a autoridade do corpo 
legislativo com a de celebrar tratados, reconhecendo-se nesta a de al
terar as leis quando assim for necessário. E se 6 governo não tem esta 
autoridade, pode comprometer até a mesma existência do estado; por 
exemplo, em um tratado de paz podem haver disposições contrárias 
às leis existentes, e se este tratado não poder ser ratificado sem lei, 
pode perder-se a ocasião de um paz vantajosa que poupe calamida
des ao país; eis o extremo a que nos leva a doutrina oposta à que eu 
não digo que professe, mas que me parece mais razoável. 

Eu entendo que no estado atual da civilização os tratados são 
um grande meio de promover a prosperidade das nações, e as que se 
privam deste grande recurso se condenam a calamidades que podiam 
muito bem evitar, pelo que devem ser responsáveis perante o mundo -
civilizado. 

Se pois cercarmos a fatura dos tratados de tantas solenidades, 
como parece aprovar.a opinião contrária, deixar-se-ão de celebrar tra
tados as mais das vezes, mormente quando o país é agitado por par
tidos, que de ordinário atendem mais ao que lhes diz respeito do que 
aos interesses gerais da nação. Julgo portanto que o direito de fazer 
leis deve-se entender de maneira que não prejudique o. direito de fa
zer tratados, pois que para os excessos que possam cometer os minis-
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tros temos um remédio na constituição que é chamá-los à respohsa-. 
bilidade ... 

O Sr. C. Ferreira:- Responsabilidade! 
O Sr. Vasconcellos: - Sim, todas as vezes que os ministro sou

berem que serão chamados à responsabilidade, não. se arriscarão a fa
zer tratados ofensivos ao país; e se o país não pode lançar mão deste 
remédio, neste caso não sei o que hei de dizer; mas o fato,é este: o 
poder de fazer tratados é conferido. ao governo pela constituição do 
estado; se o governo abusar, na constituição há 'remédio é responsa-
bilizar o ministro que abusou... . · 

O Sr. C. Ferreira:- Isso há de noscustar muito caro; lembre-se 
dos 800 contos. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Há ainda outro remédio. 
O Sr. Vasconcellos: - O nobre senador .que me interrompeu 

disse. em outra ocasião que o remédio era apresentar o tratado ao cor
po legislativo depois de concluído e antes de ratificado ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Há o direito de resistência.· 
. O Sr. Vasconcellos: -Ainda vem o nobre senador com o direi

to de resistência! Senhores, eu não sei qual seja esse direito de resis
tência ... 

O Sr. H. Cavalcanti: - Aquele de que a Espanha usou com o 
tratado de 1807. 

O Sr. Vasconcellos: - Esses exemplos da Espanha não mere
cem a minha simpatia ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Pois merecem a minha. 
O Sr. Vasconcellos: - ... e eu espero que o nobre senador não 

levará a mal eu não ter esta simpatia. Parece-me que a E.spa.nha mãe e 
a Espanha filha respiram a anarquia, vivem de anarquia. Direito de,re
sistência!! Eu já tenho dito muitas vezes, sou apaixonado do direito 
de r~sistência; mas da resistência da inércia, da resistência que não 
obedece, quando as determinações a que se nega obediência são ofen
sivas do direito natural, do direito que a Providênci~ gravou no cora
ção do homem, e que ele não pode violar sem se degradar; mas o di
reito de resistência ativa e o direito de resistência às leis, eu não reco
nheço, nem julgo que tal direito seja compatível com governo algum. 
No dia em que admitíssemos esse direito de resistência proclamad.o 
pelo nobre senador, teríamos alterado a constituição do estado .... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Pelo contrário·, a sustentávamos. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu não digo que as intenções do nobre 

senador não sejam sustentar a constituição do estado; masque a sua 
opinião a revogaria em uma de suas bases essenciais, .isto é inegável. 
Se for permitido ao súdito obedecer à lei quando a julgar. razoável, 
quem tem autoridade de legislar não são as câmaras legislativas e o 
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Imperador, são as massas populares; porque, em última análise, as 
leis só tem força quando as massas populares consentem em sua exe
cução. Como pois poderei eu admitir o direito de resistência ativa 

. 7 . nas massas .... 
O Sr. H. Cavalcanti: - Quando os ministros trairem a nação 

nos tratados, devem sofrer a resistência; torno a lembrar o exemplo 
da Espanha. . 

O Sr. Vasconcellos: - Seria necessário que eu reconhecesse o 
direito de legislar nas massas populares~ e não nas câmaras legislativas 
com a sanção do Imperador. Eu rejeito pois esse meio que lembra o 
nobre senador para· coibir os ministros nos excessos de fazer tratados. 
Reconheço que os ministros podem. comprometer o país em um tra
tado, que podem mesmo concordar em disposições contrárias à cons
tituição; mas não sei que o remédio adotável em tais casos seja coarc
tar a autoridade de fazer tratados: o que eu proponho como remédio 
é o que está na constituição, é chamar os ministros à responsabilida
de; e se me disserem que no Brasil se não chamam ministros à respon
sabilidade, a culpa de certo não é minha, e não devemos deixar de dar 
execução à constituição, só porque um ou outro artigo dela não é efi
cazmente guardado. 

O· nobre senador· disse que o governo atual tinha enunciado 
opiniões que lhe pareciam conformes à constituição do estado; mas 
que, não tendo apresentado o último tratado depois de concluído e 
antes· de ratificado ao corpo legislativo, e tendo aprovado a marcha 
dos governos anteriores, não se podia deixar de notar esse seu proce
dimento. Ora, eu não sei que o governo atual tenha ratificado tratado 
algum que devesse ser apresentado ao corpo legislativo; nem sei como 
o governo atual~ professando doutrinas que decerto eu ·as não adoto 
a respeito da intervenção do corpo legislativo para execução dos tra
tados; não sei como, digo, tendo ele adotado estas doutrinas, possa 
seguir as contrárias. O que eu tenho notado no governo atual, é que, 
todas as vezes que em um tratado· que ele tiver de celebrar houveram 
disposições contrárias às leis,~ o não ratificará sem que primeiro obte
nha aprovação do corpo legislativo ou lei anterior· a .esse tratado 
para que ele seja execut~do: é esta opinião qÚe o governp. atual tem 
emitido, já pelo nobre ministro da justiça nesta casa, e já pelo nobre 
ministro da marinha ha outra câmara. 

Sr. Presidente, eu não citarei muitos exemplos, màs me parece . 
que os dos Estados Unidos não é de rejeitar, em objetos de.sta natureza. 
Em 1796 a câmara dos representantes da União exigiu esclarecimentos 
para interpor o seu parecer sobre o último tratado celebrado com 
a Inglaterra; era então presidente da União o célebre Washington; 
ele recusou todos os esclarecimentos, alegando que sempre entendera 
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que o direito de fazer tratados lhe competia independentemente de 
intervenção da câmara dos representantes; que quanto a câmara dos 
representantes podia querer saber, estava escrito no tratado, e que 
nem podia nem devia renunciar a um direito que a constituição lhe 
conferia. 

Em 1816 reproduziu-se a mesmapretensãc da parte da câmara 
dos representantes, também por ocasião de um tratado com a Ingla
terra: houve a mesma resistência da parte do poder executivo, e até 
me parece que o senado rejeitou a pretensão ou a lei que a esse res
peito fizera a câmara dos representantes; mas, depois de caloroso de
bate, de um debate.que pareceu ameaçar por algurp tempo a existên
cia mesmo da União, passou uma lei declarando que se executasse o 
artigo do tratado com a Inglaterra que modificava o direito de anco
ragem; porém os comentadores dessa lei entenderam que ela era inú
til, que o tratado para a sua execução não precisava de semelhante 
lei; porque a constituição do estado tinha conferido ao presidente, 
com o senado da União, o direito de fazer tratados, sem nenhuma 
restrição ou condição. · 

Quanto à França, durante a restauração, os primeiros tratados 
que fez, e tratados muito gravosos ao pafs, não foram auxiliados por 
lei alguma em sua execução: depois, em 1817, não querendo, oure
ceiando a administração ratificar uma concordata, foi procurar o 
apoio das câmaras legislativas. Em 1823, tendo de se fazer um trata
do com a Espanha sobre o pagamento da despesa que podia custar a 
invasão, também o ministro Villele foi buscar no seio do corpo legis
lativo a força necessária para levar a efeito as suas pretensões: desde 
então ficou estabelecida a regra em França que nenhum tratado con
trário às leis fosse executado sem intervenção do corpo legislativo. 

Mas eu não emito uma opinião decisiva sobre a matéria; o que 
deseJo é que se examine o que a nossa constituição dispõe a este res
peito, e se decida se tem ou não fundamento a opinião de que ostra
tados, quaisquer que sejam, uma vez que não contenham cessão de 
território do império, são válidos independentemente de intervenção 
do corpo legislativo. Este exame é que me parece conveniente, para 
que o governo seja orientado no exercício deste seu direito. Eu não 
digo que o voto do senado sobre esta matéria seja lei, mas é muito 
provável que o governo se julgue seguro, uma vez que tenha a favor 
da marcha que segui~ o voto de uma das câmaras, ou de ambas. 

Sr. presidente, eu entendo que tenho explicado a minha opi
nião: concluo deClarando que voto pelo parecer da comissão de diplo
macia. 

O Sr. Paula Souza:- Pedi a palavra para uma explicação. 

. ~ 
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Eu tinha dito que o honrado m~mbro fundamentava a sua opi
nião em um artigo da cqnstituição, e que· eu entendia que o seu equí
voco nascia de confundir o que esse parágrafo dizia com o direito ou 
o poder de legislar: o honrado membro sustenta que não há equívo
co; .é por isso que eu quero explicar-me. O parágrafo que o honrado 
membro citou é aquele que diz: - Fner tratados de aliança ofensiva 
e defensiva, de subsídio e comércio, levando-os, depois de concluí
dos, ao conhecimento da assembléia geral, quando o interesse e segu
rança do estado o permitirem etc., etc., (leu). Daqui deduziu o honra
do membro que em todos os tratados que não forem estes, o governo 
poderá alterar as leis: pergunto eu, é isto o qoe se pode deduzir desse 
artigo constitucional? Eu apelo para todos que me ouvem; pois, a ter 
a assembléia geral o direito de aprovar um tratado, e de poder o go
verno em outros tratados ratificá-los, embora a assembléia geral não 
os aprove, pode deduzir-se que o govero tem a faculdade de legis
lar nos tratados? Nos países que são regidos por uma constituiçãp es
crita, os poderes políticos só têm as atribuições que estão escritas. 
Ora, se o governo não pode legislar, e se isto só compete ao poder le
gislativo, como .se pode dizer que o governo nos tratados pode legis
lar, isto é, alterar as leis sem intervenção do poder competente? Para 
que o governo pudesse ter essa nova atribuição era preciso que a 
constituição o declarasse, mas ela não o declarou, nem ao menos im
plicitamente; e então como se diz que. o governo em todos os mais 
tratados que não este de cessão ou troca de território pode legislar? 
Eu acho tão claro o princípio que tenho emitido, e que se acha na 
constituição, que admiro que se possa por em dúvida!! 

Disse eu mais que para se entender uma constituição era neces
sário examinar o princípio regulador dela, e ver além disto consti
tuições análogas com as quais marcham os países que as possuem, e 
onde a civilização tem progredido: apresenta acaso o honrado mem
bro uma só nação que seja regida pelo governo constitucional repre
sentativo no século atual, em que se entenda que o governo pode 
legislar nos tratados? Não: antes os exemplos que apresenta são todos 
contra a sua opinião; a França uma ou outra vez tem ·entendido de . 
modo porque o nobre membro entendeu; mas hoje não entende 
assim, hoje é dogma na França que não pode um tratado envolver 
alteração de legislaÇão. Na Inglaterra domina a mesma doutrina. O 
honrado membro não quer que sigamos as nações que nos podem 
servir de modelo! Não quer que sigamos a nossa constituição, como 
deve ser seguida, e sim como ele a entende! Neste caso ficaríamos 
uma nação de escravos, porque a constituição podia ficar anulada, 
por isso que o governo podia anular o desenvolvimento dela, que todo 
se funda nas leis. Acresce que as duas nações mais célebres, aquelas 
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que têm feito progressos na civilização, estão em oposição com a 
opinião do honrado membro; a França uma ou outra vez pensou 
como o honrado membro, mas saiu-lhe isso caro, emendou a mão, e 
hoje é ai í doutrina corrente a opinião que eu sigo; a Inglaterra moder
na procede da mesma forma: logo a minha opini'ão está bem fortifi
cada, e eu deixo a todos que me ouvem que digam se é possível haver 
sistema representativo e liberdade se o governo tiver o direito de 
fazer leis, ou revogá-las em um tratado. 

Mas disse o honrado membro que, se houver abuso, chame-se 
o ministro à responsabilidade: se pela constituição isso fosse permiti
do ao ministro, neste caso não podia ser chamado à responsabilidade, 
porque tinha essa faculdade: ele diria que usou bem de suas atribui
ções; que entendia, que a legislação do pais atualmente é má, e por 
isso usou deste seu direito alterando-a; mas, se nós hoje estamos em 
época de ilustração, e se todos os exemplos apresentados pelo honra- . 
do membro ·provam contra sua opinião, como a poderemos a adotar? 
Demais, o honrado membro sabe bem que raríssimas vezes se dá o ca
so de serem responsabilizados os ministros; na França eu não me re
cordo senão da acusação do ministro Polignac, feita em época revolu
cionária: e na Inglaterra moderna da acusação do ministro Melville. E 
se neste caso um ministro fosse chamdo à ·responsabilidade, de que 
servia? Que remediava isto? A legislação do país.estava toda alterada, 
o tratado continuava em execução, o país sofria; logo a opinião do 
honrado membro é prejudiciai'Íssima, além de oposta a constituição e 
à prática das nações ilustradas. · 

Mas o honrado membro apelou ainda para os Estados Unidos; 
note o honrado membro que lá nada há fixo, tudo é móvel, até o 
presidente é responsável e amovível; além disto, há a notar-se que o 
se~ado é composto da flor dos cidadãos americanos, e intervém nes
tes negócios; há portanto mais garantias, e ainda assim o honrado 
membro não me há de mostrar um só exemplo favorável à sua· opi
nião; lá não voga o princípio de que pode um tratado envolver a alte
ração das leis do país: veja-se até o que ocorreu no último tratado. O 
honrado membro há de lembrar-se da grande luta que houve entre a 
Inglaterra e os Estados Unidos por causa do processo de Macleod, e 
que o tratado nada disse a tal respeito, porque seria contra as leis do 
país. 

O honrado. membro sabe muito bem que Madison teve uma 
grande parte na 'organização da constituição dos Estados Unidos; e é 
o honrado membro que lembrou que em 1816 houve uma lei, tempo 
da presidência de Madison, para poder ter execução um· tratado. 

Em minha opinião a América do Norte em administração está 
muito acima de outras nações, até da Inglaterra, e deve servir de mo-
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delo; mas em matérias de constituição não nos pode servir de mode
lo, porque é ~la muito diversa; ainda assim não se prova que por um 
tratado se podem anular ou fazer leis; se porém o meu·país reconhe~ 
cer que isto é um direito do governo, será isso mais uma prova· que 
ele não só não está ainda maduro para a liberdade, como até é indig
no dela, e que estamos legalmente entregues à escravidão. . 

Nada mais direi. · 
O Sr; H. Cavalcanti :. ~ A conclusão do parecer é esta: a comis

são entende que, achando~se na câmara dos deputados os documen., 
tos respectivos,. por ·.lhe. pertencer a iniciativa dos fundos, .se espere 
pela decisão daquela .câmara. para se tomar: este objeto em considera
ção. Isto é .o mesmo que dizer:.~ fique suspensa qualquer delibera~ 
ção sobre este negócio até ocasião .oportuná; e neste sentido, Sr. pre
sidente, eu aprovaria o parecer da comissão; mas eu tenho descon~ 
fianças· que este parecer não é outra coisa senão a confirmação do 
princípio .agora. muito propalado .e seguido: "é um fato consumado; 
por conseguinte nada há que dizer a respeito"; e assim eu estava qua
se deliberado a calar-me, porque há muito que vejo que as 'questões as 
mais· importantes do país são. decididas pelo tal. princípio: -"é fato 
consumado não convém entrar nesta discussão etc." A comissão nem 
faz distinção entre concluSão e ratificaçâo do tratado; .diz ... só. que, 
achando-se na. câmara dos deputados os .documentos .respect!vos, es
p~re-se pela decisão daquela câmara. Sé esta questão fosse tomada ~m 
consideração no ponto da inteligência da constituição, eu achava que 
o mais curial da parte do.senado era pedir. esclarecimentos ao.governo 
sobre os mo~ivos que teve para ratificar o tratado: an~es de vir ao, cor~ 
po .legislativo;. isto me. parece que seria mais· curial;. porque talvez o 
governo tivesse .motivos para obrar como obrou, e a constituição dá
lhe a autorização de ratificar tratados, em certas circunstâncias, inde
pendentemente da in.tervenção .do corpo legislativo; ora, circunstân
cias poderiam haver que tornassem conveniente a ratificação .deste tra~ 
tado,. independentemente de vir ao corpo legislativo, e parece que o 
senado tinha al.gum. direito de, pedir ao governo estas explicações, em
bora.não quisesse mais do que ajuizar sobre os motivos que o governo 
teve. para obrar na conformi~ade da constituição, reputando porém 
que os interesses do eªtado.exigiam esse s~u procedimento; mas pode
ria eu esperar que fosse adotado este requerimento, à vista.dos prece
dentes que ~êm. havido nas nossas discu.ssões, na presente ses.são? Não; 
por conseguinte. h~ i de votar c.ontra o parecer, que é o mesmo que di
zer: -.em tempo oportuno trataremos deste negócio, fique ele ainda 
cometido à comissão. . . . . . . . . . . 
. . Se .eu' quisesse. qu,e .se entrasse no conhecimentp desses docu
mentos; talvez, Sr. presidente, .lembrasse algum incidente que de~p~r-
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tasse a atenção do senado sobre esta questão, porque eu suponho ... 
não estou bem certo, e se isto não é exato conteste-se-me; eu já fiz 
o meu protesto sobre este negócio e não tinha tenção de falar mais 
sobre ele; porém hoje tem-se dito algumas coi~s e eu entendo que 
tenho obrigação de apresentar minha opinião discordando das dos 
dois nobres senadores que me precederam, opiniões que eu ·julgo que 
são contra os interesses nacionais. 

Dizia eu que poderia apresentar algum incidente que desper
tasse a atenção ·do senado; o incidente que me ocorre é que esta con
venção, suponho eu foi já submetida a diversos plenipotenciários, e 
que já houve um ajuste por um plenipotenciário em Londres que não 
foi aprovado, que o governo até não· quis· mandar ao corpo legislati
vo; e que todo este negócio foi sujeito a exame do tesouro; suponho 
que o ·tribunaf do tesouro emite uma opinião sobre a liquidação des
tas contas, e quando ·tivermos de t_ratar dos meios, parece que deve
mos examinar a opinião dos diferentes ramos da administraÇão acer- . ·
ca desta liquidação. Não é porém debaixo deste ponto de vista que· eu 
quero falar; entrarei na questão principal, que é a da conclusão e rati- · 
ficação do tratado e o procedimento do governo entendendo que este 
tratado era daqueles que podia ser ratificado independemente de vir 
ao corpo legislativo. 

Eu já tenho por vezes emitido a minha opinião sobre· este obje·
to, e confesso que a questão não é muito líquida, pelo menos entre 
nós; eu já disse que reconhecia que no. nosso tirocínio ou noviciado 
diplomático· tínhamos de pagar algum tributo; emiti as minhas opi
niões com niüita franqueza, sem ter atenção ou conferências com os 
membros desta éasa, nem mesmo combinações fora dela. Disse que o 
governo podia fazer tratados ainda contra as leis; mas que entre a 
conclusão e ratificação esses tratados deveriam vir ao corpo legisla
tivo, salvo quando o bem do estado e os interesses públicos exigissem 
o contrárlo, cingi-me nas minhas opiniões o ·mais que era possível 
à letra da constituição, e trouxe alguns exemplos de países estrangei
ros; falei da Inglaterra e da França, e até disse que nesses dois pa(ses 
os· tratados eram apresentados ao corpo legislativo não em todas as 
circunstâncias; e quando disse que eram apresentados recordo-me de 
ter dito que o eram ostensivamente ou particulàrmente; que havia 
muitos meios de fazer comunicar ao parlamento os tratados depois 
de concluídos para conhecer o voto do país antes da sua ratificação; 
suponho até que citei o último tratado sobre o direito de visita em 
França, e mesmo o nosso primeiro tratado feito entre o Brasil e a I n
glaterra, que não foi ratificado; não me recordo se citei outros. 

O nobre senador por S. Paulo, e meu amigo, disse que não lhe 
consta que oficialmente tenha havido alguma apresentação de trata-
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dos os corpos legislativos; não contesto, mas o que assevero é que há 
fatos e devo dizer-lhe que na Inglaterra especialmente o parlamento 
exercita ·uma tal influência sobre o executivo, que não é só os trata
dos· concluídos e não ratificados que são submetidos ao seu conhe-. 
cimento, e que a ·respeito o executivo requer o conselho .dos repre'" 
sentantes da nação. Na Inglaterra, Sr. presidente, o parlamento inter
pela o governo sobre qualquer movimento, sobre qualquer:prepara
tivo mesmo do exército, ou da força que não seja conhecido do pú
blico, e o governo dá tal ou qual satisfação; as notas diplomáticas, as 
negociações as mais importantes são comu.mente remetidas ao parla
mento, quase sempre depois de concluída a negociação·: o·executivo 
acha necessário para a boa marcha da ·administração, para -o grande 
princípio da força nacional, estar· sempre acompanhado da opinião 
do. parlamento, quando quer tratar com os estrangeiros sobre os inte
resses do país. 

Eu lembro-me de alguns ·fatos. Em '1806, ou em 1807 a Ingla
terra fazia grandes armamentos, quando foi bombardeada Copenha
gue; ninguém sabia o·destino que tinha esta força,.e um membro do 
parlamento interpelou· o ministério (suponho. que o ministro de es
trangeiros nesse tempo era Canning. Estas coisas não são muito mo
dernas, não as conservo· bem ha memória, e eu não vinha hoje prepa~ 
rado para falar nelas); ·o ministro de estrangeiros ·respondeu· que o 
fim do armamento da Inglaterra-não havia de ser conhecido senão na 
ocasião em que fossem feridos aqueles contra quem·ele se dirigia." Pa
rece que isto é uma denegação que prova em contrátio àquilo que·eu 
quero demonstrar; mas eu mostro' que 'ainda em ·um caso tal como o 
de' um ;armamento para úm objeto tão importante o executivo deu 
umâ ta'l 'Ôtr quarsatisfaçãci; :porque essa chamada denegação ·envolve 
algu'má·'CoiSa de· positivo.. ' 

· -Mesmó' à' respeito de todas as negociações da Inglaterra com o 
imperado·r Napoleão,· com o imperador Nicolau, e com o rei da Prús
sia; :feitas ·'no' mesmo ano de 1807 I OS ministros davam satisfações a 
qualquer interpelação dos ·membros do parlamento~ e assim tinham 
apoio ·e·força. : 

' EStá maneira de consultar o parlamento é tão comum; que até 
muitas vezes as negociações depois de cóncluídas transpiram, 'são co
nhecidaii até do jornalista, a fim de· sobre elas poder sér consultado o 
voto do país. Eu poderia trazer mais exemplos; mas em geral o que 
eu ·quero provar é que nesses pal'ses·não se negocia com os estrangei-
ros sem apoio na opinião pública. . 

O Sr. Va.sconcellos:- Apoiado. 

O Sr. H. Cavalcanti:·- Vamos ao nosso caso. 
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Senhores, enquanto nós quisermos negociar com o estrangeiro 
sem o apoio da opinião do país, não faremos senão um papei" miserá
vel. Essa inteligência da constituição, ou esse emperramento de que
rer chegar~se a ela, bem longe de dar força ao executivo, pelo contrá
rio o torna muito mais fraco e escarnecido por aqueles que por ven
tura tenham de tratar conosco. Vamos ao princípio geral dos trata-
dos: confesso que estou em unidade. . 

O Sr. Vasconcellos:- Se estamos de acordo, como diz c;> nobre 
senador que está em unidade?. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Espere; não estamos de acordo, o nobre 
senador está enganado. 

Ninguém pode fazer tratados sem força; opinião é força. A 
constituição não podia dizer nada de mais sábio do que disse nesse 
§ 8~ desse art. 1 02; ela não fez senão despertar ao executivo a neces
sidade em que estava de sempre escudar-se com o apoio da represen
tação nacional quando tivesse de fazer tratados; mas a maneira de os 
fazer e quando devem ser feitos, isto pertence ao executivo. Ostra
tados ou fazem-se por necessidade, ou por conveniência; uma nação 
grande e poderosa há de fazer sempre os seus tratados por conveniên
cia, nunca por necessidade; u111a nação fraca há de fazer sempre .os 
tratados por necessidade; acaso porém presumem os nobres senadores 
que eu chamo uma nação fraca porque tenha pouco número de asso- · 
ciados? Nação fraca é só aquela que os interesses dos seus a·ssociados 
não convergem. a um sentimento comum; nação fra.ca e bem fraca, 
desgraçadamente· para nós, senhores, é o Brasil! . 

· · Desde a primeira vez que. na sessão passada se falou aqui em 
tratad.Ós, eu manifestei a minha opinião; disse que eu era apaixonado 
de tratados, mas que julgava que presentemente não os podíamos fa-
.zer, e porque? Porque vejo que os poderes políticos dilaceram~se, 
fazem-se guerra, e só aparece uma entidade ·que faz o que quer e lhe 
parece, e a tudo se diz: - é fato consumado! - Neste estado, qual é 
a força que temos para tratar? Eu considero a opinião como a. primei
ra força; e que é da opinião quando os poderes políticos não se ani
mam a entrar no exame dos interesses do país, quando dizemos a tu
do: - ~ fato. consumado?! :-- Qual é a nossa. posição, _quem somos 
nós? Seremos nós conselheiros do país? Seremos representante~ dÇ~ 
nação? Se somos, desgraçadamente não o parecemos. O poder execu
tivo, não de boje, mas de muito tempo, :esca.rnecédo poder legislati
vo; e como não há de ele escarnecer, se o poder legislativo não o'u5a 
entrar no conhecimento de seus deveres, e tem· ~dotado ·a bandeira de 
- fatos consumados? - E vós falais em tratados?! Quereis tratados! 
O executivo precisa ter força para tratar: que é da força do execu
tivo? Que é do concurso nacional que nós lhe damos?! Ah! nunca os 
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lsraelistas fizeram tratados; eles 04 cedem à pancada e ao chicote, ou 
procuram iludir e ... roubar; mas não tratam. (Há mais algumas .frase$ 
que não. podemos ouvir). . . _ 

Curamos nós dos interesses· do Brasil? Não; nós curamos dos 
interesses individuais, nós não temos amor de pátria; se o tivéssemos, 
havfamos de considerar que o poder executivo não pode tratar sem 
uma faculdade ampla. Eis os meus princípios, eis porque eu tenho 
dito que quem trata com o estrangeir9 deve ter autoridade até para· 
alterar a constituição; mas esta autoridade só pode existir quando o 
poder executivo nesta disposição representar o voto .nacional, quando 
tiver força, quando tiver opinião. Eu dirrjo-me ao nobre senador por 
Minas e conselheiro de estado: que distinção faz o nobre senador en
tre a constituição e as leis? Que metafísica é esta? Por vel')turaa nossa 
constituição não deu ao executivo o poder de ceder território? Note
se, senhores, que quando se .diz - território .;_, não se entende só a 
terra; o território compreende também quem nele estiver; e quando o 
executivo pode ceder território sem audiência do corpo legislativo, o 
que não poderá fazer? O nobre senador fala em constituição e legis
lação; a quem dá a constituição o poder de fazer .leis? Ela diz que as 
leis não podem ser feitas senão por nós, e se o poder executivo as 
pode alterar, então eu digo que ele poc;je fazer tudo! Eu, senhores, 
não me assusto de investir-se ao poder executivo de atribuições am
plas para fazer tratados, porque não temo que ele abuse; temo, sim, 
que ele esteja fraco, e por conseguinte impossibilitado de tratar com 
nação alguma. Mas os nobres senadores assustam-se, e dizem:- have
mos ser escravizados! - Não, não seremos escravizados se .estivermos 
unidos, e se em nós predominar um sentimento de nacionalidade; só 
havemos de ser .escravizados quando os poderes conspirarem uns con
tra os outros. 

Vós quereis prescrever princípios sobre tratados, quereis ale
gar a França, a Inglaterra e outras nações; porque não estudais essas 
nações? O que é a Inglaterra? ~um poder forte, cuja vontade faz a lei 
do mundo. Se quereis tratar com a Inglaterra, então fazei-vos fortes; 
vede que aquelas nações fracas, com quem ela trata, cedem a tudo; 
observai o~bombardeamento de Copenhague; sabeis o que a Inglaterra 
disse no seu manifesto? - Exigia a necessidade do estado este passo 
-,e não admitiu nenhuma réplica. 

Vós falais no direito das gentes, e eu vos respondo com o direi
to dos tratados: - vede mesmo como Alexandre negocia em Tilsit 
com Napoleão; dizei-me se se pode tratar sem força, e se (há restrições 
ao direito de tratar.-

O nobre senador teme a escravidão; eu em um aparte falei no 
direito de resistência, e o nobre senador assustou-se com esse meu 
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aparte; deixe estar, não se assuste; em ocasião mais oportuna lhe 
apresentarei o seu mestre Guizot; veja a lição 4~ e 24 sobre o direito 
de resistência; leia a magna carta inglesa; em tempo me ocuparei dis
to; agora uma questão mais elevada me ocupa. Sem dúvida que os mi
nistros em um tratado podem escravizar a naÇão; e qual é o meio de 
não anuirmos a isto? O direito de resistência. E qual é esse direito de 
resistência? Por ventura cuida o nobre senador que eu suponho que o 
direito de resistência de que se deve lançar mão é o dos loucos e dos 
mal criados?· Não; eu apresentei exemplos. Quando Carlos I V e Fer
nando VIl trataram, creio que em Bayona, e era plenipotenciário Go
doy, príncipe da paz, para a elevação de José Napoleão ao trono, o 
que fez a Espanha? O ato o mais belo que pode um país fazer; toda 
a nação levantou-se como um homem para defender suas. institui
ções. A Espanha resistiu a esse colosso ... 

O Sr. Vasconcellos:- Aí não houve resistência, houve revolu-
ção .. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Pois resistência e revolução são sinôni
mos ... 

O Sr. Vasconcellos: - A revolução só se justifica por fato con
sumado. 

O· Sr. H. Cavalcanti:- .Perdoe-me o nobre senador; na Espanha 
não houve revolução; ela ergueu-se para sustentar suas instituições, 
para sustentar a monarquia que ministros pérfidos tinham traído, tra
tando com nações poderosas para levar à escravidão e aos ferros o seu 
monarca. O nobre senador porém esquece-se deste grande princípio; 
uns o temem demasiado, e outros gostam de trazer tudo confundido; 
para que esses ·receios, essa confusão? Porque não nos havemos de 
unir todos para que apareça o sentimento de nacionalidade? Convém 

. que os interesses do país em relação do estrangeiro sejam sustentados 
por uma ação única, apoiada pela nação; esta é a doutrina da consti
tuição. 

Mas quem sabe que pretensões teremos? Nós desunidos, nós 
acabrunhados, e até· acobardados no desempenho de nossos deveres, 
queremos tratar! Para que? Como prevalecerão os interesses nacio
nais? Ora, senhores, suponhamos que há uma invasão de inimigos ex
ternos em nosso território, mesmo na corte do Rio de Janeiro, que 
fazem um desembarque, e que põem fogo à cidade; no estado em que 
estamos, pedimos um armistício, fazemos um tratado pelo qual nos 
obrigamos a· dar um subsídio considerável; por ventura é necessário 
que o corpo legislativo seja chamado e se reúna para sancionar este 
tratado? Então o inimigo fará arder a nossa cidade; o que convém é 
não nos pormos nunca na colisão de nos tornarmos fracos; mas estes 
tratados são legítimos. Lembremo-nos dos tratados da França sobre 
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os subsídios, quando os aliados ~lí entraram; não foram executados 
sem aprovação? Quando a nação se presume oprimida re.age em massa
e lança mão do direito de· resistência. 

O nobre senador quer que _se aventem estas questões, que se 
trate destas matérias. O nobre senador tem meios para· isso; primeira
mente é membro da comissão de constituição e diplomacia, e na oca
sião de formular este parecer podia chamar a questão para esse pon
to; depois é conselheiro de estado ... e o conselho de estado é indife
rente a estas coisas? Para que foi ele criado? Espera o nobre senador 
que eu, unidade em algumas coisas, po~o que em outras acompanha
do de alguns amigos, queira tratar desta matéria? ... 

O Sr. Vasconcellos:- Nisto eu o acompanho. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Eu não sei se o nobre senador me acom

panha ou se não; o que sei é que nunca o tenho achado junto a mim 
(risadas), sempre o tenho visto contra a minha opinião, o que sei é 
que os Israelitas dominam ·o meu país! .. 

Sr. presidente, o tempo não é oportuno para se tratar desta 
matéria; deixemo-la para outra ocasião, vejamos se alguma faísca de 
nacionalidade se desenvolve no coração dos Brasileiros. 

O Sr. Vergue iro: ~ Sr. presidente, bem que eu deseje não en~ 
trar nestas questões,. contudo aventou-se uma de tal consideração, 
que não posso deixar de emitir o meu voto. Trata-se de uma questão 
que julgo ser das mais importantes de que nos podemos ocupar, isto 
é, se o executivo está também investido do poder legislativo quando 
tratar com alguma nação: este negócio parece muito sério, porque, 
se se assentar que·o poder executivo pode alterar a l.egislação do país, 
está visto que ele pode· exercitar o poder legislativo nos tratados, e 
então. a atribuição de ·legislar não foi plenamente conferida ao corpo 
legislativo, porém a mais alguém, e a alguém superior, isto é, o poder 
executivo, que poderá revogar as ieis feitas pelo poder legislativo, e 
portanto desaparece completamente a constituição, ela não.fica exis
tindo. Vê-se que a base da constituição é a independência e divisão 
dOs poderes; .. mas se Ó poder executivo pode exercitar ao mesmo,tem
po o poder legislativo, alterando a legislação do país, então está aca
bada a independência do poder legislativo e a divisão dos poderes 
políticos; não· existe mais constituição. · ·. . 

Lembro-me que já houve um tratado feito no Rio de Janeiro 
em que foi proibido o estabelecimento da inquisição; admitido po
rém agora o princípio com que eu vejo argumentar, parece-me que 
por um tratado se pode de novo consentir o estabelecimento da in
quisição! E assim outras coisas, de maneira que a legislação pode ser 
alterada completamente! 
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Mas recorre-se ao § 89 do art. 102 da constituição, onde se diz 
que o poder executivo não pode ratificar tratados de alienação de ter
ritório em tempo de paz, sem que tenham sido aprovados pela assem
bléia geral, tirando-se a conclusão de que em tempo de guerra os 
pode ratificar; até aqui a conclusão é legítima; mas querer-se enten
der que pode ratificar todos os tratados que alterarem a legislação do 
país, a meu ver é uma interpretação absurda e destrutiva da constitui
ção. Eu entendo que as atribuições dadas ao poder executivo não al
teram as conferidas aos outros poderes. Esta disposição da constitui
ção não ocasiona, nem pode ocasionar dúvida alguma. A constitui
ção previu que podia, haver casos em que fosse necessário que o po
der executivo estivesse autorizado para esta alienação, por exemplo, 
quando forçado pela guerra, e disse que todas as vezes que não hou-
vesse este caso, fosse o tratado sujeito à aprovação especial do corpo ,- · 
legislativo. Eu concordo que assim como há este caso, podem haver 
outros em que a suprema lei da necessidade obrigue a ratificar tra-
tados contra a legislação, e nesta parte estou de acordo com o nobre 
senador enquanto trouxe estes grandes casos; mas estabelecer como 
regra que o poder executivo pode alterar as leis nos tratados, é esta
belecer que ele tenha o poder legislativo. 

Disse eu que quando houvesse dúvida sobre essa dicção espe
cial que vem no § 89 do art. 102 da constituição, nunca daí se pode
ria concluir que o poder executivo estava autorizado para alterar as 
leis; pois que fazer leis e revogá-las pertence ao corpo legislativo; 
mas se há alguma dúvida, como havemos de caminhar para interpre
tá-la? Parece que deve ser pelos lugares da constituição. Sabe-se que 
a base do sistema constitucional é a independência e divisão dos po-_ 
deres; logo, todas as dúvidas devem ser interpretadas por esta base 
fixada e reconhecida na nossa constituição, e se recorrermos a ela, 

· claro fica que no § 89 do art. 102 não foi conferida ao poder execu
tivo a facu Idade de fazer leis, porque este poder está delegado ao cor
po legislativo; logo, é verdade que o governo não pode ratificar trata
dos contra as leis. Concordo que possa fazê-los e concluí-los, mas é 
de seu dever submetê-los imediatamente ao corpo legislativo para ob-
ter aprovação. · 

Este é o meu modo de entender a questão: já digo, não quero 
entranhar-me em discussões, mas em um negócio de tanta importân
cia pareceu-me que devia expor claramente a minha opinião. · 

Julga-se·a matéria discutida e é aprovado o parecer. 
Levarrta-se a sessão às 2 horas e 5 minutos. 
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SESSÃO EM 27 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão 
às dez horas e meia da manhã, e lida a ata da anterior é aprovada. 

O Sr. 19Secretário dá conta do seguinte. · 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro do império remetendo as coleções das 
leis provinciais do Rio Grande do. Sul, relativa aos anos de 1835 a 
1837. 

Remetidas para o arquivo. 
Outro do ministro da justiça, rem~tendo um dos autográfos 

sancionados da resolução da assembléia geral legislativa que autoriza 
o governo para fazer as despesas necessárias para mandar vir da Itália 
missionários capuchinhos. 

Fica o senado inteirado, e manda-se participar à câmara dos 
Srs. deputados. · · 

ORDEM DO DIA . 

É aprovada em 1 ~e 2~ discussão, para passar à 3.~ a resolução 
que aprova a pensão .concedida a Thomazia Cândida de Azevedo Silva. 

Entra em 3.adiscussão a resolução declarando que as proprie
dades rústicas ou urbanas, foros e rendas existentes na prov(ncia e 
munfcipio do Rio de Janeiro, que estão incorporados ao morgado do 
visconde d' Asseca, ficam, desligados do mesmo morgado e com a na
tureza de bens alodiais. 
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O Sr. Vasconcellos: - Sr. presidente, eu pretendo votar contra 
esta resolução, e as razões em que para isso me fundo são as seguin
tes:- Em 1835 foi publicada uma lei proibindo o estabelecimento de 
morgados, tapeias e quaisquer outros vínculos de qualquer natureza 
ou denominação que sejam, e determinando que os existentes fica
riam extintos pela morte de seus atuais administradores legítimos; 
bem como os bens que em virtudes desta lei deixarem de ser vincula
dos, passará aos herdeiros dos últimos administradores, não podendo 
estes dispor deles em testamentos, nem por algum outro título, etc. 
Esta lei, feita há oito anos, extingue os morgados existentes por 
morte de seus administradores, e proibe de futuro o estabelecimento 
de novos morgados; aparece agora esta resolução autorizando o pos
suidor de um vínculo a dispor dos bens vinculados! Que razão justi
fica esta dispensa da lei? ... Eu quisera que a comissão a quem foi re
metida esta resolução explicasse ou expusesse os motivos que abo
nam esta dispensa, este privilégio, para o qual não se vê fundamento 
algum. 

Mais ainda há nesta resolução outra disposição que não pode 
ser admissível. Esta lei de 1835, que acabei de citar, declara que os 
administradores dos vínculos não são senhores dos bens vinculados 
pois tanto não são senhores, que por sua morte não podem dispor 
deles, apenas por sua vida os administra: por sua morte ficam aos seus 
herdeiros; por exemplo ao tesouro público, que pode ser um herdeiro. 
O que faz porém a resolução? Declara que o administrador é senhor, 
e por conseguinte este administrador que a lei declara senhor destes 
bens pode dispor deles em sua vida. Eis pois·uma lei que vai avolumar 
mais o nosso código, esbulhando propietários que outras nossas leis 
como tais têm reconhecido, isto é, os herdeiros desses bens vincula
dos, que ficam esbulhados do que lhes compete haver por morte dos 
atuais administradores. · 

Temos poi~ esbulho de propriedade, ou passagem de proprie
dade de uns para outros; temos mais ofensa de direitos adquiridos 
por esses herdeiros. Logo que essa lei de· 1835 os ·reconheceu pro
prietários desses bens por morte dos atuais administradores, ninguém 
tinha na sociedade direito de os esbulhar deles, e a resolução de que 
se trata vai esbulhar dos seus direitos os herdeiros de visconde d' 
Asseca, um dos quais pode ser o tesouro. Ora, a lei não pode ofender 
os direitos individuais, estes direitos estão garantidós de maneira tal 
na constituição, que não podem ser alterados senão pelos trâmites ou 
formas marcadas na mesma constituição; entretanto esta resolução 
ofendeu assim a constitüição e as leis do país; por isso voto contra ela. 

O Sr. M. Mattos: - Sr. presidente,· tudo quanto tenho ouvido 
ao nobre senador me parece muito exato; mas não no caso presente, 
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e mesmo não me parece ter aqui lugar a disposição desta lei de 1835, 
que acabou de citar o nobre. senador, atendendo às circunstâncias 
daquele que pede a dispensa dela. Essa le.i de 1835 regula muito bem 
os direitos dos súditos brasileiros que pudessem ser agravados na 
sucessão; mas todos os direitos qo- visco ride d'Asseca, quaisquer 
que possam ser, são sujeitos à legislação portuguesa; esta resolução 
não faz nada mais do que desmembrar os bens aqui existentes, e fazê
lo passar para o país de que é cidadão o visconde d'As5eca. Ora, isto 
é novo entre nós; o mesmo já· se fez ao conde de Li nhares, e eu enten
do que desta forma o Brasil utiliza alg~ma coisa, visto que o produto 
ou o valor desses bens não tendo de resultar em benefício do Bra
sil, aprovada a resolução algum lucro ·pode provir pela recepção 
dos direitos de sisa, etc., e mesmo pela divisão desses terrenos que 
estão incorporados a um oo vínculo. · 

O Brasil não tem que legislar sobre esses bens, não tem mais 
do que convir na entrega do seu valor; é o que se praticou com o con
de de Unhares. O governo português e o visconde d'Asseca é quem 
se deve ocupar deste objeto; e já digo, se esses bens pertencessem a 
Brasileiro; e se houv~sse sucessor brasileiro, então sim, parece que mi
litava absolutamente a disposição dessa lei de 1835; porém a permis
são da passagem desses bens para Portugal parece que não está em 
oposição a essa lei. Repito, o corpo legislativo já concedeu o mesmo 
em virtude de uma lei, feita creio que em 1833, ao conde de Linha-
res. 

O Sr. Oliveira: -Sr. presidente, o discurso do nobre senador 
que primeiro falou tocou-me muito; e qua-is foram as razões que pro
duziu o nobre senador, que se acaba de sentar em favor da resolução? 
Que há utilidade do Brasil; mas essa utilidade é que o nobre senador 
não provou. Parece-me que a utilidade do Brasil será outra, como 
bem disse o nobre senador que primeiro falou. Depois citou: .o exem- · 
pio do conde Unhares. (Há aqui algumas frases que não ouvimos). Os 
exemplos nem sempre servem. Uma lei que passa de salto em favor 
de um ou outro indivíduo não pode servir de regra para assim se 
revogar leis permanentes do estado. Disse-se que esta resolução não 
é para súditos do Brasil; nesta metafísica não quero· entrar; o que 
é certo é que o. morgado está situado no Brasil. 

Mas, Sr. presidente, pelo que acabei de ouvir ao nobre senador 
por Minas, é me preciso para poder votar conscienciosamente saber a 
instituição deste morgado. Creio que ele é acessório à coroa d.e Por
tugal, e que havia de ser dado ou por uma ou por muitas vidas; 
e como poderemos nós votar sem saber se já estão extintas essas 
vidas? Se estão extintas, en~ão segue-se que os bens ficam perten
cendo ao Brasil, e nós não os podemos doar. Assim, vou mandar à 
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mesa um requerimento para· que a parte ajunte o título original por 
onde obteve estas terras, com todas as mais declarações necessárias. 

t apoiado, e entre em discussão o seguinte requerimento: 
"Requeiro que a part~ interessada junte o título original pelo 

qual possui este morgado, a fim de conhecer-se como e por quantas 
vidas lhe fora concedido.· Salva a redação . .;_Oliveira." . 

"O Sr. C. e Silva: ~ Esta resolução ·veio da câmara dos deputa
dos, onde julgo que deveriam ter sido apresentados pela parte esses 
documentos; por isso"' requeiro que se peçam todos os documentos 
que já existirem a este respeito, para à vista deles votarmos. 

t também apoiada e entra em discussão a seguinte emenda do 
Sr. Castro e Silva: · · 

"Que se peçam à câmara dos Srs. deputados todos os do
cumentos que instruiram a presente pretens.ão:'' 

O Sr. P. Souza: - Parece-me ter ouvido ao Sr. 29 secretário 
que este projeto não tinha ido a nenhuma comissão da casa; à vista 
disto, eu julgava que o passo mais prudente a dar era esse: suscitam-se 
a este respeito muitas questões árduas, que Julgo que nenhuma pes
soa de consciência poderá decidir de repente; talvez seja preciso 
obterem-se outras informações, que não estas de que tratam os 
requerimentos, ou estas e mais algumas. Parecia-me portanto me- . 
ihor que precedesse a tudo o voto de uma comissão, que com vagar 
pensasse na matéria. A não mandar-se à comissão há de votar-se por 
um dos dois requerimentos; se se vencer o segundo~ cai o primeiro. 
Ora, eu entendia que, sendo o negócio de parte, era preferível o pri
meiro requerimento; julgo que à parte cumpre apresentar tudo quan
to lhe for mister; por isso eu pretendia votar pelo primeiro e não pelo 
segundo requerimento; porque, aprovando-se o segundo, pode ser 
que a câmara dos deputados não mande os documentos disto, têm 
havido exemplos ... 

O Sr. M. Mattos:- Existindo documentos, manda. 
O Sr. P. Souza:- Eu não poderei apresentar o exemplo; mas 

aconteceu com um requerimento meu; era sobre negócio de parte, 
creio que foi a respeito do pagamento de Young: eu requeri aqui .es
tes documentos, o senado aprovou meu requerimento, e a câmara 
dos deputados não os quis mandar: pode acontecer outro fato seme
lhante. 

Entendo, portanto, que como este negóCio é de parte, à parte 
cumpria documentar como entendesse, ou conio julgasse indispensá
vel; por isso eu votaria pelo primeiro requerimento; mas acho que 
ele contém uma cláusula que talvez seja impossível de realizar; é 
a exigência de documento original, talvez não esteja no Brasil o 
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documento original, bastaria que viesse um documento autêntico, e 
não o original, porque seria impossibilitar a parte. 

Por estas diferentes circunstâncias o meu voto atualmente é 
que isto vá à comissão; eu queria que fosse à de legislação e à de fa
zenda, pela ~azão que deu um honrado membro; pode ser que o 
tesouro tenhà direito a isto. Esta comissão aprovará os pedidos já 
feitos ou os modificará, ou apresentará novos pedidos; mas o primei
ro passo é ir à comissão, e neste sentido vou mandar à mesa um re
querimento. 

J: apoiado e igualmente entra em discussão o seguinte requeri
mento: 

"Que vão às comissões reunidas de legislação e fazenda o pro
jeto e requerimentos que se discutem, e elas nos informem a respei
to.- S. a R.- Paula Souza." 

O Sr, Oliveira: ~-Eu concordo em ·que o negócio vá à comissão; 
porém depois de satisfeitos os requisitos dos requerimentos. 

O Sr. Presidente: .-..O requerimento ultimamente oferecido é 
para que tanto a resolução como os requerimentos vão a uma comis
são. 

O Sr. Oliveira:- Eu admiro-me como um negócio desta magni
tude passou até agora sem ir a uma comissão da casa; eu cuidei que 
-já tinha ido, e não me oponho a que vá, tanto que voto pelo- requeri
mento do nobre senador que me precedeu, mas depois de satisfeitos 
os requisitos; 

-O Sr. Presidente: - A prática constante da casa tem sido man
dar-se às comissões os projetas e resoluções que vêm acompanhados 
com documentos; esta resolução não trouxe documento algum;'por 
isso não foi a comissão alguma. · 

__ O Sr. P. Souza: - O :honrado membro quer que a resolução 
vá à comissão depois de virem- os documentos que pelos- reqUeri
mentos se exigem; eu julgo que deve ir antes;- pode ser que estes 
documentos que_ se pedem não-- sejam bastantes pode ser necessá
rio exigir-se· mais algum; por isso é que eu desejava que .primei_ramen
te fosse o negócio-à comissão; pode ser que ela, notando mais alguma 
circunstância, -por exemplo, se convém mesmo exigir-se da- parte 
que apresente esse documento original·,: ou exigir-se outros; por 
estas razões julgo preferível ir primeiro à .comissão com ·estes reque-
rimentos para-ela nos informar. _. - __ . 

Julga-se a matéria discutida, e aprova-se. o requerimento do. Sr. 
Paula Souza. -- __ _ · 

- -\,1 Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, e dá para ordem do dia os mesmos trabalhos. 

Levanta-se a sessão ao meio-dia. - · 



SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1843 . 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão e aprova~se a ata da anterior. 

Lê-se, e manda-se imprimir o seguinte parecer: 
"A comissão de marinha e guerra viu o projeto de lei; vindo 

da câmara dos deputados, o qual f.ixa as forças ·navais e de terra, 
para o ano financeiro de 1844 a 1845, fazendo extensivas as respec
tivas leis do . ano financeiro de 1843 a 1844, e. observa a comissão 
que, estando os dois objetos, força naval e de terra, ligados em um 
só projeto, pode ser esse O· motivo de uma prévia questão de ordem 
sobre a conveniência dessa simultaneidade. Os respectivos ·ministros 
terão de dar esclarecimentos à discussão por ser esse um preceito 
constitucional, e porque em verdade precisa o senado; .convencer-se 
de qual a probabilidade que possa haver de que o país precisa exa~ 
tamente da mesma força· pública em ação tanto. no ·ano de 1844 a 
1845 como no de 1843 a 1844. Portanto, enquanto à 1~ reflexão, 
não sendo objeto de doutrina, ·a comissão a ela se limita, mas vota 
que, entrando o projeto em discussão, sejam os respectivos minis
tros convenientemente. convidados para darem as informações que 
a comissão entende necessárias. 

"Paço do senado, 28 de junho de 1843. - Conde de Lages. ·
Francisco de Lima e Silva." 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões por ser a. ordem do dia; e designa a 1~ sessão os mesmos 
trabalhos. . · 

Levanta-se a sessão às 11 horas e meia. · 
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SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Às 10 horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se 
presentes 25 Srs. senadores, faltando os Srs. senadores Hollanda Ca
valcanti, barão de Suassuna, Mairink, Araújo Vianna, Lima e Silva, 
Alencar, Clemente Pereira, Paes de Andrade e visconde do Rio Ver
melho; por impedidos os Srs. Maia e Carneiro Leão, e com causa par
ticipada os Srs. Almeida e Albuquerque, Feijó, marquês de Maricá,~ 
marquês de Paranaguá, Lopes Gama, Lobato, Ferreira de Mello, Sa
turnino, visconde de Pedra Branca, Vallasques e Castro e Silva. 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e convida os senhores 
senadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissão. 

' 
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SESSÃO EM 1 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de se
nhores senadores, abre-se a sessão, e lidas as atas de 28 e 30 do 
mês próximo passado, são aprovadas . 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro do império, participando ter-se remeti
do ao ministro da fazenda o ofício do senado, de 19 de junho último, 
em que se pedem vários esclarecimentos a respeito de marinhas, a fim 
de que sejam por aquela repartição ministrados os ditos esclarecimen
tos . 

Fica o senado inteirado. 
Outro do 1~ secretário da câmara dos Srs. deputados, acompa

nhando a proposição da mesma câmara que tem por objeto ficar per
tencendo à província da Paraíba o termo da vila da Alhandra, com
preendido entre as barras dos rios Abiay e Goiana. 

A imprimir. 
Ficam sobre a mesa as folhas do subsídio dos Srs. senadores, e 

as dos vencimentos dos empregados, e igualmente as das despesa da 
secretaria e casa do mesmo senado. 

E recebida com agrado uma felicitação da câmara municipal 
da cidade de Sabará pela presente reUnião da assembléia geral legis
lativa. 

Lê-se e fica sobre a mesa o seguinte parecer: · 
"Os diretores das faculdades de medicina da corte e da provr.n-
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cia da Bahia, entendendo que o decreto de 28 de junho de 1838 os 
compreende, ou que não há razão alguma justa para serem excluídos 
de sua disposição, requerem a gratificação de 1.200$ rs., que hoje 
tem os diretores dos cursos jurídicos. 

11 A comissão é de parecer que os suplicantes não podem 
considerar-se compreendidos na disposição do decreto acima, porque, 
não tendo eles antes gratificação alguma, não podia ser ela elevada, 
segundo a frase do mesmo decreto; e pelo que respeita a justiça de 
os empreender para o futuro na dita disposição, deve isso ficar 
para ser atendido na reforma de que precisam essas escolas. 

"Paço do senado, 30 de junhode 1843. -Alves Branco. -
Vasconcellos. - V. de Abrantes." 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos 
de comissões, e designa para ordem do dia os mesmos trabalhos. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 q1,.1artos. 



SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão 
às dez horas e meia da m·anhã; e lida a ata da anterior, é aprovada . 

. O Sr. 1~ Secretário dá conta do seguinte: . . · 

EXPEDIENTE 

Lê-se um ofício do ministro da justiça, remetendo as cópias 
exigidas -pelo governo ao presidente da província de São Paulo, dos 
processos dos Srs. senadores Vergueiro e Feijó, por haver-se notado 
que esses processos, os quais foré1m presentes ao senado não conti
nham todas as testemunhas que no processo geral haviam-se referi
do aos di tos Srs. senadores. 

O Sr. Presidente: - Vai remetido às comissões a que este ne-
gócio está afeto. · . 

O Sr. Paula Souza: - Sr. presidente, estes documentos são 
para o senado se servir deles, isto é claro; mas, sendo unicamente re
metidos à comissão, não poderão ser vistos e examinados por todos 
os membros do senado com aquela atenção com que o devem ser; por 
conseguinte não serviram ao senado. Ora, se osenado mandou impri
mir o processo, parece que, sendo isto um aditamento ao mesmo 
processo ... 

O Sr. Mello Mattos:- O ofício não diz- aditamento.-
O Sr. Paula Souza: - Peço a V. Ex. que me mande o ofício.· 

(E satisfeito, e lê o ofício.) 
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Aqui temos pois, o governo diz que, tendo-se notado que na 
-eópia do processo que foi remetido ao senado não vinham os depoi
mentos de todas as testemunhas que se haviam inquirido no processo 
geral, isto é, que, tendo-se notado que no processo geral havia mais 
testemunhas que diziam: respeito a estes pronunciados, ou por outra, 
que havia mais carga contra eles, remete agora esses depoimentos 
que faltavam; por conseqüência, é um aditamento a estes processos. 
Isto mostra que os processos eram incompletos, o que eu sabia, tanto 
que, quando se discutiu este negócio, requeri que se mandasse vir o 
processo tal qual. Agora começa o senado a ver se eu tinha ou não 
razão, pois que o governo tanto reconheceu que os processos estavam 
incompletos, ou que neles faltava o depoimento de testemunhas, que 
mandou vir agora mais estes depoimentos. 

Ora, digo eu, se o senado mandou imprimir tudo o que dizia 
respeito a estes pronunciados, chegando agora mais estes documen
tos relativos ao mesmo objeto, claro é que devem também ser im
pressos. Vão à comissão; mas não prejudique isto o mandar-se tirar 
uma cópia deles para serem impressos como parte integrante dos pro
cessos a ela afetos. 

Creio que não será necessária votação da casa sobre este reque
rimento, porque já existe uma sua deliberação a tal respeito. 

O Sr. Presidente:- Vão a imprimir. 
Lê-se um ofício do ministro da fazenda, remetendo cópias 

autênticas dos seguintes decretos: 
"N? 149 de 8 de abril de 1842, e do regulamento para arreca

dação do imposto da patente da aguardente de consumo no muniCí-
pio. · 

"N? 150 de 9 de abril dito, para a arrecadação de dízima da 
chancelaria, e do decreto em aditameto sob ri? 230, de 22 de ou
tubro. 

"N? 151 de 11 do dito mês, para a arrecadação da taxa e meia 
sisa dos escravos. 

"N? 152 de 16 do dito mês, para a arrecadação da décima ur
bana. 

"N? 156 de 28 do referido mês, para a arrecadação das taxas 
das heranças e legados. 

"N? 160 de 9 de maio, para a arrecadação dos bens de 
defuntos e ausentes, vagos e do evento." 

A comissão de fazenda. 
São aprovadas as. folhas do subsídio dos Srs. senadores, e as 

dos vencimentos ·dos empregados e despesas do senado. 
O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 

comissões, e suspende a sessão às 11 horas da manhã. 

: .. • 
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A uma hora da tarde continua a sessão, e são lidos os seguintes 
pareceres: 

"1? - A comissão de constituição achou nela a ata do colégio 
eleitoral do município de Nossa Senhora Mãe.dos Homens de Monte 
Alto, na província da Bahia, sobre a eleição do senador, em lugar do 
falecido senador o Sr. Francisco Carneiro de Campos; e como seja 
este um negócio findo, porque já foi escolhido e tomou assento nesta 
câmara o Sr. conselheiro José Carlos Pereira de Almeida Torres, e 
nada influi, porque neste colégio obteve ainda nove votos, é a comis
são de parecer que esta se guarde na secretaria nesta câmara, junto às 
outras atas desta mesma eleição. 

"Paço do senado, 3 de julho de 1843. - Visconde de S. Leo-
poldo. - Vasconcellos. - Visconde de Olinda." 

1 
. 

"2? A comissão de constituição e diplomacia viu a cópia inclu
sa da convenção concluída e assinada entre o lm.pério e Portugal, em 
4 de dezembro de 1840, com o fim de se efetuar o pagamento das 
reclamações liquidadas pela comissão mista brasileira e portuguesa, 
estabelecida nesta corte, e já ratificada por ambas as partes contra
tantes. A comissão é de parecer que se deva esperar pela decisão da 
câmara dos Srs. deputados, à qual compete a iniciativa dos fundos .. 

"Paço do senado, em 3 de julho de 1843. - Vasconcellos. -
Visconde de Olinda. - Visconde de S. Leopoldo." . 

"3? - Foi presente à comissão de constituição um projeto de 
lei, em que o nobre senador o Sr. Hollanda Cavalcanti propõe que 
sejam alistados na guarda nacional os estrangeiros domiciliados no 
império, que tiverem as demais qualificações exigidas para o alista
mento dos cidadãos brasileiros. 

"A comissão reconhece que, tendo a guarda nacional por 
principal objeto manter a tranqüilidade interna, e em que são tam
bém interessados os estrangeiros, cumpre sujeitá-los ao serviço da 
mesma. Como porém a lei da guarda nacional de 18 de agosto de 
1831 tenha de ser alterada em muitas de suas disposições, entende 
a comissão que então deve ser atendida a proposta do ilustre senador. 

"Paço do senado, 3 de julho de 1843.- Visconde de Olinda. -
Vasconcellos. - ·Visconde de Abrantes." 

"4? - Foi presente à comissão de constituição e diplomacia 
um requerimento em que se pede a esta augusta câmara haja por bem 
providenciar sobre o pagamento dos fretes de diferentes navios que 
por contrato com o governo brasileiro conduziram para Lisboa as 
tropas portuguesas, existentes em 1822 na Bahia e Montevidéu, pois 
tendo decorrido mais de 20 anos, ainda não tem sido até o presente 
seus donos embolsados de sua importância. Dizem mais os suplican
tes que, tendo-se criado, em virtude do art. 3? do tratado de 29 de 

.· ·. 
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agosto de 1825, uma comissão mista para tomar conhecimento da 
pretensão dos suplicantes, a ela tem recorrido, sem que tenham podi
do obter um resultado definitivo, a pretexto de que não tinha as 
necessárias instruções para proceder em regra. A comisSão não pode 
interpor o seu parecer sem que o governo ministre os necessários 
esclarecimentos. 

"Paço do senado, 3 de julho de 1843. - Visconde de Olinda. 
-· Visconde de São Leopoldo. - Vasconcellos. 

"5~ A comissão de assembléias provinciais nada encontra que 
seja oposto à constituição e à lei de 12 de agosto de 1834 nas leis da 
assembléia provincial de S. Paulo, promulgadas no· corrente ano: é 
de parecer por isso que se arquivem. 

"Paço do senado, 3 de julho de 1843. - Luiz José de Oliveira 
-Visconde de Congonhas do Campo.- Visconde de Olinda." 

"6~ Foi presente à comissão de constituição o ofício do minis
tro e secretário de estado dos negócios estrangeiros com a correspon
dência da legação portuguesa sobre a troca de documentos parlamen
tares que era solicitada pela câmara dos deputados de Portugal, e já 
aceita por outras assembléias legislativas. 

"A comissão, julgando de grande interesse para ilustração das 
legislações de diferentes povos o conhecimento de suas leis, e dos 
motivos que tiveram os legisladores para as promulgar, é de parecer 
que se aceite o convite da câmara dos deputados de Portugal, ficando 
autorizado o Sr. 1? secretário pata remeter os documentos da casa da 
mesma natureza dos que nos forem enviados por aquela câmara. 

"Paço do senado, 3 de julho de 1843.- Visconde de Olinda. -
Vasconcellos. - Visconde de S. Leopoldo." 

"7~ E de parecer a comissão de assembléias provinciais do 
senado que se vão arquivar as leis da assembléia provincial do Piauí 
do ano de 1843, por isso que as achou todas conformes com a consti
tuição e· ato adicional. 

"Paco do senado, 3 de julho de 1843. - Visconde de Congo
nhas do C~mpo. - Luiz José de Oliveira. - V. de Olinda." 

"8? A comissão de assembléias provinciais, à vista da declara
ção contida no ofício do ministro e secretário de estado dos negó
cios do i.mpério, em data de 17 de maio, que declara haver engano na 
cópia da lei n~ 4 de 1841, da assembléia provincial de Goiás, a de 
parecer que se guardem no arquivo, visto que cessou o motivo que 
deu lugar à dúvida posta no seu primeiro parecer de 15 de maio do 
corrente ano. 

"Paço do senado, 3 de julho de 1843.- Luiz José de Oliveira. 
- Visconde de Olinda. - Visconde de Congonhas do Campo." 
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"9~ Tendo minuciosamente examinado a comissão de assem
bléias provinciais a legislaçã9 feita pela assembléia provincial da pro
víncia da Bahia no ano de 1842, não acha c.onforme o art. 16 do tit. 
3~ da lei n? 172 com as atribuições facultadas pela constituição e 
ato adicional, as quais somente aos poderes gerais concedem faculda
de para criar universidades, onde somente se podem conceder. graus 
acadêmicos. · 

"E porque também encontra a dita comissão dúvida na manei~ 
ra de entender o art. 1~ da lei nÇ> 166 sobre a referência aí notada, é 
de parecer que sobre esta última lei se peçam ao governo informa
ções; e que se revogue o supracitado art. 16 da de n~ 172 pela se
guinte: 

RESOLUÇÃO 

"Fica revogado o art. 16 título 3~ da lei n~ 172 da assembléia 
provincial da Bahia do ano de 1842. 

"Paço do senado, 3 de julho de 1843.- Visconde de Olinda. -
Visconde de Congonhas do Campo. - Luiz José de Oliveira." 

Ficam sobre a mesa o 19, 59 , 69, 79 e 8? destes pareceres; 
vão a imprir o 29, 39e 9C?; e é aprovado o 4<?, bem como o requeri
mento constante do 9?. 

O Sr. C. e Silva apresenta o seguinte projeto: 
"A assembléia geral legislativa decreta: 
"Art. 1 ~ O governo é autorizado para criar na capital do impé

rio uma universidade, refundindo nela os cursos jurl'dicos, escolas de 
medicina, academias militar e de marinha, museu, colégio de Pedro 
11, e todas as aulas secundárias do município da corte. A sua despesa 
não deverá exceder à decretada na lei n? 243, de 30 de novembro de 
1841. 

"Art. 2~ Os lentes e empregados da nova universidade serão ti
rados dos estabelecimentos acima, que ficam extintos. Os que exce
derem serão aposentados na conformidade do art. 34 da lei de 4 de 
outubro de 1831. 

"Art. 3~ Os novos lentes não poderão exercitar outro algum 
emprego, exceto o de eleição popular. Se aceitarem, entender-se-á 
que tem dado a sua demissão, e o seu lugar será preenchido na forma 
das leis. 

"Art. 4~ O governo.dará os estatutos convenientes p~ra regular 
a universidade e as escolas especiais que forem precisas, submeten
do-os à aprovação da assembléia geral, podendo porém dar-lhes desde 
logo execução. 

i .. 
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"Art. 59 Ficam revogadas todas as leis e disposições em contrá
rio.- Manoel do Nascimento Castro e Silva." 

Fica sobre a mesa . 
. O Sr. P. Souza (pela ordem): - Eu tinha pedido a palavra no 

princípio da sessão exigindo a impressão dos papéis que vieram a 
respeito dos processos de alguns nobres senadores, e o·Sr. presidente 
declarou que iam a imprimir; mas procurei ver esses papéis durante 
o tempo por que se interrompeu a sessão, e vi que não há nada de 
mais do que havia. O que há de mais é virem por extenso juramentos 
e depoimentos que no processo remetido vêm por extrato; não há 
portanto nada de mais, nem carga, nem favor; e sendo assim, pare
ce-me que a impressão não traria utilidade pública, mas sim despesa 
(não pequena) inútil. Desisto portanto do requerimento que fiz. 

Não havendo nada mais a tratar, o Sr. presidente marca a 
ordem do dia, e levanta a sessão a uma e meia hora da tarde. 
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SESSÃO EM 4 DE JULHO DE 1843 

Presidência do. Sr. Barão de Mont' Alegre . 

·Reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão 
às 1 O horas e meia da manhã e lida a atê: da antecedente é aprovada. 

O Sr. Paula Souza (pela ordem) observa que é de muita impor
tância o projeto apresentado na sessão antecedente pára que se crie 
uma universidade na capital do império, e que, ainda que predomine 
essa idéia, julga todavia preciso dar-lhe desenvolvimento, estabelecer 
as bases da universidadé, designar todas as matérias que nela se devem 
ensinar, fixar as regras do ensino, etc., etc., coisas estas que não 
estão exaradas no projeto, o qual se limita apenas a dizer que se crie 
a universidade, refundindo-se os cursos jurídicos, escolas de medici
na, etc., por isso pensa não ofender ao ilustre· autor do projeto lem
brando a vantagem de ser ele remetido a uma comissão especial com
posta de 3 ou 5 membros que se ocupe de dar a sua opinião sobre a 
conveniência da medida, e apresentar o devido desenvolvimento. 

O Sr. Presidente: O requerimento do nobre senador será toma
do em consideração quando se tratar de apoiar o projeto. . 

O Sr. Ferreira de MeUo motiva o seguinte requerimento, que 
é apoiado: 

· ~~Requeiro que as comissões reunidas de constituição e de le
gislação dêem quanto antes o seu parecer sobre o processo em que 
fui pronunciado, independente do outro processo que também lhe 
está af~to. Paço do senado; 4 de julho de 1843. - Ferreira de Mel/o." 

. O Sr. Costa Ferreira: - Eu creio que o requerimento do nobre 
senador passará até sem discussão, pois que é baseado em manifes
ta justiça. Na realidade, parece um pouco extraordinário que no 
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mesmo processo em que ficou pronunciado o nobre senador e um 
oficial da nossa secretaria este oficial já se ache livre, e o nobre sena
dor ainda não! O oficial foi expatriado, chegou aqui há pouco tem
po e em dois ou três dias ficou livre; entretanto há dois meses e meio 
que o nobre senador respondeu sobre o processo, por ordem do se
nado, e acha-se tudo no mesmo estado! Enfim, eu ·não posso saber 
quais as razões disto; estou persuadido que a nobre comissão enten
deria que assim era necessário por justos motivos; mas eu os ignoro. 

Sr. presidente, levantei-me para também requerer à nobre co
missão que dê quanto antes o seu parecer sobre o processo do nobre 
senador o Sr. Feijó, e eu vou dar as razões do meu requerimento. Há 
tempos que eu não visitava a esse nobre senador, e indo, há poucos 
dias, a S. Domingos de Niterói, fui visitá-lo. Em verdade, senhores, o 
estado de saúde do Sr. senador Feijó é aterrador; ele sofre contínuas 
e mortificadoras faltas de respiração, a sua respiração está inteira
mente presa; o Sr. senador Feijó está lutando, podemos assim dizer, 
com as ânsias da morte! Eu estou persuadido que a demora do seu 
processo há de sem dúvida ter exacerbado a sua sorte: e queremos 
nós acumular aflições ao aflito? O que se ganhará com esta demora? 
Creio que nem a sociedade, nem o senado, nem esse nobre senador 
ganhará coisa alguma com ela. E dolorosa a posição dos outros no
bres senadores pronunciados; porém a desse nobre senador que se 
acha enfermo, e que está muito fraco e debilitado, é muito mais des
graçada. V. Ex. sabe que, quando os nossos corpos estão fracos, a 
nossa imaginação exalta-se, porque a nossa alma é um hóspede mui 
melindroso, quer sempre habitar uma.casa bem mobiliàda, e todas as 
vezes que o nosso corpo sofre ela também se ressente. 

Eu disse, Sr. presidente, que nada lucra a socied~de com essa 
demora, porque a sociedade o que quer é pronta administração da 
justiça, é que não escape um só criminoso; e se esse nobre senador 
está talvez a decidir (ao menos creio que não pode viver por muito 
tempo), não é justo que a morte o roube ao castigo, quando ele o 
mereça: é necessário que, sentenciando-se a esse nobre senador, se 
incuta nas almas dos brasileiros esse terror moral que tem de conter 
a todos os desord~iros. Portanto, antes que a morte nos roube esse 
nobre senador, convém, se ele está culpado, que se lhe imponha uma 
pena: a sociedade pois não lucra com a demora deste negócio e o que 
lucrará o senado? ... Já aqui ouvi chamar criminosos aos nobres sena
dores pronunciados, e deve o senado ter. criminosos no seu seio? 
Ser-lhe-á isto airoso? Há dois meses e tantos dias que os nobres sena
dores responderam, e eu creio que V. Ex. havia de mandar logo estes 
papéis à ilustre comissão, bem que isto não conste da ata; entretan
to todo este tempo tem tido ela para meditar sobre o negócio, e ad-
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mira que, _quando um negócio quase ·idêntico foi decidido em dois 
dias, este tenha-se demorado dois meses e tantos dias! Quisera saber 
as razões disto; pois estou persuadido que a nobre·comissão deve ter 
motivos justos. 

Sr. presidente, se nem a sociedade nem o senado lucra com 
esta demora, muito menos lucrarão os nobres senadores pronuncia
dos. Estudando em os meus sentimentos pessoais e os sentimentos e 
caracteres dos nobres senadores pronunciados, estou persuadido que 
eles antes quererão mil vezes sofrer a pena de uma sent~nça do· ·que 
estar no estado de dúvida em que estão. 

O Sr. F. de Mello:- Apoiado. 
O Sr. C. Ferreira: - Estou persuadido que o nobre senador o 

Sr. Feijó, ainda quando entendesse que era injusta a pena, havia de 
sofrê~la com a mesma resignação com que Sócrates bebeu a cicuta; 
creio que, se tal acontecesse,· esse nobre senador havia de dizer, co
mo o célebre Albuquerque: - mal com o povo por amor do rei, 
mal com o rei por amor do povo! O que te resta; velho cansado? ... 
A morte-. 

Julga-se a matéria discutida e é aprovado o requerimento. 
E. lido e fica sobre a mesa o seguinte parecer: 
"A comissão de legislação é de parecer que se devem mandar 

guardar no arquivo do senado os seguintes papéis, pelas razões aqui 
exaradas:' 

"1~. Representação do conselho provincial de S. Paulo, de 31 
de janeiro de 1834, com um projeto de emendas à disposição pro
visória acerca da administração da justiça civil. "Está providimciado 
na lei das reformas judiciárias." · 

. "2~ Dita do dito, de 3 de f.evereiro do mesmo ano, para que 
se torne extensiva a favor da casa de misericórdia da vil,@,.de Santos a 
.cobrança de emolumentos iguais aos que percebe a d~orte, e tal
vez outras do império. "Contém matéria de iniciativa de impostos 
que não -compete ao senado." 

"3~ Dita da câmara municipal de Sabará, de 12 de abril de 
1834, sobre a necessidade de ali instalar-se quanto antes o tribunal 
do júri civil. . "'Estão dadas na lei das reformas judiciárias as conve
nientes providências." 

"4~ Projeto de :l~i - AF -, de 12 de. julho de 1833, sobre o 
exercício da jurisdição administrativa dos provedores de comarcas e 
projeto de resolüção - A -,de 13 de maio de 1834, mandando que 
os Juízes de órfãos dêem infalivelmente tutores a todos os órfãos dos 
seus m.unicípios. "'Estão dadas a este respeito as necessárias providên
cias.'' 
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" 5~ Projeto de resolução - AP -, de 26 de ·agosto de 1834, 
autorizando o governo para mandar passar cartas de confirmação de 
sesmarias, e originado em consequência de requerimento do bispo 
de S. Pa'-'liO. uEstá proposto na câmara dos Srs. deputados um projeto 
de lei que compreende esta matéria." 

"6~ Representação da câmara municipal da vila de S. Carlos, 
na província de S. Paulo, de 20 de abril de 1836, pedindo a derroga
ção do art. 307 do código do processo criminal. "Já foi providencia
do na lei das reformas judiciárias., 

~~7~ Requerimento do doutor Luiz Antonio da Costa Barradas 
sobre remuneração de seus serviços. "Não pertence ao senado o co-
nhecimento de semelhantes negócios." · 

"8~ Dito do desembargador Antônio Pereira Barreto Pedroso, 
pedindo ser incluído no número dos desembargadores aposentados 
com o seu respectivo ordenado. "O suplicante já foi reintegrado." 

"Paço do senado, em 28 de junho de 1843. - J. Clemente Pe
reira. - P. J. de Almeida e Sl'lva. - C. M. Lopes Gama." 

ORDEM DO DIA 

Sem debate são aprovadas, em 3~ discussão, para ser remetida 
à sanção imperial a resolução que aprova a pensão concedida a Tho
mazia Cândida de Azevedo e Silva; e em 1~ discussão, para passar à 
2~, o parecer da comissão de fazenda indeferindo o requerimento dos 
diretores das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Bahia. 

Entra em 1~ discussão o parecer da comissão de legislação in
deferido o requerimento de Antonio Rodrigues Pio. 

O Sr. P. Souza: - Sr. presidente, confesso que não estudei a 
matéria, entretanto sou obrigado a dizer alguma coisa, porque. tenho 
dúvidas, e o que disser servirá para que se me ilustre. · 

Diz a comissão que, atendendo a que o suplicante tem rem~dio 
oporti.n1o para a habilitação que impetra na generosa disposição do 
decreto de 30 de agosto de 1834, uma vez que prova competente
mente que começara a estudar na universidade de Coimbra antes da 
criação dos cursos jurídicos do império, fato que não existe provado 
pela justificação junta no seu requerimento, é de parecer que se in
defira a pretensão do mesmo suplicante. O que este pretendente re
quer creio que é ser habilitado para poder servir na magistratura, e 
para isso pede um ato legislativo; a comissão denega, porque, uma vez 
que o suplicante prove ter começado a estudar. em Coimbra antes da 
criação dos nossos cúrsos jurídicos, está habilitado para servir na ma
gistratura. Até aqui vou eu de acordo com a comissão, porque essa 
lei de 30 de agosto de 1834 diz o seguinte. (fé}. Ora, o pretendente diz 
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que começou a estudar em 1827; é o que também vejo do parecer da 
comissão ... 

O Sr. C. Pereira:- Diz, mas não prova. 
O Sr. P. Souza: - Os nossos cursos jurídicos abriram-se em 

1828; por conseguinte, se ele começou a estudar em 1827, e é dou
tor em direito, claro fica·que não precisa de ato legislativo para poder 
servir na magistratura. Quanto à prova, creio que é perante o gover
no que ele deve provar legalmente que começou a e~tudar em 1827, 
por uma certidão da sua matrícula e um atestado de ter freqüentado 
o curso nesse ano; assim fica habilitado independente de ato legisla
tivo. . 

Portanto, à vista disto, e se é este o pensqmento da comissão, 
eu não duvido votar pelo parecer. ·· · · 

O Sr. C. Leão (ministro da justiça):- Persuado-me que o pare
cer da comissão indefere inteiramente a pretensão desse cidadão, e 
não me parece isto ·de toda a jus~iça. Sem dúvida o cidadão de ·que 
se trata não está compreendido na disposição do artigo 19 do decreto 
de 30 de agosto de 1834, porque se o estivesse escusava. requerer ao 
corpo legislativo, bastaria mostrar perante o governo, por algurp~ cer
tidão de matrícula, ter começado a estudar em 1827, achando-se 
assim habilitado para a carreira .da magistratura; Consta-me que esse 
cidadão pretendeu ser juiz municipal em uma das vilas desta provín
cia e que o ministério anterior não o admitiu pela circunstância de 
ser formado em academia estrangeira. 

Ora, já se vê que ele .não pode. provar estar compreendido na 
disposição do art. 1Q dessa lei de 1834. Estou certo que ele alega no 
seu requerimento tersaído·da Bahia em 1826;talvez assim fosse para 
ir estudar os preparatórios, porque, tendo ele sido formado no ano_ 
de 1838, é bem claro que só se matriculou no curso em 1830, porque 
não podia ter havido mais de um ou dois anos de interrupÇão doses
tudos, por estar fechada a universidade: e como o. decreto de 1834 
exige que tenham sido começados os estudos nas academias estran
geiras antes da criação_.,dos nossos cursos jurídicos, provando ele que 
estudou os preparatórios, ou em Lisboa, ou em Coimbra, não é isto 
suficiente para se julgar habilitado. Mas eu entendo, qu~ nenhum in
conveniente haveria em se julgar habilitado os brasileiros que se ti
vessem formado .na un.iversidade de Coimbra, nas épocas próximas à 
criação dos nossos cursos jurídicos: um pai teria preparado seu filho 
pará ir estudar fora do Brasil, já teria dado providências, estabele
cendo-lhe a mesada ou ,meios de subsistência naquele país; por isso 
natural é que persistisse em continuar os seus estudos ali, certo que 
por eqüidade seria admitido; e na verdade essa lei de 30 de agosto de 
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1834 seguiu ·este princípio, mas não na extensão em que devia ser, 
porque talvez bastasse provar ter partido para esses estudos antes da 
criação dos nossos cursos jurídicos. 

Por conseguinte, se o senado estivesse na disposição de ter 
eqüidade com o pretendente, eu não teria dúvida de votar por isso, 
embora se sujeite o pretendente a fazer exames nas nossas academias 
daquelas matérias que não eram estudadas na universidade de Coim· 
bra, ou mesmo sem esse exame. 

O Sr. C. Pereira:- Sr. presidente, principiarei por fazer a lei· 
tura do decreto de 30 de agosto de ·1834, que regula esta matéria 
(lê). O suplicante prova que é doutor em direito pela universidade de 
Coimbra, e prova que tem o ano de prática forense por uma atesta· 
ção do presidente da relação do R i o de Janeiro, como o decreto 
que acabo de ler exige; mas a questão é se com efeito começou a 
estudar naquela universidade antes de se abrirem os cursos jurídi
cos do império. Ele alega no seu requerimento e pretende provar por 
uma justificação que juntou ao mesmo, ter principiado ali os seus 
estudos antes de se abrir os cursos jurídicos do Brasil; e se isto é 
exato, se ele o provar, desnecessário é qualquer ato legislativo para 
que seja julgado habilitado para os lugares da magistratura, porque 
o decreto de 30 de agosto de 1834 o admite sem questão. Todavia, o 
suplicante, apesar de· ser clara· e explícita a seu favor a disposição da 
·lei, que ele não pode ignorar, vem requerer ao corpo legislativo que o 
habilite; e deste fato tira S. Ex. o Sr. ministro da justiça por conclu
são que sem dúvida o suplicante não começou a estudar na univer
sidade de Coimbra antes de 1828 e por esse motivo é que pede ser 
habilitado; talvez esta seja a verdade, mas se o pretendente alega o 
contrário, é evidente que nós não podemos dar uma interpretação 
contrária ao alegado no seu requerimento; e supondo que alega ver
dade, é evidente que, se ele provar o que alega, torna-se desnecessá
ria a. pretendida habilitação. 

O Sr. P. Souza: -Torno a dizer: a conclusão do parecer não 
é tão explícita como devera ser, ou como entende o honrado mem
bro da comissão; indefere somente ao suplicante. O que ele pede é 
escusaso, provando ter-se matriculado em 1827; fica portanto o pare
cer que não se defere o que o pretendente quer. Ora, se ele é doutor 
em direito e começou a estudar em 1827 ,·não precisa ser habilitado 
por ato legislativo; até aqui a comissão deCidiu bem; mas eu queria 
que o parecer fosse explícito, que dissesse>- não se defere o que o 
pretendente quer porque está habilitado para a magistratura - e o 
governo, a meu ver, devia julgá-lo habilitado. 

Mas poder-se-á objetar que, tendo-se 'matriculado em 1827, 
como foi doutorado em 1838? t: preciso saber dos fatos para se fa-
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lar; podia acontecer que o suplicante, matriculando-se em 1827, vol
tasse depois ao Brasil, e depois fosse qontinuar a estudar, além de que 
a universidade .esteve fechada por algum tempo: eu conheço mais 
de um indivíduo que esteve em Coimbra, voltou ao Brasil e tor
nou depois a Coimbra a formar-se, no que gastava alguns anos. A 
questão portanto versa se merece ou não crédito a justificação que 
o pretendente apresenta; se merece crédito então está habilitado, não 
precisa ato algum legislativo. . 

Mas diz-se: - quem sabe se ele começou só os estudos prepara
tórios em 1827, e não das matérias do curso jurídico?- Eu ainda 
assim não interpreto dessa forma a lei de 30 de agosto de 1834; creio 
que basta ter começado os estudos preparatqrios naquela universi
dade antes de 1828 para estar compreendido na disposição dessa lei. 
Como o espírito desta lei era todo benigno, eu devo entendê-la la
tamente, e por isso, embora o pretendente não se tivesse matriculado 
em 1827 no 19 ano jurídico, e sim estudado os preparatórios, eu 
julgo pelo artigo 29 da lei que o pretendente está compreendido na 
sua disposfção. 

A vista pois disto entendo que não se deve fazer ato algum le
gislativo; mas por quê? Porque julgo que o homem está habilitado, 
que deve requerer ao governo e se o governo negar-se a isso, requerer 
então ao corpo legislativo; tanto mais que eu cuido que há outros in
divíduos que estão em circunstâncias idênticas e acham-se exer
cendo empregos públicos: eu já .aqui apontei o exemplo de um que 
está nas mesmas circunstâncias, e exerce um emprego na magistratu
ra com provimento, não do governo geral, mas do governo provin
cial e como o parecer não está explícito, eu vou mandar à mesa uma 
emenda que ao menos manifeste o meu voto. 

E oferecida e apoiada a seguinte emenda à conclusão do pare-
cer: 

"Que é escusado qualquer ato legislativo que o habilite, por isso 
que o suplicante está já habilitado para a magistratura à vista dos do
cumentos juntos.- Paula Souza." 

O Sr. Clemente Pereira:.- Sr. presidente, eu sou obrigado a 
pedir ao r.tobre senador que faça a leitura dos documentos, em virtu
de dos quais julga o suplicante habilitado para os lugares da magis
tratura. Diz o parecer da comissão que ele alega ter-se matriculado 
em 1827 na universidade de Coimbra e que, para prova deste fato, 
ajunta uma justificação graciosa, onde aparecem duas testemunhas 
que certificam por ouvir dizer que o pretendente se. matriculara na 
universidade de Coimbra em 1827, quando atos desta natureza só 
podem ser provados por documentos autênticos da matrícula. Como 
pois há de o corpo legislativo dizer que existe prova deste fato, quan-
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do em verdade ela não existe? Nem o corpo legislativo é competente 
pàra este julgamento, é execução de lei, pertence ao poder executivo. 
Acresce que o suplicante já requereu ao governo e este não julgou a 
prova suficiente; e por esta razão recorre agora ao corpo legislativo. 

Eu não esperava que o nobre senador, tão entendido na maté
ria, julgasse que uma justificação graciosa fosse- prova legal de um 
fato que só pode provar-se por documentos, e muito mais, tendo ela 
sido produzida nesta corte e não sendo as testemunhas de vista, nem 
pessoas suas contemporâneas em Coimbra. 

E não posso deixar de notar que, alegando o suplicante que se 
matriculou no primeiro ano do curso jurídico em 1827, apresente sua 
carta datada em 1838, inferindo-se daqui que, ou se não matriculou 
naquele ano, como diz, nem ainda mesmo nos preparatórios, ou que 

. perdeu muitos anos, o que não é muito provável. 
Se pois não existe prova de que o suplicante começasse a estu

dar na universidade de Coimbra, ainda que fosse nas aulas preparató
rias, como se há de o senado declarar que a resolução pedida é desne
cessária, porque o suplicante se acha habilitado? Pode sim dizer-se , 
condicionalmente, como no parecer da comissão, se é verdade que 
principiou a estudar em Coimbra antes de se abrirem os cursos jurí
dicos do império, a habilitação pedida ao poder legislativo é desneces
sária; mas esta condição carece de prova, esta não existe, e o senado 
não a pode suprir, dando-a como existente. 

Por conseguinte pode o nobre senador emendar como quiser 
a conclusão do parecer da comissão; não me oponho a isso, menos 
dizer-se que o suplicante está habilitado, porque os documentos por 
ele apresentado não o habilitam.· 

O Sr. P. Souza: - O nobre senador combate a minha emenda 
dizendo que não pode o senado julgar habilitado o pretendente, por
que isso é obrigar o governo; primeiramente digo que pouco me im
porta com o juízo do governo a este respeito; o governo fez um juí
zo, estava no seu direito, e o senado também está no seu fazendo ou
tro juízo; o ato do senado não estava o governo. Se o senado aprovar 
a minha emenda e o governo não julgar o pretendente habilitado, es
tá no seu direito. Eu desejo que o senado aprove a minha emenda, 
porque julgo o suplicante habilitado.· 

Vejo essa justificação que diz que ele se-matriculou em 1827: 
pode ser uma justificação falsa, assim como há -outras muitas falsas; 
mas vejo que era inútil essa falsificação. E demais, vejo que a lei de 
30 de agosto, dé 1834 é toda favorável ao pretendente; o que quis 
essa lei? Oui·s facilitar aos doutores formados nas universidades es
trangeiras ·a divisão dos empregos da magistratura; portanto, este ho
mem aprese!1ta uma justificação em que diz que se matriculou em 
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1827; eu a dou por boa e que mal resulta daqui? Este homem é bra
sileiro, é filho do Brasil e doutorado; restava uma prova mais miÚda 

. ' 
mais satisfatória, de que se matriculou e~ 1827; prescindo dela, con-
tento-me com a que apresenta; é um brasileiro, doutor em direito 
que está em exercício no foro desde 1838; e assim como eu sou res~ 
trito a respeito dos que não são brasileiros, assim quero ser franco 
com os que são brasileiros, porque o Brasil é··dos brasileiros. Eis por-
que eu entendo que se deve aprovar a minha emenda. · 

Ainda há outra questão: se este homem não está hábil para a 
magistratura, donde lhe resulta a habilitação para a advocacia? Ele, 
ou advoga como estrangeiro mandando outros assinar· os seus feitos . ' ou como brasileiro, e então só com licença do presidente da relação 
é que pode advogar; mas ele apresenta atestado do presidente da rela
ção de que tem praticado nos auditórios desta corte; logo, entende-se 
que está habilitado para a advocacia e então, como não está habilita
do para a magistratura? 

O. Sr. C. Pereira:- Nós ainda não concordamos nisto. 
O Sr. P. Souza:- Eu vejo que a comissão fala neste fato sem 

o estranhar; logo, devo entender que é um fata. I ícito ... 
O Sr. C. Pereira:- E porque fala na· hipótese alegada. 
a· Sr. P. Souza:- Vejo também que todos os magistrados e tri

bunais do império têm admitido seus feitos, não reealcitram; vejo ·que 
está nas funções dos direitos de advogado brasileiro, daqui deduzo 
que se deu peso à prova, qualquer que seja, que apresentou e eu tam
bém dou, admito-o, visto que ele provou, embora não muito ·exube
rantemente, que· é doutor em direito, e que principiou a estudar antes 
da criação dos nossos cursos jurídicos. 

Tenho pois dado as razões do meu voto. 
O Sr. C. Leão {ministro da justiça):- Também não posso con

cordar na emenda que julga o pretendente habilitado. Eu pensava 
que este doutor estava habilitado para os lugares da magistratura e 
tanto assim que, presidindo a província do Rio de Janeiro, o havia 
proposto para um lugar de$. João da Barra; mas o ministério passado 
julgou que ele não estava habilitado porque entendeu que tinha co
meçado os estudos depois da criação dos nossos cursos jurídicos. Cer
to, eu vejo aqui nos seus documentos uma justificação em que se diz 
ter-se matriculado no ano de 1827, mas como apresenta a sua carta 
de doutor assinada do ano de 1838, provavelmente entendeu-se que 
essa justificação feita por indivíduos que não estiveram na universi
dade de Coimbra nada podia provar, visto que não apresentava certi
dão da matrícula ou outra qualquer prova legal. 

Ora, eu tanto não teria dúvida de o admitir, que entendia que 
bastava te·r partido do Brasil com o fim de estudar em Coimbra an-
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tes da criação dos nossos cursos jurídicos, porque parece que a mes
ma razão de eqüidade que há para aqueles que se matricularam nas 
academias estrangeiras, antes da criação dos nossos cursos jurídicos, 
é extensiva a aqueles que partiram com esse fim para países estrangei
ros antes dessa criação. Com efeito, a letra da lei de 30 de agosto não . 
favorece essa pretensão; porque, segundo a letra dessa lei, até parece 
que o começo de estudos preparatórios anteriormente à criação dos 
cursos jurídicos no Brasil não é suficiente para julgar-se habilitados 
os doutores formados em academias estrangeiras a exercerem empre
gos públicos da magistratura, pois que as expressões de que usa essa 
lei são - que começaram a estudar nelas. - Ora, principalmente na 
universidade de Coimbra os estudos que se fazem ali são os que for
mam o curso e não os preparatórios; mas se eu tivesse de julgar teria 
interpretado mais equitativamente a lei de que se trata, isto é, enten
deria que o começo de qualquer estudo seria suficiente para habili
tar para tais cargos em virtude desta resolução. Concordo em que se 
declare que é inútil um ato legislativo para este fim; mas não con
cordo nessa expressão da emenda - ju.lgar habilitado. 

Discutida a matéria, é aprovado o parecer para passar à segun
da discussão com a emenda do Sr. Paula Souza até a palavra- habi-
lite:-, não passando o resto da emenda. . 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, e dá para ordem do dia a primeira e segunda discussão 
das resoluções n<?S 20 e 21 da câmara dos Srs. deputados. 

Levanta-se a sessão a meia hora da tarde.· 
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SESSAO EM 5 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

As 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores,. abre-se a sessão e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 1? Secretário dá conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Um ofício . do 1? secretário da câmara dos Srs. deputados, 
participando a eleição da mesa que deve servir naquela câmara no 
presente mês. 

Fica o senado inteirado. 
Outro do mesmo, acompanhando a emenda aprovada pela refe

rida câmara e substitutiva da proposta do poder executivo, que auto
riza o governo para poder realizar por operações de crédito a impor
tância do dote de S. A. a Sra. princesa D. Francisca Carolina, e do 
enxoval da mesma augusta senhora. 

A comissão de fazenda e a imprimir. 
O Sr. Presidente declara que o projeto criando uma universida- · 

de na capital do império, apresentado· pelo Sr. Castro e Silva, em 3 
deste mês, achando-se agora com 5 assinaturas, ia ser impresso. 

Vem à mesa o·seguinte requerimento: 
"Que este proJeto ,seja remetido a uma comissão especial que 

será de 3 membros, para que ela informe se é atualmente convenien
te; e sendo-o, quais as alterações e aditamentos que deva ter.- Paula 
Souza." 

E apoiado e aprovado. 
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ORDEM DO DIA 

Entra em 1 ~ discussão o seguinte parecer e resolução da 
câmara dos Srs. deputados: 

A comissão de legislação examinou a resolução vinda da câma
ra dos Srs. deputados, habilitando a José dos Humildes Castro, natu
ral da Bahia, bacharel formado em leis pela universidade de Coimbra, 
para exercer os cargos. públicos a que a lei admite os bacharéis 
formados nos cursos de ciências jurídicas e sociais do império. 

"O suplicante alega em seu requerimento que, tendo ido man
dado por seu pai para a universidade de Coimbra no ano de 1826, 
não lhe fora possível recolher-se ao Brasil para freqüentar alguns dos 
cursos de ciências jurídicas e sociais de São Paulo e Pernambuco, 
quando eles a abriram em .1828, por ter falecido seu pai; e que por 
esta razão continuara os seus estudos naquela universidade, obtendo 
sua carta de bacharel formado em leis em 1837; e· apenas junta ao 
mesmo requerimento uma pública forma da dita carta. 

"A comissão, atendendo a que pelo decreto de 30 de agosto 
de 1834 se exige que os cidadãos brasileiros graduados em direito 
por universidades ou academias estrangeiras, nas quais se achassem 
matriculados antes da criação dos cursos jurídicos do império, façam 
exames e sejam aprovados nas matérias que nos mesmos se ensinam 
para poderem ser admitidos aos lugares de magistratura; a que fica
riam de melhor condição os brasileiros graduados nas mesmas univer
sidades ou academias, nelas matriculadas depois da criação dos cursos 
jurídicos do império que os matriculados anteriormente à mesma 
criação, e a que não deve dispensar-se nais leis sem reconhecida utili
dade pública, que no presente caso se não mostra; é de parecer que a 
sobredita resolução se não adote. 

"Paço· do senado, em 22 de junho de 1843. -José Clemente 
Pereira. -Patrício José de Almeida e Silva.- C. M. Lopes Gama." 

"A assembléia geral legislativa resolve. 
"Art. 1~ O cidadão brasileiro José dos Humildes Castro, bacha

rel formado em leis pela universidade de Coimbra, fica habilitado 
para exercer os lugares de magistratura, e os demais como se o tives
se sido em qualquer dos cursos de ciências jurídicas e sociais do impé-
rio. 

"Art. 2~ Ficam tão-somente para esse efeito derrogado o artigo 
1<? da lei de 30.de agosto de 1834, e sem vigor_quaisquerdisposições 
em contrário. · 

"Paço da câmara dos deputados, em 3 de abril de 1843. -Ma
noel lgnácio Cavalcanti de Lacerda, presidente. ....,. José Thomaz 
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Nabuco de Araújo Júnior, 1? secretário.- Visconde de Baependy, 
2o secretário." 

O Sr. Costa Ferreira:- Sr. presidente, eu não sei porque razão 
a nobre comissão quer que se rejeite esta resolução vinda da câmara 
dos Srs. deputados. Há escassez de bacharéis para os lugares de magis
tratura: o relatório do nobre ministro da justiça assim nos informa; 
ele nos diz que muitos lugares ~e juízes municipais não podem ser 
preenchidos, porque não há bacharéis que queiram ir para eles, que 
preferem 'ânles .estar nas cidades, e que esses lugares estão preenchi
dos com gente ruim. Agora quer este bacharel entrar na carreira da 
magistratu~a, nega-se-lhe!... 

U!ll pai mandou seu filho em 1826 para Coimbra (todos nós 
sabemos o que era necessário gastar-se com o transporte de um rapaz 
para Coimbra): este ficou continuando seus estudos, formou-se. Ora, 
ainda os nossos cursos jurídicos não estavam criados, quando este 
moço foi, e é provável que não tivesse meios para empreender uma 
nova viagem para o Brasil; formou-se pois, veio para aqui; pede agora 
dispensa, mas não se quer conceder-lhe, quando há falta de bacharéis 
pra os lugares de juízes municipais, como nos informa o Sr. ministro 
da justiça!... Não sei que rigorismq é este, mormente tendo-se aqui 
dispensado na lei em quase idênticas circunstâncias! Qual será o mo
tivo de tal rigor com este moço? Ja ontem se aprovou aqui um pare
cer da nobre comissão contráriá à pretensão de outro cidadão, filho 
de pais pobres, que também foi em 1826 para Coimbra, onde se for
mou, casou-se, e trouxe sua mulher e 4 filhos; é doutor de capelo, e 
está advogando creio que há 3 ou 4 anos! Porque não pôde regressar 
antes ao Brasil, não se lhe quis conceder a dispensa que pedia, entre
tanto que ele prova que tinha ido para Coimbra antes da abertura dos 
cursos jurídicos no império! E para isto, a dúvida que se apresentou 
foi se ele se tinha matriculado ou não na universidade antes da aber-
tura desses cursos!... . 

Mas enfim, vamos ver quais as razões que a comissão alega 
(lê o parecer.). Diz a comissão que não deve dispensar-se na lei sem 
reconhecida utilidade pública; mas a utilidade pública éstá reconheci-. 
da, porque o Sr. ministro da justiça diz que não há bacharéis para os 
lugares de juízes municipais; como pois não vê a comissão utilidade 
pública na dispensa· que se pede? ... Não há bacharéis que queiram os 
lugares; pois venha mais este. 

O Sr. Clemente Pereira: - Já sabe se este quer esses lugares? 
O Sr. C. Ferreira: - 1: provável que queira. Demais eu estou 

persuadido que hoje, apesar do estado deplorável das nossas finanças, 
se há de aumentar o ordenado desses inúmeros juízes, porque o Sr. 
ministro da justiça nos disse que não há bacharéis para esses lugares, 
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em razão do seu tênue rendimento; e era isto o que nós prevíamos, 
era o que previa essa chamada oposição extrema; logo dissemos que 
não era possível que houvessem juízes com tão pequeno rendimento; 
entretanto dizia-se:- há de haver, há de haver! - Agora já o nobre 
ministro da justiça confessa que não acha g~nte capaz para muitos 
lugares de juízes municipais, em razão do tênue rendimento de 
tais lugares! Eu creio que não quereremos que o Brasil sofra nesta · 
parte por falta de ju(zes. Se os senhores que criaram esta praga de 
gafanhotos, semelhante à do Egito, como eu lhe chamei, querem que 
a justiça seja bem administrada, é preciso dar-lhes ordenados que os 
convidem, para que o serviço não sofra; a fome é péssima conselheira. 
E portanto provável que este ano se aumentem os ordenados desses 
juízes. 

Mas por que, senhores, não havemos nós aproveitar certos mo
ços que foram estudar em Coimbra, já que· temos tanta necessidade 
de quem vá servir certos lugares? ... Bem vejo que nunca um dos no
bres membros da comissão mostrou tanta imparcialidade como neste 
caso! Ele assemelhou-se nesta parte ao célebre Bruto, Romano, que 
sacrificou seu próprio filho; creio que o nobre senador tem um filho 
que estudou matemática na França, e, segundo informações tenho, é 
moço muito hábil, e digno de ser aproveitado; entretanto, à vista des
te parecer, também fica excluído. Aqui existe também um moço do 
Maranhão, chamado Serra {que talvez o nobre ex-ministro da guerra 
conheça) de muito mérito e que podia ser aproveitado; entretanto, 
por esta sentença, creio que não poderemos conceder dispensa ne
nhuma, e ficarão estes moços sem serem aproveitados! 

Enfim, pela minha parte votarei contra o parecer e pela resolu
ção da câmara dos deputados. 

O Sr. C. Pereira:- Sr. presidente, entre outros argumentos que 
produziu o nobre senador que acaba de sentar-se, apresentou exem
·plos de casos semelhantes em que o corpo legislativo tem dispensado 
na lei a favor de bacharéis formados em universidades estrangeiras; 
mas esses precedentes, na minha opinião, não podem obrigar o ~ena
do a conceder a graça que se pede, se não houver razões suficientes 
que obriguem a dispensar na lei geral. 

A comissão funda o seu parecer em razões que não podem ser 
contestadas. A razão principal que a comissão produz é a disposição 
do decreto n? 23 de 30 de agosto de 1834, no qual o suplicante tem 
remédio oportu.no para a habilitação que pretende, se é verdade o 
que alega em ·Seu requerimento. Eu vou ler o artigo 2? do decreto 
(lê). 

Daqui deduz a comissão que, se o suplicante, como parece 
inferir-se do seu requerimento, pois que o não: declara explicitamen-
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te, se achava matriculado na universidade de Coimbra antes 
de 1828, não tem necessidade do ato legislativo que solicita; não tem 
mais do que apresentar-se em qualquer dos cursos jurídicos,. fazer um 
requerimento para ser examinado nas matérias que nos mesmos cur
sos se ensinam, e se for aprovado ficará habilitado para a carreira da 
magistratura. Por forma que a pretensão do suplicante vem a redu
zir-se, se acaso ele se não matriculou depois de 1828, ·isto é, depois· 
de abertos os nossos cursos juríditos, à dispensa dos exames das 
matérias que nos mesmos cursos se ensinam; e é a esta dispensa que 
a comissão se opõe. 

·E como será admissível que o corpo legislativo tenha estabele
cido em regra há poucos anos que os graduados em direito nas 
universidades estrangeiras antes de abertos os cursos jurídicos do im
pério não possam ser admitidos aos ·lugares de magistratura sem pré
vio exame das matérias que se ensinam nos. mesmos cursos, haja de 
dispensar facilmente nesta lei a favor de todos os que pretendem? 

Diz o nobre senador que há falta de bacharéis para os lugares 
de magistratura. Eu estou persuadido que os há de mais (apoiados). 
E se essa falta existe, provém do mal costume em qu.enos pusemos 
de perguntar ao bacharel o lugar para onde quer ir, e se não quer acei
tar aquele para que foi nomeado, dar-se-lhe outro. 

Talvez, sim, haja falta de bacharéis que queiram ir para lugares 
mais remotos, onde as comodidades são menores, mas sobra para os 
lugares que lhes fazem conta, para estes há dez para um. Não há pois 
falta de bacharéis, e o serviço público não interessa que se aumente o 
seu número, dispensando-se nas suas habilitações exigidas pela lei. 

Creio que o nobre senador falou também em haver falta de 
bacharéis com a capacidade suficiente para os lugares. Dado que seja 
assim, de que serve este argumento? Acaso poderemos nós constituir 
um exame de comparação entre o suplicante e os outros bacharéis 
habilitados nos cursos jurídicos do império? E a ·favor de quem 
estaria a presunção? Sem dúvida a favor destes que :têm as habilita
çõe.s legais; e quanto aos requisitos do bom ou mal serviço que po~
sam vir a prestar, todos devem ser reputados em circunstâncias iguais. 

Argumentou o nobre senador com a vantagem de admitir os 
bacharéis formados nas ciências naturais em pafses estrangeiros. Eu a 
reconheço, mas o argumento nada prova, porque esses mesmos também 
não podem ser admitidos aos lugares próprios· da sua profissão, 
mesmo um estudante que creio tem o curso matemático e militar da 
Prússia, desejando habilitar-se para servir na nossa escola militar, e 
mesmo entrar como oficial no corpo de engenheiros, requereu ser 
admitido a todos os exames das diferentes matérias que se ensinam 
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na escola militar, e tanho notícia que fez exames tão satisfatórios, 
como se tivesse estudado entre nós, ou ainda melhores. · 

Concluirei com outra razão, que para mim é capital. Nunca 
aprovei que se façam leis para no mesmo dia serem dispensadas; um 
tal procedimento, se não prova inconstância no corpo legislativo, 
mostra que "foi inconsiderado, quando fez a lei geral, por deixar de 
prever que as exceções deviam ser tantas, que a sua dispensa teria de 
repetir-se diariamente; em tais casos é melhor não fazer leis, ou antes 
fazer uma lei geral que favoreça todos os casos de exceção. 

Eu pelo menos nunca votarei por tais dispensas sem reconheci
da causa de interesse públic~. Mas só porque se apresentam requeri
mentos até, como o do suplicante, despidos de provas, de circunstân
cias especiais que possam mostrar que existe alguma razão em que se 
funde a dispensa que se pede, há de conceder-se? Eu não posso votar 
por ela. 

Alegou finalmente o nobre senador que a dispensa foi concedi
da na outra câmara. Eu respeito muito as deliberações da outra câma
ra, mas não ao ponto de votar por elas contra as minhas convicções, 
e o senado está no seu direito rejeitando qualquer dessas delibera
ções, quando entende que elas não devem ser aprovadas. 

O Sr. M. Mattos:- Eu dispenso a questão da multidão ou não 
multidão de bacharéis que existe, e mesmo a consideração de ser a 
resolução da outra ou desta câmara; cada uma câmara está no seu di
reito, aprovando ou rejeitando isto ou aquilo; cada uma obra como 
entende (apoiados). Porém, limitando a questão ao parecer da comis
são e resolução que está em discussão, digo que tanto a respeito desta 
como de outra, de que ontem tratamos, que tem dado lugar à discus
são é a nímia severidade dos pareceres.: Assim foi ontem, e assim é 
hoje. Em verdade parece que a ilustre comissão diz bem. Em regra, 
é de parecer que se não adote a resolução; mas parece que dizen-
do isto exclui todo o direito dos suplicantes; não há tal; o nobre 
senador (o Sr. Clemente Pereira) já o explicou muito bem, e melhor 
o explica a mesma resolução, pois o objeto que deve ocupar a aten
ção do senado é a matéria do art. 2?; isto é, a dispensa dos exames 
que a lei manda fazer aos bacharéis formados em universidades 
estrangeiras. A comissão, portanto, se quisesse podia dizer mais cla
ro, que não tinha lugar a dispensa, por isso que esse·bacharel, sujei
tando-se ao exame e sendo aprovado, estava na razão de ser despa-
chado; com isto tinha dito tudo. . . .-~ 

O que o senado não quer, nem o nobre senador, nem eu, é 
que o pretendente possa ser admitido aosccargos públicos sem 
fazer os exames de que trata a lei de 30 de ·agosto de 1834. Deve 
fazer esses exames, e uma vez que apresente carta de aprovado, o 
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governo o despachará quando lhe competir. Não tenho pois dúvida 
d~ apr~var o parecer da comissão. Bem que pareça nímio severo, 
nao o e, reduz-se a negar a faculdade que dá a resolução, ou a dis
pensa no artigo da lei que manda fazer exames. Isto não sou de 
opinião que se dispense. Nem se· cuide que, aprovando-se o parecer 
da comissão, isto é, rejeitando a resolução, se prejudica o direito des
te bacharel. Nem ele pode ir fazer os exames da lei e uma vez que 
apresente suas aprovações estará habilitado para os lugares da 
magistratura. 

Voto pelo parecer da comissão. 
. O Sr. P. Souza:- Talvez pareça contraditório ter eu dito o que 

d1sse ontem sobre o parecer que se discute, e votar hoje a favor deste; 
p~r isso quero dar a razão do meu voto. 

Eu disse ontem que o negócio não estava claro, e que falava pa
ra suscitar a discussão, pois entendia que o pretendente de que se 
tratava ontem, uma vez que· tinha começado a ·estudar antes qe 1828, 
não precisava, em virtude do artigo 2? da lei de 3Q- de agosto de 
1834, de dispensa alguma, e estava habilitado para os cargos da magis
tratura, e por isso o que ele pedia me parecia um disparate. 

A questão· de que agora nos ocupamos parece idêntica, mas 
não o é. Este cidadão pede ser dispensado do exame a que, pela lei 
de 30 de agosto de 1834, são obrigados os bacharéis que estudaram 
nas universidades estrangeiras, quando pretendam entrar na carreira 
da magistratura, €! nisto não posSo con.cordar de modo algum. Se 
se julga que esta lei não convém, deve-se fazer uma nova lei; mas ir 
dispensando na lei em caso especial e individualmente, não me parece 
prudente. Eu, se houvesse de fazer algum ato novo a este respeito, o 
que faria era ampliar a lei de H334, não só aos que estudaram nos 
cursos estrangeiros antes de abertos os nossos cursos, como aos que 
estudaram depois; e não me limitaria oo aos cursos jurídicos, 
ampliaria esta disposição aos mais estudos que há no Brasil; isto é, fa
ria extensivas as disposições da lei 30 de agosto de 1834 a todos os 
brasileiros que estudassem em universidades estrangeiras, embora o 
tivessem feito posteriormente ao ano de 1828, não só em matérias 
sociais, mas em outras que identicamente se ensinam no Brasil; 
porque há muitas razões que obrigam muitos pais a mandar seus 
filhos a estudar na Europa. E julgo que nisto havia utilidade para o 
Brasil. Todos sabem que as viagens, o trato do homem com os dife
rentes povos, concorrem para a civilização; e se eu puder, todos os 
filhos que tenho hão de estudar na Europa, e Um Já lá se doutorou. 

Mas agora o que se quer é a dispensa dos exames, e nisto é que 
não concordo. Que dificuldade pode opor este moço ao dever de 
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fazer exame? Até creio que as despesas são poucas;_não tem de pagar 
matrícula ... 

O Sr. Mello Mattos:- Não tem mais do que ir fazer exame. 
O Sr. P. Souza: - Então não sei porque quer esquivar-se a ele. 

Eu acho má a lei de 1834 porque é limitada àqueles que foram estu
dar antes de 1828; eu quereria essa disposição extensiva mesmo aos 
que foram depois; mas dispensá-los de ser examinados nos cursos 
jurídicos, isso não. Há de certo algum motivo secreto porque o pre
tendente não quer fazer exame, pois, fazendo-o, fica habilitado para 
seguir os lugares da magistratura, embora estudasse em uma universi
dade estrangeira. 

Voto portanto pelo parecer da comissão: acho injusto fazer-se 
uma lei geral e infringi-la para· uma dispensa semelhante. Desde que 
sou membro do corpo legislativo ainda não votei por uma ro de tais 
dispensas, nem também votarei por esta. 

O Sr. C. Ferreira:- Sr. presidente, parece que a nobre comis
são não atendeu ao que dispõe essa lei em que quer basear-se para 
indeferir a pretensão deste bacharel (lê a lei). 

Ontem disse-se que o pretendente de que se tratava não tem 
sido admitido na carreira da magistratura, porque se entendia que ele 
não se tinha matriculado na u~iversidade de Coimbra antes de 1828; 
mas que nessa época começará a estudar tão-somente· os preparató
rios no colégio das artes ou no pátio, como se chama em Coimbra. A 
dúvida que laborava era esta. Ora, tanto este moço de que se trata 
como o outro foram mandados para Coimbra antes de abertos os 
nossos cursos jurídicos. Mas disse-se que isto não se provava. Pro
va-se. Alguns dos Srs. deputados pela Bahia conhecem belamente 
este moço, sabem que principiou a estudar quando os nossos cursos 
ainda não estavam abertos. 

O Sr. C. Pereira:- Isso não basta: junte prova disso ... 
O Sr. C. Ferreira (depois de algumas palavras que não ouvi

mos): - Demais, não disse o nobre membro da comissão que se man
dara um moço que estudou matemática em uma universidade estran
geira a fazer exame para ser admitido no corpo de engenheiros? E 
pergunto eu ao nobre ex-ministro: - com que autoridade, com que 
lei? 

O Sr. C. Pereira:- Eu não fui que o mandei. 
O Sr. C. Ferreira:- Eu pergunto com que lei. 
O s·r. C. Pereira:- Não fui eu que o mandei. 
O Sr. C. Ferreira: - Mas como o nobre senador falou nesse ca-

so, parece que o aprovou. .. 
O Sr. C. Pereira:- Eu expus o fato, nâ'o o classifiquei, não dis-

se se o aprovava ou desaprovava. 
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O Sr. C. Ferreira:- Eis como tudo vai, uns sem lei são admiti
dos, são despachados; para outros coitados que também estudaram, 
p~ra um que até é doutor de capelo, não há comiseração, não há 
d1spensa. Quer-se saber se o pretendente principiou a estudar em 
1826, mas o de ontem provou; veja-se. o depoimento da primeira 
testemunha da justificação. 

O Sr. C. Pereira:- Falou por ouvir dizer. 
O Sr. C. Ferreira:- Êu conheço esse moço, até sou amigo da 

sua família, foi um bom estudante; mas o caso é que uns são admiti
dos sem lei e outros não, a lei é o arbítrio. Se o nobre senador não 
queria aprovar esse arbítrio, para que·.veio denunciar o ato do minis
tro? Nós não sabíamos disso. Ainda mais,. não há um deputado que 
dizem que é hábil, que foi despachado advogado do conselho de es
tado, tendo estudado em uma universidade estrangeira? Não foi o 
nobre senador que o despachou quando ministro? E com que lei? Eis 
as nossas coisas. O de ontem, um pobre moço, filho de um oficial de 
muito mérito que serviu muito ao Brasil, e que morreu pobre, moço 
que se casou em Coimbra e que trouxe sua senhora e filhos, quer 
seguir a carreira da magistratura, diz-se-lhe: - Não senhor, você não 
provou bem se foi em 1827 que começou a estudar em Coimbra! -
Ao outro diz-se-lhe: - Vá fazer exame· que eu o despacho. - Pergun
ta-se: - Com que lei? - E minha vontade.- Outro é despachado ad
vogado do conselho de estado, pergunta-se com que lei. - É minha 
vontade.- Eis as nossas coisas! 

E, senhores, estes exames quanto a mim pouco valem. Eu tive 
um condiscípulo chamado Pedro José Constancio, irmão desse'Cons
tancio autor de um dicionário português; era o moço mais mandrião 
que havia; mas tinhé! uma memória desabalada. A maior parte das 
vezes não estudava senão de manhã, de ouvir, entretanto quando era 
ocasião do ato fazia um ato brilhantíssimo, suposto que não entendia 
nada das matérias que se tinham dado. Por isso digo, às vezes, nestas 
matérias, basta que um homem tenha uma grande memória para com 
grande facilidade fazer um exame. 

A lei, não exprimindo bem se entende por começar os estudos 
em uma universidade estrangeira o ato de matricular-se no primeiro 
ano jurídico ou o de começar os preparatórios antes de abertos os 
nossós cursos jurídicos, e nós devemos atender a que este moço já 
estava em Coimbra quando se abriram os nossos cursos jurídicos. 

O Sr. C~ Pereira dá um aparte que não ouvimos. · 
O Sr. C. Ferreira: - V. Ex. não tem filhos? ... Os celibatários 

não eratendem bem que coisa é ter filhos (risadas), nem o ·que são os 
gastos de um pai com seus filhos. Pois um homem manda seus filhos 
para Coimbra, faz mil sacrifícios para lá o pôr e por que não os pode 



238 

mandar vir novamente para o Brasil, por falta de meios, ou outro 
qualquer motivo, há de vê-los perder sua carreira perdido tbdo o seu 
tempo, baldados todos seus esforços? Eu sei o que gastei a meu pai; 
pois estive cinco anos em um seminário, e cinco em Coimbra. Ora, 
vejam os senhores se não é duro, só pela .circunstância de não estar 
um indivíduo matriculado na universidade onde se achava ao tempo 
em que se abriram os nossos cursos, ficar inabilitado para seguir a 
carreira a que se destinou? E isto quando se confessa que há falta de 
bacharéis para os lugares? 

O Sr. C. Pereira:- Há até para formar dois batalhões. 
O Sr. C. Ferreira: - Pois V. Ex. sabe melhor disso do que o 

Sr. ministro da justiça, que nos disse no seu relatório que muitos dos 
lugares não podem ser preenchidos por falta de gente? Acumule-se a 
mercadoria no mercado para se tornar ma is barata, e para haver onde 
se esco I ha. (Risadas.) 

Não mandarei emenda à mesa; mas voto contra o parecer da 
comissão. 

O Sr. C. Pereira:- Falando contra a despensa de exames exigi
dos pela lei para aqueles que começaram a estudar em universidades 
estrangeiras, antes de abertos os nossos cursos jurídicos, eu tive oca
sião de dizer que há pouco tinha sido admitido a fazer exame nas ma
térias que se ensinam na escola militar Um cidadão brasileiro formado 
em uma universidade estrangeira, e daqui concluiu o nobre senador 
que eu fazia uma denúncia do governo.· A ilação não é procedente, 
pois que eu não disse que o governo tinha despachado esse moço; 
referi apenas que, a requerimento seu, fora admitido a fazer exa
mes; e pode bem ser que o pretendente tenha em vista vir solicitar 
com eles a dispensa necessária para ficar completamente habilitado, 
e a minha opinião será que, se ele a pretender, se há conceda. 

O nobre senador iamentou finalmente as circunstâncias a que 
ficava reduzido o bacharel de que se trata. Se não fosse admitido 
à carreira da magistratura. Eu penso pelo contrário; creio que não 
é grande infelicidade para um bacharel o não entrar na carreira da 
magistratura. Ele pode, se é hábil, fazer maior fortuna como ·advoga
do, não se vive só de ser magistrado; o argumento portanto para mim 
não tem força. 

Discutida a matéria,' e posta a votos a resolução, não passa, e 
não pode o s.enado dar-lhe o seu consentimento. 

Tem lugar a primeira discussão da seguinte resolução: 
"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Artigo 1? O termo da vila da Alhandra, compreen~ido entre as 

duas barras dos rios Abiay e Goyana, freguesia de Nossa Senhora da 



I ,, 
• 
!I 
·• "" 

I .. 

239 

Penha, da Taquara, da província_ de Pernambuco, fica pertencendo à 
província da Paraíba . 

. "Artigo 2? Ficam revogadas as disposições em co~trário. 
"Paço da câmara dos deputados, em 30 de junho de 1843. -

Manoel lgnacio Cava/canti de . Lacerda, presidente. - Visconde de 
Baependy, 1? secretário. - Luiz Carlos da Fonseca, i? secretário 
interino." . 
. O Sr. Castro e Silva:- Sr. presidente, esta resolução veio des-

pida de documentos, e não se sabe de coisa alguma a respeito. Cuido 
que para este ato devia haver alguma representação dos povos, ou que 
o presidente da província devia ter sido ouvido para se·poder conhe
cer se com efeito essa resolução é de justiça. Vejo-me pois embaraça:
do; não sei se esta medida é vantajosa, e por isso seria bom que o 
senado exigisse da câmara dos deputados os documentos que houves
se a este respeito, bem como informações do governo. 

O Sr. Cunha Vasconcellos:- Eu tenho de explicar ao senado o 
que foi que deu motivo a esta resolução. 

A divisão da província da Paraíba, Sr. presidente, com a de 
Pernambuco, nesta parte em que são limítrofes, é bastante complica
da. Dois rios fazem barra neste lugar, na distância de quatro léguas 
~;-~m do outro; o território entre estes dois rios é ocupado pela fregue
sia da Taquara. O rio Abiay divide a província da Para1ba da de Per
·nambuco; o rio Goyana divide a comarca da Para1ba da comarca de 
Goyana, pertencente a Pernambuco, de sorte que os povos da 
Taquara recebem a administração civil do presidente de Pernambuco, 
a judiciária das justiças da Paraíba, e assim tem estado desde a antiga 
divisão das províncias. 

Agora ocorreu uma circunstância que deu motivo a esta medi
da. A assembléia provincial de Pernambuco, ou porque aquela fregue
sia concorre pouco para as rendas públicas, ou porque os povos delas 
servem· na guarda nacional da Paraíba, são eleitores naquela 
província, etc., porque, tanto a guarda nacional como os eleitores são 
feitos por municípios, suprimiu por uma lei provincial o pagamento 
da congrua e ordenado do pároco e mestre de primeiras letras daque
la freguesia. O pároco e o mestre requereram seus pagamentos ao go
verno da Paraíba, este respondeu que não podia definir-lhes, porquan
to aquela freguesia era da província de Pernambuco. 

O pároco, à vista deste deferimento dirigiu um requerimento à 
câmara dos deputados, pedindo providência a respeito; a câmara dos 
deputados, querendo fazer-lhe justiça, chamou à discussão esta reso
lução, que já ali estava desde 1832 ou 1833, e fê-la passar. 

Os deputados de Pernambuco, que estão na câmara, não fize
ram a menor oposição à medida, sendo a maior parte deles deputados 
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provinciais de Pernambuco, e daqueles que fizeram lá passar a lei que 
suprimiu a congrua e ordenado do pároco e mestre. 

Foi este conflito que deu lugar a passar na· câmara a presente 
resolução, que, quanto a mim, pode sem inconveniente algum ser 
aprovada. O território é apenas de quatro léguas, e a frequesia tão pe
quena, que terá, quando muito, de 800 a 1.000 fogos. 

~apoiado e aprovado o seguinte requerimento: 
"Que se peçam à câmara dos Srs. deputados os documentos 

que instruíram a resolução que se discute, e ao mesmo tempo se exija 
do governo informações a respeito. - Castro e Silva." 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, marca a ordem do dia, e levanta a sessão. 

. . 



SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

As 10 horas e meia .da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O Sr. 1? Secretário lê um ofício do ministro da guerra, reme
tendo as informações que lhe foram pedidas em 12 de junho último, 
acerca da pretensão de Emílio Manoel Moreira de Figueiredo. 

À comissão que fez a requisição. 
O mesmo Sr. 1? secretário participa haver recebido pelo inspe

tor da alfândega desta corte um embrulho sem direção contendo 
diversos papéis e impressos. 

São remetidos para a secretaria. 
Passando-se a nomear a comissão que tem de examinar o proje

to de lei criando uma universidade nesta co·rte, são eleitos os Srs. 
visconde de Olinda com 19 votos, Almeida Torres com 14 e Araújo 
Vianna com 1 O. 

ORDEM DO DIA 

São aprovados em primeira discussão para passar à segunda os 
pareceres seguintes: · 

Da comissão de constituição: 1?, sobre a convenção de 4 de 
dezembro de 1840 entre este império e o reino de Portugal; 2?, man
dando arquivar a ata do colégio eleitoral de Monte Alto, prov!'ncia da 
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Bahia, para a eleição de um senador em lugar do faiecido Sr. Carneiro 
de Campos; 3?, sobre a troca dos documentos parlamentares dos cor
pos legislativos deste império e do reino de Portugal. 

Da comissão de assembléias provinciais: 1?, sobre o ofício 
do ministro do império, de 17 de maio deste ano, acerca da lei n? 4 
de 1841 da assembléia provincial de Goiás; 29 e 3?, mandando arqui
var as leis provinciais de S. Paulo e Piauí promulgadas no presente 
ano. 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, e marca para ordem do dia.1? discussão do parecer -AA 
- sobre a fixação das forças de mar e terra para o ano financeiro de 
1844 a 1845; 2? discussão dos pareceres das comissões de fazenda, 
indeferindo o requerimento dos diretores das faculdades de medicina 

. do Rio de Janeiro e da Bahia, e de legislação, indeferindo o requeri
mento de Antonio Rodrigues Pio. 

Levanta-se a sessão às 11 e 3 quartos. 



SESSÃO EM 7 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão e aprova;se a ata da anterior. 

O Sr. 1 ~ Secretário dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro do império, participando haver sido 
criado um colégio eleitoral na freguesia da Limeira, província de S. 
Paulo. 

· Fica o senado inteirado. 
Outro do teor seguinte: 
"limo. e Exmo. Sr. -Rogo a V. Ex~ queira fazer ao senado a se

guinte exposição, e dar-me resposta do resultado dela. 
"Há mais de um ano que fui preso, deportado e degredado, e 

voltando do degredo a esta, estava certo de ser, quanto antes, deci
dida a minha sorte; porém são passados mais de seis meses e nada se 
decidiu, ao mesmo tempo que minha saúde tem-se deteriorado exces
sivamente, e estando já bem próxima a morte, que será inevitável se 
continuar a residir neste clima, que me foi sempre fatal, ainda 
quando ·minha saúde era robusta, o que tudo posso provar querendo 
o senado. 

"Não podendo querer o senado outra coisa que não seja o de
sempenho da justiça, rogo justamente decida-se a minha sorte quanto 
antes; certo de que qualquer demora, continuando eu nesta, é a 
_minha sentença de morte; e quando se entenda ser indispensável a 
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demora para ter lugar essa decisão, nesse caso rogo ao senado se me 
faculte licença para retirar-me para minha casa, porque se me assegu
ra então o meu melhoramento, ficando ~ senado certo que quan.do 
for necessário o meu comparecimento, imediatamente voltarei, 
embora minha saúde esteja então como hoje. 

Da justiça e sabedoria do senado espero a decisão do meu desti-
no e de minha saúde. 

~~Deus guarde a V. Ex? muitos anos. - Corte, 6 de julho de 
1843. - De V. Ex?- Diogo Antonio Feijó." 

É remetido às comissões a que se acha afeto o respectivo pro-
cesso. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o seguinte parecer: 
''A comissão de marinha e guerra viu o projeto de lei vindo da 

câmara dos Srs. deputados, o qual fixa as forças navais e de terra para 
o ano financeiro de 1844 a 1845, fazendo extensivas as respectivas 
leis do ano financeiro de 1843 a 1844, e observa a comissão que, 
estando os dois objetos forças navais e de terra ligados em um só 
projeto, pode ser esse o motivo de uma prévia questão de ordem 
sobre a conveniência dessa simultaneidade. 

"Os respectivos ministros terão de dar esclarecimentos à dis
cussão, por ser esse um preceito constitucional, e porque em verdade 
precisa o senado convencer-se de qual a probabilidade que possa 
haver de que o país precise exatamente da mesma força pública em 
ação, tanto no ano de 1844 a 1845, como no de 1843 a 1844. Por
tanto, enquanto à primeira reflexão, não sendo objeto de doutrina, 
a comissão a ela se limita; mas vota que, entrando o projeto em dis
cussão, sejam os respectivos ministros convenientemente convidados 
para darem as informações que a comissão entende necessárias. 

"Paço do senado, 28 de junho de 1843. - Conde de Lages. -
Francisco de Lima e Silva." 

O Sr. Paula Souza:- Vencendo-se este parecer há de ter segun-
da discussão? · · 

O Sr. Presidente:- Não senhor; apenas suscita uma questão de 
ordem. 

O Sr. Paula Souza:- Então, seja o que for que se vencer, entra 
já em discussão o projeto da câmara dos deputados? 

· O Sr. Presidente: -Há de ser dado para a ordem do dia, convi
dando-se os Srs. ministros. 

O Sr. Paula Souza: - Então limita-se o resultado da votação a 
que se convidem os Srs. ministros? 
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O Sr. Presidente: - Esta questão ·é suscitada porque.há uma 
emenda da câmara ·dos deputados substitutiva e duas propost~s, e 
englobando a fixação das forças navais e de terra. 

O Sr. Paula Souza:- Mas parece que a comissão não oferece . . 

emenda. . 
O Sr. Presidente:- Não senhor. 
O Sr. Paula Souza:- A comissão pois só ofereceu por conclu

são a chamada dos ministros, nada disse sobre a conveniência desta 
simultaneidade; ora, suponhamos que ninguém trata disto; o que 
sucede? Esta dúvida que a comissão oferece fica em pé; pois, su
pondo que ninguém oferece emenda à conclusão do parecer, segue-se 
que o resultado será chamar-se só os ministros! Eu faço estas observa
ções a bem da ordem. Parecia-me porém que a- questão sobre essa 
conveniência devia ter lugar na presença dos ministros, embora seja 
uma questão de ordem, pois creio que mesmo este ano quando se 
tratou da fixação das forças de terra, houve uma questão de ordem 
a que assistiu o respectivo ministro. Parece que esta questão deve ser 
tratada na presença dos ministros. 

O Sr. Conde de Lages:- A comissão não quis apresentar uma 
idéia fixa a respeito da conveniência ou não conveniência de tratar-se 
englobadamente das duas propostas; tais podem ser as informações 
dos ministros que o senado entende que nenhuma alteração se deva 
fazer nas leis de fixação de forças do ano corrente, não havendo a 
fazer alteração, nenhum inconveniente acha a comissão em que se 
adote a resolução da outra câmara; mas se pelas informações dadas 
pelos ministros entender o senado que deve fazer alterações nas leis 
vigentes, então convém que se façam duas leis separadas. 

Portanto a idéia da comissão é que se convidem conveniente
mente os ministros, e que se se combinar que nenhuma alteração se 
faça nas leis ora em vigor, pode-se adotar a resolução como está; do 
contrário cumpre extremar as matérias. 

O Sr. Paula Souza: - À vista do que se acaba de dizer o 
honrado membro da comissão, parece que o que resta é tomar-se este 
·parecer como um requerimento em relação à chamada dos ministros 
e tratar-se na presença deles na questão principal. 

O Sr. Mello Mattos:- Eu creio que não será possível nem con
veniente fazer-se o que o nobre senador indica. O governo fez as 
suas propostas separadamente, uma fixando as forças de mar e outra 
fixando as de terra; a câmara dos deputados porém achou mais conve
niente que continuassem a vigorar as leis deste ano a respeito destes 
objetos, e neste sentido fez uma emenda. Parece que é óbvio que o 
senado, entrando nesta discussão, tratará primeiro da fixação de for
ças.de terra e depois da das de mar ou vice-versa, como se entender e 
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para cada uma das discussões convidará o respectivo ministro. Desta 
forma é que entendo o parecer da comissão, e .que julgo que o senado 
trabalhará regularmente. · 

Para que decidir esta· questão na presença dos ministros? 
Mesmo que o senado decida que as leis sejam as mesmas do ano pas
sado, tratando de cada uma em separado, tem tratado delas como de
ve. É assim que entendo o parecer da comissão. O meu voto é pois 
que se trate, segundo o costume, primeiro das forças de terras· e 
depois das de mar, convidando-se para cada uma das discussõ~s o 
respectivo ministro. 

O Sr. Presidente: - Há duas propostas do govern·o, mas a 
emenda da câmara dos deputados é a ambas. Eu dei mesmo para a 
discussão o parecer da comissão, porque não estava certo como havia 
pôr em discussão uma só resolução como emenda a duas propostas 
do governo; não sabia s.e havia convidar ambos os ministros ao 
mesmo tempo ou separadamente, etc. 

O Sr. Conde de Lages:- A comissão muito de propósito disse 
que pedia ao senado que convidasse convenientemente os ministros: . 
quando o disse entendeu que era cada um por sua vez. Portanto, 
repetirei, o parecer da comissão é que entre em discussão o projeto 
na presença de um dos ministros; e se as informações forem tais 
que induzam o senado a não fazer nenhuma alteração na respectiva 
lei, seja ela adotada; venha depois o outro ministro, e se o mesmo 
acontecer com a lei que se refere à sua repartição, nenhum incon
veniente há em que passe a resolução que abrange ambas as leis. Mas, 
se emendas se fizerem, então será mais conveniente separar as duas 
leis. Eis o pensamento da comissão. 

Finalmente seja convidado um dos ministros, e depois de dis
cutida a proposta da câmara dos deputados na sua presença, seja dis
cutida na presença do outro. 

O Sr. Paula Souza: - A comissão só dá por conclusão acha
mad~ dos ministros; por conseguinte parecia-me. que bastava apro
var-se o parecer sendo convidados os dois ministros. 

O Sr. M. Mattos:- Os dois? 
O Sr. P. Souza: - Por força, são duas as propostas que temos 

de discutir. A constituição diz que a fixação de forças de mar e 
terra seja feita sob informações do governo; os regimentos das duas 
câmaras exigem a presença dos ministros; por conseguinte, tendo-se 
de tratar de duas propostas ao mesmo tempo, devem vir os dois 
ministros, e então se tratará da questão de conveniência da separa
ção ou englobamento das duas leis. Qualquer porém que seja a dis
cussão agora, se não houver uma emenda que explique isto, não 
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haverá resultado algum, porque o que a comissão apresenta não- é 
definitivo, é como uma lembrança. 

A minha opinião é pois que se chamem os dois ministros e que 
na presença deles se discuta a questão primordial, se se hão de votar 
as duas propostas em separado, ou se devem ser substituídas por esta 
resolução que veio da câmara dos deputados. Mas para isto é preciso a 
presença de ambos os ministros, porque cada um deles só pode infor
mar no que diz respeito à sua repartição. Decidindo-se que haja divi
são, o ministro respectivo retira-se e fica o outro, vindo assim cada 
um a assistir a discussão da lei que tem de ser executada pela sua 
repartição. 

O Sr. Mello Mattos: - A opinião do nobre senador a este 
respeito nasce de um equívoco, isto é, de supor que a câmara dos 
deputados remeteu para o senado esta resolução para que ambas as 
leis se discutissem conjuntamente. Não, senhor; as propostas do 
governo são bem claramente feitas, são separadas, e a emenda da câ
mara dos deputados é feita neste sentido (lê). De sorte que o corpo 
legislativo há de oferecer à consideração do governo cada uma das 
leis em separado, e estas é que hão de servir de regra. 

Eu, no lugar do sr. presidente, daria para a ordem do dia adis
cussão da fixação de forças de· mar ou de terra, como entendesse; e 
mandaria convidar o respectivo ministro, e depois de ter-se tomado 
uma decisão sobre uma das leis, mandaria convidar o outro ministro, 
para a discussão do projeto na parte relativa à outra lei. Isto é o que 
está na emenda da câmara dos deputados. Mas convidar os· dois 
ministros a um tempo, sentarem-se ambos neste lugar; e decidir 
depois qual a forma da discussão; é coisa que nunca aconteceu, e que 
não tem lugar nenhum. 

O Sr. presidente, tomando o negócio sobre si, decidiria conio 
entendesse, em que se principiasse pela fixação de forças de mar, 
ou pela das de terra, e assim cortávamos a questão. Eu não entendo 
que o parecer queira dizer que se discutam as duas leis conjuntamen
te; bem se vê que deve haver discussão sobre cada uma das leis; o 
governo f.ez duas propostas, duas se devem discutir, embora se 
decida, como propõe a câmara dos deputados, que fiquem vigorando 
as duas leis deste ano. 

O Sr. Saturnino: - Eu não assinei por não estar presente, o 
parecer da comissão de marinha e guerra, da qual tenho a honra de 
ser membro; mas estou por ele, seria esse mesmo o meu voto se esti
vesse presente. Parece-me que o único· meio que há de se discutir esta 
matéria é chamando separadamente cada um dos ministros. Como se 
há de decidir se deve passar uma resolução só ou duas? Eu creio que 
separadamente se deve examinar cada_ uma das leis, e ver se elas 

' 
I_ 
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quadram às circunstâncias atuais. Se isto se decidir afirmativamente, 
então muito embora vá uma resolução só que diga:- ficam em vigor 
as leis tal e tal -, mas é necessário analisá-las em separado. Suponha
mos que vêm juntos os ministros, há de se principiar por uma das 
leis; portanto, enquanto se discutir, por exemplo, a de fixação de 
forças de terra, o que faz aqui o ministro da marinha? ... 

Qual dos ministros deve vir primeiro? Isso compete a V. Ex. 
decidir; V. Ex. pode convidar como entender primeiro a um ou a 
outro. Deve portanto ser discutido separadamente com assistência 
dos respectivos ministros, cada uma das propostas, com a 
respectiva lei deste ano; e se se vir que ambas essas leis quadram 
às circunstâncias, tem então lugar decidir se isso se deve dizer em 
uma só resolução. A isto é que se reduz a proposta a câmara dos 
deputados; é assim que a entendo, assim como o parecer da comissão, 
pelo qual voto. 

O Sr. Presidente: - Não havendo mais quem queira a palavra, 
vou pôr a votos o parecer, ficando entendido que este- conveniente
mente- do parecer quer dizer- separadamente. 

Posto a votos o parecer, é aprovado. 
São aprovados sem debate em última discussão os pareceres 

da comissão de fazenda indeferindo o requerimento dos diretores 
das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, e da 
comissão de legislação indeferindo o ·requerimento de Antonio 
Rodrigues Pio, com a emenda aprovada na 1? discussão. 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões e dá para ordem do dia a 1? e 2~ discussão da proposta do 
governo fixando as forças de terra· para o ano financeiro de 1844 a 
1845 com a emenda da câmara dos Srs. deputados; e a 1?discussão 
do parecer da comissão de legislação mandando arquivar vários papéis 
que existiam na respectiva pasta. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos. 



SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Sumário: - Expediente. - Ordem do dia. -Fixação das forças de 
· terra; interpelações do Sr. conde de Lages; melhor face dos ne

gócios no Rio Grande do Sul depois da ação da Ponche Verde; 
desnecessidades do máximo da força pedida; tropas orientais 
no exército rebelde; resposta do ministro; necessidade de espe
rar pelas conseqüências da· vitória, que depende do estado da 
cavalaria, etc. Votação - Trabalhos de comissões. 

Às 1 O horas e meia da· manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr~ 1? Secretário dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro do império, remetendo um dos autó
grafos sancionados da resolução da assembléia geral l'egislativa, que 
aprova a pensão concedida a Thomazia Cândida de Azevedo e Silva. 

Fica o senado inteirado e manda-se participar à câmara dos 
Srs. deputados. 

Um requerimento de José Maria Corrêa de Sá, procurador e 
administrador dos bens do visconde de Asseca, pedindo que se dê o 
destino conveniente aos documentos que agora apresenta, os quais 
instruíram a pretensão do sobredito visconde, que deu lugar à resolu
ção que lhe diz respeito. 

São remetidos à comissão a que está afeto este negócio. 
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São eleitos à sorte para a deputação que tem de receber o 
ministro da guerra os Srs. barão do Pontal, Clemente Pereira e Oli
veira Coutinho. 

ORDEM DO DIA 

E aprovado em primeira discussão para passar à segunda o pa
recer da comissão de legislação mandando guardar no arquivo vários 
papéis constantes do mesmo parecer que existiam na pasta respectiva. 

Achando-se na antecâmara o ministro da guerra, é introduzido 
com as formalidades do estilo e toma assento à mesa. 

Entra eni primeira discussão a proposta do governo fixando as 
forças de terra para o ano financeiro de 1844 a 1845, com a emenda 
da câmara dos Srs. deputados; e sem debate é aprovada para passar à 
segunda discussão, tendo-se retirado o ministro para se votar. 

Introduzido de novo o ministro, tem lugar a segunda discussão, 
e o S~. presidente põe em discussão o artigo 1? da proposta com a 
emenda da câmara dos Srs. deputados, na parte relativa às forças de 
terra. 

O Sr. Conde de Lages:- Sr. presidente, se eu visse que o país 
estava em circunstâncias iguais, ou proximamente iguais àquelas 
que se pode esperar que esteja no ano de 44 a 45, para que é votada 
esta lei, nada mais justo e natural do que votar-se a lei conforme veio 
da câmara dos Srs. deputados, porque, sendo as necessidades as 
mesmas, parece que força a aplicar deveria ser também a mesma; mas 
felizmente eu vejo a face do país melhorada, muito principalmente 
naquela parte onde se exige maior número de força, quero dizer, no 
Rio Grande do Sul. Depois da última lei votada, os negócios ali tem 
melhorado; nós sabemos de uma ação ultimamente dada, onde forças 
muito desiguais da nossa parte triunfaram de forças duplicadas dos 
rebeldes; elas constavam de 2 mil e tantos homens, e foram batidas 
completamente por uma divisão do nosso exército diminuta em força 
numérica. 

Isto o que.nos diz é que o desfecho daquela guerra está próxi
mo; e se os rebeldes não ficaram em completa derrota, ao menos as 
necessidades do serviço ali ficaram exigindo uma·:força muito menor 
do que a que atualmente temos, porque eu não percebo como os re
beldes, sofrendo uma considerável diminuição de força numérica, e 
por conseguinte também de força moral,· possam .aumentar o seu 
exército; pelo contrário, deve decrescer, porque eles o tem aumenta
do pela força moral da revolução em desproporção com a população 
e recursos pecuniárfos, e perdida esta força, aquele decresce. Sendo 
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assim, eu não vejo necessidade de mantermos ali 1 O ou 12 mil 
homens, como atualmente temos. 

Portanto, se não aparecer uma razão (eu não a conheço), se o 
nobre ministro não nos der informações que possam desmentir o 
quadro que apresento, ou ao menos modificá-lo, não vejo necessidade 
de se votar para 1844 a 1845 a mesma força que se. votou para 1843 
a 1844, principalmente quando se diz que as finançasdo país estão 
em circunstâncias bem críticas, e que o pequeno exército dos 
rebeldes está derrotado. 

Quanto ao resto do país, não me consta que em parte alguma 
ele apresente uma face notável que exija um aumento de força; nós 
pois devemos ter as nossas vistas para o sul, é ali que se deve dimi
nuir, porque foi para o sul que principalmente se deu o aumento de 
força. Se o nobre ministro julgar a propósito dar-nos algumas infor
mações a este respeito, sem dúvida muito convirá para a Aossa vota
ção. 

Por esta ocasião eu pedirei ao nobre ministro que nos informe 
também se é verdade o que geralmente se diz, que nessa ação de Pon
che-Verde havia homens do estado Cisplatino arregimentados nas fi
leiras dos rebeldes, os quais foram reconhecidos; desejo que o nobre 
ministro, se julgar conveniente, apresente notícias exatas a tal respei
to, diga alguma coisa sobre as relações havidas, e que nos podem inte
ressar, entre o império e aquele estado; pois quanto a mim é muito 
estranho aparecerem homens do estado Cisplatino arregimentados 
nas fileiras dos rebeldes, quando aquele estado se acha a braços com 
um exército invasor. Este acontecimento, a ser exato, ou inculca de
masiada confiança nas próprias forças destacando-as, ou prepara um 
refúgio a alguém a quem a sorte da guerra seja desfavorável. As 
medidas e providências do governo no último caso devem ser muito 
prontas e muito enérgicas. 

O' Sr. Maciel (ministro da guerra): - Para o caso que apontou 
o nobre senador, de que não será necessária tanta força, está o remé
dio no projeto mesmo, porque diz: - em circunstâncias ordinárias 
15 mil praças, e em extraordinárias 20 mil --:-; logo, estando o Brasil 
em circunstâncias ordinárias, vem o exército de 20 mil praças para 15 
mil. 

O nobre senador pede também informações sobre tropas orien
tais que se achavam na·ação de Ponche-Verde, unidas aos rebeldes. A 
participação que fez o general em chefe do exército imperial é que 
desconfia que entre os rebeldes houvessem tropas da Cisplatina, por 
I h~· ter parecido muito grande o número das forças rebeldes, e que 
vai indagar. isto; não há senão esta remota presunção; e por isso 
ndcia posso avançar com segurança. 

'' 

:. 
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E quanto ao mais, escuso expender a minha opinião sobre a 
delicadeza da posição do império por aquele lado, porque os acon
tecimentos que ali se passam falam mais alto do que qualquer coisa 
que nós possamos dizer a tal respeito. 

O Sr. C. de Lages: - Consinta o nobre ministro em que eu 
ainda insista: quero dizer, parece-me que o senado precisa ter alguma 
idéia do estado em que o país poderá achar-se no ano de 44 a 45 para 
que é votada esta lei. O senado sabe bem que o nobre ministrq não 
. poderá profetizar; mas consinta o nobre ministro que lhe diga que 
tem obrigação de prever qual será o estado do país nessa época para 
pedir a força que entender necessária. 

Diz o nobre ministro que as forças ·serão reduzidas se o pa(s 
estiver em circunstâncias ordinárias; então digamos -o governo em 
circunstâncias extraordinárias aplicará a força que for precisa ·-, e 
não se fixe número algum para essas circunstâncias; mas, se temos de 
votar 20 mil praças, convém saber se esta força é necessária, e por 
conseguinte devemos ser informados sobre o estado do país: o nobre 
ministro deve prever até certo ponto se serão necessários esses 20 
mil homens: o serviço será feito segundo as circunstâncias do país 
necessariamente, e então para que prefixar um número de forças? 

Demais, eu estimaria que o nobre ministro visseo estado da 
província do Rio Grande. Eu disse que considerava o exército dos 
rebeldes, mesmo na sua pequenês, derrotado, e eotfc> para que 
decretar-se uma força como a que temos atualmente? Eu desejava 
chamar a atenção do nobre ministro sobre este ponto; quereria que 
ele dissesse se eu estou em erro, se não é verdade que o exército dos 
rebeldes está derrotado, e se devemos ter em 1844 a 1845 a força 
que atualmente temos. 

Se o nobre ministro entende que as circunstâncias do país são 
./ 

muito apertadas; se julga que o exército dos rebeldes não está derro-
tado, e que devemos ter ainda no ano para que é votada esta lei 20 
mil praças, devo dar razões que levem a convicção de que esta força 
é necessária. fst.imaria que o nobre ministro declarasse quais as suas 
esperança a respeito da pacificação daquela província, e o seu 
plano acerca da guarnição dela. . · . . . 

O Sr. Maciel (ministro da guerra):- Nesse ç:ombate Ültimo de 
que falou o nobre senador, os rebeldes atacavam com toda a sua for
ça aquela divisão do nosso exército, foram batidos e derrotados; é 
isto uma verdade; mas o nobre senador sabe que as vitórias têm con
seqüências diferentes, conforme as circunstâncias: que as acompa
nham; por conseguinte, nós não podemos calcular bem quais serão 
as vantagens todas que resu.l.tarão da vitória que obtivemos nesse 
.combate, porque até há um elemento que perturba bem este cálculo, 
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e vem a ser a estação invernosa em que estamos, e também o estado 
em que se acha a cavalaria; por isso não podemos já dizer que não 
precisaremos deste número de forças. Se o estado dos rebeldes não me
lhorar, e o nosso progredir, de necessidade se diminuirá a força que· 
ali temos. 

Demais, o nobre senador sabe que uma rebelião tão duradoura 
como aquela tem sido, no começo da qual o rapaz que tinha ·12 anos 
de idade, hoJe tem 20, tendo sido educado com as armas na mão, e 
imbuído nessas doutrinas, o que torna o estado da província do Rio 
Grande muito delicado; por conseguinte deve haver ali uma força 
respeitável. 

Parece-me pois que não se pode calcular com muita precisão. 
a força que deverá ser necessária só porque tivemos esta vitória; 
mas eu vejo que na lei está o remédio; se ·acaso 'as cirçunstâncias 
melhorarem, o exército será reduzido a 15 mil praças; se não me
lhorarem, será de 20· mil. 

O Sr. Conde de Lages: - Sr. presidente, eu tenho levado a 
questão ao· ponto de mostrar que darei um voto de confiança. 
Declaro pois que as razões que o nobre ministro apresenta não me 
convencem; é um voto de confiança aquele.que eu dou, porque o es
tado da cavalaria no inverno do ano de 1843 não· pode servir de 
argumento para o estado em que se achará a cavalaria no ano de 44 
a 45. Depois nós nos a'rrepEmderemos de termos ·votado uma força 
de 20 mil homens quando supúnhamos que os recursos dos rebeldes 
eram maiores, pois qu~ então votamos uma força de mais ou uma for
ça de menos. Se nós votamos 20 mil praças quando os rebeldes 
tinham um exército de 3 mil homens, e achavam-se corn mais força 
moral, hoje que o seu exército é de 2 rrtil ho.mens e está derrotado, 
como havemos de votar os mesmos 20 mil homens? 

Mas, enfim, como disse, .eu dou o meu voto de confiança, na 
certeza de que as razões que o nobre ministro apresenta, e quanto 
a mim, são um pouco ministeriais de mais, está. muito intrincheirado 
nas genera I idades .. 

O Sr. Maciel (ministro da guerra):- O nobre senador disse que 
a observação que fiz sobre o estado da 'cavalaria atualmentenão tem 
relação ·algúma com o estado em que se achará a cavalaria no ano de 
1844 a 1845: talvez não me exprimisse bem, mas o que eu quis dizer 
é que não podia atualmente calcular o que poderia acontecer em 
1844 a 45 por se ter obtido essa vitória ultimamente em Ponche- Ver
de, atendendo ao estado em que deve estar a nossa cavalaria,. o que 
deve influir nas conseqüências dessa vitória. 

Julga-se a matéria suficientemente discutida e retira.-se o minis-
tro. 
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O Sr. Presidente:- Vou pôr a votos em primeiro lugar o artigo 
da proposta do governo: passando ele, fica prejudicada a emenda da 
câmara dos Srs. deputados; se não passar, porei então a votos a 
emenda. 

O Sr. C. de Lages (pela ordem): - Se o senado rejeitar o pri
meiro artigo da proposta e aprovar depois a emenda da câmara dos 
Srs. deputados que diz que a lei de fixação de forças de terra para o 
ano financeiro de 44 a 45 seja a mesma que rege no de 43 a 44, não 
sei como fica a ordem da votação, porque é necessário observar que 

· dessa lei já o primeiro artigo está rejeitado pelo senado ... 
O Sr. C. Leão (ministro da justiça):- O que se rejeitar é a fór

mula. 
O Sr. C. de Lages: - Eu entendia, Sr. presidente, que o essen

cial da discussão está feito, que é a fixação das forças, como quer a 
constituição, ouvindo-se o governo. Portanto, julgava que V. Ex. 
devia pôr a votos primeiramente a emenda da câmara dos Srs~ 
deputados, porque o essencial está feito, e assim se cortava mais a 
questão. 

O Sr. Oliveira:- Eu voto pela lei de fixação das forças de terra 
tal qual passou na câmara dos Srs. deputados, com a diferença de não 
ser em resolução, mas sim em decreto, na forma da constituição, por
que não a quero violar. E também em decreto separado da fixação 
da força naval, porque cada ministro é que há de referendar a parte 
que pertence à sua repartição, e não pode um só ministro referendar 
a lei da fixação das forças de terra unida à das forças de mar; 

Lembra-me que na câmara dos Srs. deputados apresentou-se 
um exemplo de que já se fez uma coisa igual a esta; mas eu não faço 
caso, nem mesmo de milexemplos ou precedentes, quando eles são 
contrários à lei expressa. 

Em conseqüência entendo que a votação deve reduzir-se a 
isto: aprovar-se a fixação das forças de terra, tal qual passou na outra 
câmara, mas por um decreto e não por uma resolução; o que se pode 
fazer muito bem consultando-se a outra câmara,· como já se tem 
praticado. São estes os exemplos que eu admito, porque não são 
contrários a lei alguma. · , .. 

O Sr. Presidente:- Eu não posso propor à votação a emenda 
da câmara dos deputados em primeiro lugar, porque o regimento diz 
que primeiramente sejam submetidos à votação os artigos dos 
projetas ou resoluções e que só as emendas supressivas tenham a 
preferência. A proposta do governo há de ter um destino, sobre· ela 
deve recair votação; por isso vou pôr a votos o 1~ artigo da proposta: 
rejeitado ele, proporei então a· emenda da câmara dos deputados. 
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O Sr. Oliveira:- Nesse caso quero fazer uma emenda para que 
em lugar de resolução seja decreto. 

O Sr. Presidente:-· Isso agora não pode ter lugar, porque já a 
discussão está fechada. 

Procede-se a votação: não é aprovado o 1? artigo da proposta, 
e aprova-se a emenda da outra câmara na parte relativa à fixação 
das forças de terra; consideram-se prejudicados os mais artigos da 
proposta, e aprova-se a emenda para ter 3? discussão. 

Lê-se.e fica s9bre a mesa o seguinte parecer: 
"A comissão de constituição e diplomacia viu o requerimento 

junto do nobre senador o Sr. José Clemente Pereira, sobre o parecer 
dado por esta comissão relativamente à resolução da· câmara dos 
deputados, para ser proibida de ora em diante a concessão de tenças 
por serviços militares em tempo de paz e a pretexto do· assento do 
conselho ultramarino de 28 de março de 1792; e bem assim a renún
cia das tenças; a comissão, à vista da letra expressa do decreto de 
23 de junho de 1841, n? 181, posterior à referida resolução, entende 
que esta se acha prejudicada. 

"Paço do senado, em 8 de julho de 1843. - Visconde de S. 
Leopoldo. - Vasconcellos. - Visconde de Olinda." 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, e marca para ordem do dia a última discussão dos parece
res das comissões de constituição: 1?, sobre a convenção de 4 de de
zembro de 1840 entre este império e o reino de Portugal; 2? mandan
do arquivar a ata do colégio eleitoral de Monte Alto para a eleição 
de um senador em lugar do falecido Sr. Carneiro de Campos; 3~, sobre 
a troca dos documentos parlamentares dos corpos legislativos do Bra
sil e Portugal. Da comissão de assembléias provinciais: 1?, sobre o 
ofício do ministério do império de 17 de maio deste ano acerca da 
lei n? 4, de 1841, da assembléia provincial de Goiás; 2? e 3?, man
dando arquivar as leis provinciais de S. Paulo e Piauí, promulgadas 
no presente ano. 1? discussão da resolução - AB - revogando. o 
art. 15 ·tit. 3? da lei n? 172 da assembléia provincial da Bahia, de 
1842; e logo que chegue o ministro da marinha, a 1? e 2~ discus
são da fixação das forças navais. 

Levanta-se a sessão ao meio dia. 



SESSÃO EM 10 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Sumário: - Expediente. - Parecer concedendo licença ao Sr. sena
dor Feijó para retirar-se para S. Paulo; urgência: discursos dos 
Srs. C. Ferreira, V. de S. Leopoldo e Paula Souza. - Interrup
ção para discussão das forças navais; votação. - Continuação 
da 1~ discussão do parecer; discursos dos Srs. Carneiro Leão, 
C. Pereira, Maia, Lopes Gama, Saturnino e C. Ferreira. - Re
querimento do Sr. C. Leão. -Discursos dos Srs. C. Leão e L. 
Gama: debate caloroso. 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O Sr. 1 <?Secretário lê um offcio do ministro do império, reme
tendo os orçamentos e balanços da receita e despesa da província do 
Espírito Santo, depois do ato adicional, faltando o orçamento da des
pesa do ano financeiro de 1837 a 1838, que, segundo informa o res
pectivo presidente, nem existe na secretaria da presidência, nem na 
da assembléia. provincial. 

· · Remetidos para o arquivo. 
São eleitos por sorteio para o recebimento do ministro da 

marinha os Srs. Brito Guerra, conde de Lages e Rodrigues de Andra
de. 
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Lê-se o seguinte parecer: 
11AS comissões reunidas de constituição e legislação, julgando 

atendíveis as razões expendidas no ofício que a esta câmara dirigiu 
o Sr. senador Diogo Antonio Feijó, em data de 6 do presente mês, 
são de parecer que se conceda ao mesmo Sr. senador a licença que 
pede. 

Paço do senado, 8 de julho de 1843. - C. M. Lopes Gama. -
Visconde de S. Leopoldo. - Vasconcellos. - J. Clemente Pereira. -
P. J. de Almeida e Silva. - Visconde de Olinda. 

O Sr. Saturnino: -Sr. presidente, o fundamento deste parecer 
é a moléstia de que se acha afetado o nobre senador o Sr. Feijó; por 
conseqüência é urgente de sua natureza. Requeiro pois a sua urgência 
para entrar já em discussão. 

A urgência é apoiada e sem debate aprovada. 
Entra em primeira discussão o parecer. 
O Sr. C. Ferreira: - Sr. presidente, o julgamento dos nossos 

ilustres colegas é um fato que a história há de sem dúvida levar aos 
nossos vindouros; a posteridade imparcial há de julgar aos réus e aos 
juízes, e os nossos nomes serão escritos nos padrões da infâmia -ou 
nos padrões da glõria! 

O Sr. C. Leão:- Nem uma nem outra coisa. 
O Sr. C. Pereira:- Não há infâmia nem glória; há fazer justiça. 
O. Sr. C. Ferreira: - Este caso é muito sério, Sr. presidente. 

Como é que a ilustre comissão concede tão facilmente licença para o 
nosso ilustre colega ir para S. Paulo? Não é este o cidadão que V. 
Excia. de lá mandou para o Rio de Janeiro, e que os nobres ex-minis
tros julgaram tão perigoso aqui que não consentiram que ele aqui 
ficasse e a quem mandaram por tal motivo p~ra a província do Espí
rito Santo? Como é pois, que tendo-se de julgar este ilustre senador, 
se posterga este negócio há 6 meses? Como é que, tendo-se achado 
perigosa a presença deste nobre senador em S. Paulo, se quer deixá-lo 
ir para lá, quando se diz que ali há fermentos de desordem, quando 
o próprio presidente daquela província se apresenta no teatro com a 
espada desembainhada, dizendo {como agora sustentam os periódi
cos) que os estudantes fomentam desordens, e mandando-os prender? 
Se assim é, há coerência neste parecer? Pois deita-se o peixe n'água? ... 
Há essas desordens ou não há? ... O nosso colega era perigoso ·em S. 
Paulo ou não era? ... Parece-me isto a maior das incoerências! 

A mesma ilustre comissão aqui nos disse nas sessões passadas 
que o senado seria julgado uma excrecência na ordem social senão 
julgássemos quanto antes os nobres senadores acusados; sendo assim, 
parece que a nobre comissão não. devia dormir, não devia sossegar 
nem de noite nem de dia, sem dar o seu parecer a tal respeito. Entre-
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tanto quer-se postergar este negócio!... E quem .é que dá este parecer? 
São os mesmos nobres senadores que diziam que os nossos correligio
nários pol fticos não queriam senão moratórias! O nobre senador deu 
a sua resposta em 12 de maio, entretanto até agora ainda se não deu 
parecer a respeito! d que dirá o Brasil? ... 

Senhores, eu estou persuadido que esta demora há de ser mui
to pesada ao nosso ilustre colega o Sr. senador Feijó. Eu no caso dele 
antes queria uma sentença, qualquer que ela fosse, do que estar so
frendo este peso da imputação de cabeça de rebelião, de ter pretendi
do transtornar a ordem pública, acabar com o império, estabe-lecer a 
república, e outras de igual jaez! 

Eu estou persuadido que o nosso ilustre colega acusado deseja 
ser julgado quanto antes, e até julgo que, se na-ocasião da votação al
gum dos nobre senadores que presentes estão fosse capaz de fraquear, 
isto é, entendendo que o acusado era criminoso, quisessem absolvê
lo, ou que alguns que tomaram assento nesta casa por escolha desse 
nosso ilustre colega, hesitassem em julgá-lo; creio, digo, que.ele viria 
com o seu corpo meio morto servir-lhes de esteio, acudir-lhes, levan
tá-los quando esmorecessem, quando fraqueassem. 

Um Sr. Senador:- Isto é patético! 
O Sr. C. Ferreira: - Parece que há a maior das incoerências 

entre o parecer que se discute e os antecedentes da mesma nobre 
comissão; até é um desmentido aos nobres ex-ministros! Eles 
acharam-no tão perigoso em S. Paulo que o prenderam e deportaram, 
agora quer a nobre comissão que ele vá novamente para S. Paulo! 

O Sr. V. de S. Leopoldo:- Peço a palavra. 
O Sr. C. Ferreira: -Como o nobre membro da comissão pede 

a palavra, ouvi-lo-ei, e guardarei para depois mais algumas reflexões. 
O Sr. V. de S. Leopoldo:- Acabo de ouvir atacar tão violenta

mente a comissão, que me julgo na necessidade de dizer alguma coisa 
em sua defesa, expondo as razões que a moveram a dar este parecer. 

A comissão viu a força com que o Sr. senador Feijó se expressa 
no seu ofício; ele afirma que a continuação da sua existência depende 
da sUa saída da. província do Rio de Janeiro para a de S. Paulo; isto é 
que, à vista dos incômodos que sofre a sua existência, teria um termo 
breve se continuasse a residir nesta província. 

A comissão atendeu também que esse ilustre senador, tinha em 
seu favor a lei que concede que o réu se possa defender por procu
rador; e sendo assim, nada mais natural, à vista do que ele alega, do 
que conceder-se-lhe esta licença. Eis as razões que influíram no 
parecer da comissão. 

De passagem direi também que me persuado que com bastante 
injustiça se acusa a comiss~o. É sabido que ainda há bem poucos dias 
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é que apareceu na casa um traslado autêntico do processo. 
O Sr. C. Ferreira:- E a comissão já sabia· que ele vinha? 
O Sr. V. de S. Leopoldo:- Não, senhor; mas o processo que se 

extratou estava tão informe, que a comissão não via jeito ..• 
O Sr. C. Ferreira:- Mas nunca disse isto. 
O Sr. V. de S. Leopoldo:- ... e tendo o tra~lado autêntico che

gado só há mui poucos dias, é uma injustiça que se faz à comissão 
acusá-la por tal modo. 

Os meus nobres colegas que estão presentes trataram sem dú
vida melhor que eu esta matéria; portanto termino aqui as minhas 
observações. 

O Sr. P. Souza: - Eu não me quero envolver na questão estra
nha da demora do parecer ·sobre os processos; em ocasião oportuna 
tratarei desta questão. Direi somente de passagem que a razão que dá 
a comissão para a demora que tem tido, isto é, terem chegado há 
muito pouco tempo os traslados por extenso, com os depoimentos e 
juramentos que estavam em extrato, não me parece muito forte. Pri
meiramente esses traslados nada aumentam o processo, apenas fazem 
que algumas testemunhas, cujos depoimentos vinham por extrato, 
venham agora por extenso. Em segundo lugar, essa razão podia ser
vir a respeito dos processos dos Srs. Feijó e Vergueiro; mas não a res
peito dos Srs. Ferreira de Mel lo e Alencar (apoiados). Se o parecer se 
tem demorado por essa razão, devia dar-se a razão porque se demo
rou o que respeita aos processos dos Srs. Ferreira de Mello e Alencar. 

Tratarei agora do que está. em discussão. O Sr. Feijó requereu 
ao senado que o julgasse quanto antes, visto que qualquer 9emora 
seria a sua sentença de morte. Eis o pedido do Sr. Feijó; é o seu pron
to julgamento. Acrescentou depois que, se o senado julgasse indispen
sável haver demora, nesse caso pedia licença para retirar-se, visto que 
a continuação de tal demora é a sua sentença de morte. A comissão 
nada diz a respeito do requerimento essencial, isto é, do pronto jul
gamento; toma só em consideração o segundo pedido, o da I icença: é 
este que ela olha como uma necessidade. 

·Eu, como estou certo do estado do Sr. Feijó, porque sou mui
tas vezes testemunha ocular, e não me embaraço com o que a comis
são devia fazer, limito-me a adotar o que ela propõe. O Sr; Feijó tem 
sido tratado por quase todos os médicos do Rio de Janeiro, e ultima
mente o é pelos Srs. conselheiros Peixoto e Tavares; estes médic·os di
zem que, no estado em que ele está, talvez lhe é mesmo impossível o 
retirar-se, porque o seu estado atual é de uma morte lenta, não pode 
respirar, P cada momento lhe parece que morre; e dizem os médicos 
que, a poder mudar para outro clima, talvez possa alongar alguns dias 
de· vida. Ora, sendo assim, dizendo .a comissão que se lhe conceda a 
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licença para retirar-se, embora não fosse isto o que eu quisera que ela 
só dissesse, aprovo o parecer da comissão, porque talvez deste modo o 
Sr. Feijó escape de morrer, certo como estou, pelo dito dos médi
cos, que dias que ele se demore morrerá,ou talvez não possa já re
tirar-se. 

Ora, se o nosso ilustre. colega é criminoso, estou certo que o se
nado não quererá que ele escape à espada da lei, e se é inocente, deve 
querer que isto se reconheça. Esta é outra questão que eu queria 
que a comissão encarasse, que queria que se tratasse, não só a 
respeito do Sr. Feijó, mas dos mais senhores pronunciados; e a este 
respeito já eu fiz um requerimento geral, e um nobre senador fez 
outro individual. Adoto porém o parecer, embora o ache limitado; 
pelo menos dando-se esta licença, não se lavrará já a sentença de 
morte, que· necessariamente se dará se ele for obrigado a permanecer 
no R i o de Janeiro. 

O Sr. Presidente (depois de alguma pausa): - Não havendo 
quem peça a palavra vou pôr a votos. 

O Sr. C. Leão: - Peço a palavra. 
O Sr. Presidente: - A discussão fica adiada por achar-se na 

antecâmara o Sr. ministro da marinha. Convida a deputação nomea
da a ir recebê-lo. 

O Sr. ministro é introduzido com as formalidades do estilo e 
toma assento na mesa. 

ORDEM DO DIA 

É aprovada sem debate em primeira discussão, para passar a se
gunda, a proposta do governo que fixa as forças de terra para o ano 
financeiro de 1844 a 1845. 

A proposta entra logo em segunda discussão com a emenda da 
câmara dos Srs. deputados, e mais a seguinte que é oferecida e 
apoiada. 

li Em lugar de- resolve- diga-se- decreta. -Oliveira." 
Não havendo quem peça a palavra, é posto à votação o artigo 

primeiro da proposta e rejeitado, sendo aprovada a emenda da 
câmara dos Srs. deputados com a do Sr. Oliveira. 

Retira-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com 
que fora recebido. 

Prossegue a primeira discussão do parecer que concede licença 
ao Sr. senador Feijó, para retirar-se para sua casa em S. Paulo. 

O Sr. Presidente:- O Sr. Carneiro Leão tem a palavra. 
O Sr. C. Leão (ministro da justiça):- Sr. presidente, lendo~se o 

parecer da comissão, parece que o ilustre senador pediu simplesmente 
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esta licença, e que a comissão I h' a concede; mas não é este o principal 
requerimento do ilustre senador. Na primeira parte do seu ofício, o 
nobre senador pede a pronta decisão do seu processo, e só na segunda 
é que requer licença para retirar-se, caso o processo não possa ser de
cidido agora. Qual é pois o obstáculo a que· o processo se decida 
prontamente? não existe há muito na casa esse processo? não está ele 
respondido pelos acusados? não está tudo impresso? que falta pois 
para que se decida prontamente? para que se defere a segunda parte 
do requerimento, quando a primeira pode ter inteiro deferimento? 

Sr. presidente, parecendo-me que nenhuma razão pode justifi
car esta licença, sou obrigado a opor-me a :ela. A licença é para que 
o acusado se ausente para sua casa, na vila de Campinas, província de 
S. Paulo; e o que quer isto dizer? Quer dizer que a comissão não está 
resolvida a dar este ano parecer sobre este negócio, porque, se está 
resolvida a dar um parecer, então é absurdo dizer ao ac'usado:- Ide
vos embora oara a província de S. Paulo, para daqui a 15 dias decidir
se que o .vosso processo deve continuar, e que vós deveis ser preso-? 
Digo preso, porque da procedência do processo deve resultar a prisão: 
da prisão não estão isentos senão aqueles que estão pronunCiados por 
crimes afiançáveis; portanto, parece que desde que se julgar proce
dente esta acusação, sendo o crime como é inafiançável, a prisão terá 
lugar forçosamente, e que não está no arbítrio do senado dizer que 
não tem lugar. 

Sendo esta a minha opinião, segue-se que, se a comissão daqui 
a 15 dias, um mês ou dois, quando julgar conveniente apresentar pa
recer e decidir-se que o processo tem de continuar, e que por conse
qüência deve o senador acusado ser preso, visto que o crime por que 
está pronunciado é dos que obrigam a prisão, segue-se que terá o 
acusado de voltar novamente da província de S. Paulo. Ora, se o 
motivo por que veio esta petição à casa é o de moléstia, é o incômo
do que sofre o ilustre senador, diminui-se-lhe acaso o incômodo 
concedendo-lhe licença para ir, tendo talvez de voltar daqui a pouco 
tempo? Ou então já a comissão tem em vista que se há de julgar im
procedente a sua acusação, e por isso já o manda retirar, reservando
se para posteriormente propor isto mesmo, declarando-a improce
dente? Mas é necessário que a comissão aborde enfim essa questão. 

Se o processo é improcedente, se não deve continuar, apareça 
enfim essa opinião para ser examinada e avaliada pela casa; mas o que 
não compreendo é que se suspenda a decisão essencial, se o processo 
deve ou não continuar, para que se dê esta licença! Se faltasse algum 
esclarecimento, se os processos não tivessem chegado à casa, se não 
estivessem impressos, eu perceberia algum obstáculo em apresentar 

.um parecer a esse respeito; conviria então na licença. Mas quando o 
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acusado não pede licença, senão no caso em que se não possa decidir 
prontamente o seu processo, quando se não mostra 'nenhum embara
ço que embargue a decisão, o que quer dizer semelhante licença? ... 

Parece que a comissão devia forçosamente fazer preceder a 
conclusão do seu parecer destas palavras - sendo impossível anuir à 
primeira parte do requerimento do nobre senador por tais e tais em
baraços que obstar11 ao julgamento, a comissão é de parecer que se 
dê a licença pedida na segunda parte. - Mas se a comissão não alega 
o mínimo embaraço que embargue a decisão terminante deste negó
cio, como conceder a licença que somente se pede no caso que não se 
possa decidir a questão logo terminantemente como a justiça exige? 
Não posso conceber este parecer, Sr. presidente. Quer no caso de cul
pabilidade do acusado, quer no caso de não culpabilidade, não perce
bo semelhante parecer; julgo-o injustificável. Entretanto espero ouvir 
aos demais membros da comissão para saber as razões em que fun
dam esta licença. 

O Sr. C. Pereira: - S. Ex~ o Sr. senador ministro da justiça, 
combatendo o parecer em discussão, disse que o nobre senador só 
pede esta licença em segundo lugar, e que a sua primeira exigência é 
ser julgado quanto antes, que só no caso do senado entender que deve 
haver alguma demora no seu julgamento é que pede que se lhe conce
da a licença para retirar-se para sua casa em S. Paulo. Eu vou ler o 
ofício do nobre senador o Sr. Feijó, e à vista dele o senado facilmen
te, conhecerá que a comissão não podia deixar de dar este parecer. 
(Lê o offcio impresso no Jornal do Commercio de 10 do corrente). 

Três vezes repete o. nobre senador que toda a demora lhe é 
prejudicial. Eis o que mais impressão fez na comissão; nem podia dei
xar de fazer; a justiça exige que, qualquer que seja o parecer que a co
missão tenha de dar a respeito do processo do Sr. senador Feijó, se 
lhe dê esta licença, visto depender dela a· sua saúde e até sua exis
tência. 

Mas. disse o nobre ministro da justiça:- Parece que a comissão 
está resolvida a não dar o seu parecer este ano! Esta conclusão é um 
pouco forte. De não ter dado já esse parecer, ou de oferecer um pare
cer propondo que se conceda a este membro do senado retirar-se para 
sua casa em atenção ao perigo em que está a sua vida se se conservar 
na corte, não pode em verdade concluir-se que a comissão está dis
posta a não da r parecer este ano. 

Disse também o nobre ministro que se não é esta a intenção da 
comissão, parece que tem em vista julgar improcedente o processo do 
nobre senador, desde que o manda já ir em paz! Do mesmo modo 
parece que esta conclusão é graciosa, e do parecer se não pode con
cluir tal. A comissão concede a licença pedida dando crédito ao ofí-

I, 
li 
I 
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cio; teve nisto unicamente em vista não ser culpada pela sua parte, 
visto que qualquer demora pode prejudicar a vida de um cidadão 
membro desta casa; e esta foi a razão que conscienciosamente teve a 
comissão; foi convencer-se, como está convencida, de que toda a de
mora do Sr. Feijó no Rio de Janeiro é prejudicial à sua saúde. 

Vamos agora à demora do parecer sobre o processo. 
Senhores, não tem havido nenhuma omissão, ou culpa propria

mente dita, que possa ser imputada às comissões. As razões de demo
ra nestes casos e em outros são muito conhecidas. A primeira coisa 
que para isto concorreu foram os mesmos defeitos com que o proces
so apareceu na casa, defeitos que o nobre. senador por S. Paulo aqui 
notou, e que os acusados apresentaram como fundamentais nas suas 
defesas. Convinha pois obter um traslado completo dos processos 
fazer para cessar estas dúvidas, e para satisfazer a consciência das 
comissões, porque de fato havia algumas faltas de muita considera
ção, como era a falta de assentada de testemunhas que se inqueriam, 
etc. Chegou este traslado só há quatro ou cinco dias. Logo, relativa
mente ao Sr. Feijó, não tem havido demora senão desde que o verda
deiro traslado chegou à mão das comissões, isto é, há cinco dias.· 

O Sr. P. Souza: - E o dos Srs. Ferreira de Mello e Alencar? 
O Sr. C. Pereira: - Agora estamos tratando o do Sr. Feijó; 

mas darei também uma razão, que é para todas as demoras. Eu sem
pre fui de opinião que as comissões trabalhassem cada uma por si; 
quando vejo mandar reunir duas comissões para darem um parecer, 
porque acho nisto muitos inconvenientes. ~ muito dificultoso poder 
reunir seis membros oportuna e amiudamente, como é mister para to
mar um acordo sobre matéria de tal magnitude. O senado há de ter 
observado que poucas vezes os membros das duas comissões se tem 
achado ao mesmo tempo na casa, e sempre que isso tem acontecido, 
tem havido conferência. Esta é uma das razões. A outra é também a 
dificuldade de reunir em uma opinião comum seis votos, principal
mente sobre questão tão importante; porque é necessário que todos 
estejam presentes ao exame dos processos que todos estejam prontos 
para entrarem na discussão do parecer que se houver de dar; e bem 
se vê que isto leva muito tempo. Por conseqüência, não se pode.cul
par as comissões por alguma demora que tenha havido. 

Concluirei que, ainda mesmo quando hoje ou amanhã as 
comissões pudessem dar o seu parecer sobre o processo do Sr. Feijó, 
não deviam negar a licença, quanto mais que as comissões ainda não 
concordaram definitivamente no parecer que hão de dar. Seja porém 
qual ele for, há de ser discutido, a sua discussão há de levar tempo, 
e então, se é verdade, como acredito, que a permanência do Sr. Feijó 
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no Rio de Janeiro pode ser fatal à sua existência, por ·que razão se 
não há de conceder a licença? ... 

O nobre ministro da justiça vê um inconveniente que eu não 
vejo, isto é, que se o senado entender que o processo deve continuar 
e ter lugar a prisão, porque o crime não é afiançável, será necessário 
mandar vir o nobre senador para o Rio de Janeiro. Eu não sei se com 
efeito seria necessário mandar vir para o Rio de Janeiro um nobre 
senador quando ele tivesse de ser preso, porque, na lei de. responsa
bilidade dos ministros, que foi adotada por uma lei para regular estes 
processos, é permitido aos acusados comparecerem por seus procura
dores; de sorte que, ainda mesmo dado esse caso (que por ora não 
passa de uma hipótese), não havia inconveniente algum; podia efetu
ar-se a prisão lá, e responder aqui por procurador. Mas suponhamos 
que assim venha a -ser necessário; todo o tempo que deve mediar até 
que cheguemos a esse ponto pode ser aproveitado a bem da saúde do 
nobre senador, porque creio que, mesmo a ma'rcharmos muito 
depressa, sempre gastaremos· algum tempo. 

Por tudo isto creio que o senado, já não digo por equidade, 
mesmo por justiça, deve aprovar o parecer. 

O Sr. Maia (ministro do Império): - Sr. presidente, desde que 
ouvi a leitura do ofício do nobre senador o Sr. Feijó ao senado con
clui que o parecer da comissão não é com efeito aquele que ao justo 
devia dar-se. O Sr. senador Feijó requer que se lhe dê licença para ir 
para sua casa, no caso que se. suponha haver demora no seu julgamen-
_to. 

Ora, é bem de presumir que, quando o Sr. Feijó trata de haver 
demora, não pode ter em vista a dem~ra ordinária do processo, por
que ele conhece muito bem que, logo que está sujeito à lei de respon
sabilidade dos ministros de estado, há de o seu processo de necessida
de ser demorado. 

Não é pois dessa demora que ele fala, e tanto o não é, que ele 
reconhece .a. necessidade de voltar, no caso de se decidir que a pro
núncia é procedente, a defender-se pessoalmente perante o senado. 
Logo fala de uma demora extraordinária que possa acontecer por 
qualquer motivo. 

Ora, entendendo eu que a comissão já não pode ter motivo al
gum para esta demora extraordinária, porque já nos informou que tem 
todos os documentos, todo o processo em seu poder, acho que ares
posta que a comissão tinha a dar a este requerimento era somente, ou 
apresentar imediatamente o parecer para evitar esta demora extraordi
nária de que unicamente. fala o Sr. Feijó, ou ao menos prometer que 
em um ou dois dias o apresentaria. 

IJ 
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Portanto, pelo mesmo ofício do Sr. senador Feijó entendo que 
a comissão devia no seu parecer apresentar imediatamente a decisão 
para ser submetido ao senado, para que esse Sr. senador, na forma do 
seu pedido, se conformasse com a demora que é ordinária e regular. 

O Sr. C. Leão (ministro da justiça): ~Ao que acabou de dizer 
o meu ilustre colega acrescentarei o seguinte: .· . 

Presumo que com efeito o nobre senador o Sr. Feijó se acha 
muito incomodado, e que este clima lhe é prejudicial; por vezes o ou
vi declarar que se não dava bem no clima do Rio de Janeiro. Mas isto 
tem lugar na estação mais quente, e não neste tempo, que é sem dú
vida aquele em que o clima do Rio de Janeiro não difere muito do 
clima de serra acima. Suponho que no mês de julho e agosto, ainda a 

I 

corte é habitável pelas pessoas que se dão melhor nos climas mais 
frios. Ora, eu entendo que será prejudicial ao nobre senador residir 
longÓ tempo no Rio de Janeiro; mas não me persuado que sejam tão 
urgente a sua ida para S. Paulo que as comissões não possam decidir 
antes a continuação ou não do processo respectivo. Se as comissões, 

. por terem seis membros, tem dificuldade de se reunir fora das horas 
da sessão, podíamos suspender as sessões ordinárias por dois ou três 
dias para que as comissões entretanto se reunissem e tratassem exclu
sivamente deste processo. Eu se fosse membro da comissão, não re
putaria isso necessário, pois julgo que se pode trabalhar fora destas 
horas; mas haverá alguns senhores quer por incômodo o não possam 
fazer, e então pode-se tomar aquele arbítrio. 

O Sr. senador não se limita a pedir exclusivamente a licença; 
pede em primeiro lugar que o seu processo seja prontamente decidido, 
e só na falta dessa pronta decisão é que reclama licença. Ora, como é 
que está provado que é indispensável a demora para ter lugar está de
cisão? Não está de sorte alguma determinada essa necessidade; pelo 
menos a comissão podia aventurar o parecer sobre se o processo deve 
ou não continuar. Suponhamos que decide que deve continuar; é 
então o caso, se o nobre senador não pode persistir no Rio de Janeiro, 
de se lhe conceder um adia.mento, guardando-se a decisão da causa 
para a sessão seguinte. 

Mas enquanto não há essa decisão, como· está provada a indis
pensabilidade da demora? Enquanto não está decidido que o pro
cesso deve continuar, como se prova a indispensabilidade da demora 
que é o caso da petição? A petição exige a licença só. no caso de ser 
indispensável a demora: está porventura provado que ela é indispen
sável? Se se decidisse que o processo devia continuar, então podia-se 
julgar pouco mais ou menos, caso o acusado tivesse de produzir de
fesa, etc.; se era ou não indispensável a demora; em tal caso, con
forme fosse a decisão da casa, podia-se, por tempo dete'rminado, 
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conceder ao pretendente a licença para habitar em um clima mais ~ 
consentâneo com a conservação de sua vida. '1 

Mas se o parecer tiver de ser no sentido de não continuar o 
processo, não vejo razão para que se não decida sem nenhuma demo
ra·, não vejo razão desde já para esta licença. Em todo o caso não está 
provada a necessidade da demora. Se eu fosse decidir, sem dúvida de
cidiria que a demora era necessária; mas a casa ainda não decidiu; 
porque, quanto a mim, como o nobre senador de que se trata confessa 
as argüições que lhe são feitas, e só nega a qualidade de cabeça, e eu 
entendo que não há senador nenhum que possa entrar em uma rebe
lião como simples soldado, mas que todos os senadores que entrarem 
em rebeliões são cabeças ... 

(Apoiados e não apoiados: susurro.) 
O Sr. Patrício:- eu não penso assim: isso não. 
O Sr. C. Leão: - Não quero rebaixar a dignidade de senador a 

ponto de supor que ele é instrumento de alguém, que é agente, que 
obra debaixo das influências de alguém. Julgo que todo o senador 
que entrar em rebeliões é cabeça. · 

(Não apoiados e apoiados: susurro.) 
O Sr. Patrício diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. C. Leão (ministro da justiça): - Se o nobre senador foi 

pronunciado depois de senador por alguma rebelião, posso contar de 
certo que foi o cabeça dela (risadas). Reputo o lugar de senador de 
uma importância tal, que não posso supor que nenhum entre em 
uma rebelião sendo mero instrumento, salvo se se provar que é tão 
insignificante, tão nulo, que apenas foi servir de agente, de instru
mento de outros. 

O Sr. C. Pereira: - Eu, se entrar em alguma rebelião, quererei 
sempre que me t.enham por cabeça. 

O Sr. C. Leão: - Portanto, para mim é I fquido que o nobre 
I 

senador pronunciado, se entrou na rebelião é cabeça: e se se decidir 
que o processo deve continuar, concebo que haja necessidade de al
guma demora. Mas enquanto se não apresenta um parecer a respeito 
do seu processo, não posso conceber como se há de dar por I íquido, 
por provado, que é indispensável a demora. 

Julgo pois que, antes de se atender à segunda parte da petição, 
se deve atender à primeira; isto é à decisão da casa. Venha o parecer, 
decida o senado se o processo deve ou não continuar. Se decidir que 
não deve continuar, não precisa o nobre senador de licença alguma; 
se decidir que deve continuar, é o caso de se conceder um adiamento, 
de se marcar um prazo ou fixar uma época em que deve ter lugar o 
julgamento do nobre senador. 
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O Sr. L. Gama: - Sr. presidente, as comissões nao podiam de
clarar no parecer que está em discussão se com efeito ainda deveria 
haver uma grande demora no juízo que elas tem de ·emitir sobre a 
acusação do Sr. senador Feijó, porque, tendo as comissões examina
do esse processo, tendo entrado em muitas.discussões, viram que 
eram necessários esclarecimentos e infórmações, que, segundo a defe
sa do mesmo Sr. senador, não se podiam dispensar. Ultimamente é 
que chegou â casa cópia de um processo geral e foi remetido há poucos 
dias às comissões; as comissões já se ocuparam do seu exame, e não 
é nesta ocasião, em um parecer sobre uma licença que o nobre sena
dor pede para se retirar da corte, em razão de suas moléstias, que as 
comissões deviam dizer tudo quanto ocorre, para declararem em que 
tempo hão de dar o seu parecer. O que as comissões observaram é 
que houve um processo geral instalado pelo chefe de polícia de 
S. Paulo, que outros processos se fizeram em certos lugares ... 

O Sr. C. Pereira: - Não continue. 
O Sr. L. Gama: - Não quero alargar-me mais, porque vou en

trando na matéria, vou declarando pouco mais ou menos quanto 
ocorre para que as comissões não possam calcular essa demora, e a 
ocasião não é própria. 

E muito fácil dizer que as comissões já podiam ter dado o seu 
parecer. As comissões dando o seu parecer tem de sustentá-lo; pois, 
sendo natural que tenha de soffer grande debate, é preciso que cada 
um dos membros que o assinarem venham concordes e bem prepa
rados para defendê-lo. 

O negócio é bastante sério; para que nos havemos precipitar? 
Reconheço a necessidade que há de concluí-lo, sei que cada um dos 
nobres senadores acusados sofre muito em não ter uma deGisão pronta; 
mas eles devem.ver que justiça feita à pressa não é justiça. Não vejo, a 
não ser o tribunal dos jurados, nenhum tribunal a quem se marque um 
tempo preciso dentro do qual tem de dar suas decisões, IT:~Uito mais 
em um corpo político como o nosso, em que os juízes têm de entrar 
ein debate, sustentando suas opiniões, etc. 

Mas disse o nobre senador ministro da justiça que quando um 
senador está implicado em um processo por crime de rebelião, é claro 
que foi cabeça dela! Eis já objeto para uma grande discussão. Eu pen
so inteiramente o contrário: um senador pode, por exemplo, simpa
tizar com uma rebelião, pode ser convidado para ela e responder: 
-· eu não concorro senão com o meu conto de réis- ; e não fazer 
mais nada-; perguntarei eu:- este homem é cabeça? ... Aparece tam
bém uma rebelião, adere a ela, é cabeça? Eu podia figurar muitas 
outras hipóteses, em que um senador pode entrar em uma rebelião 
sem ser cabeça. 
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Temos pois de nos ocupar de questões muito sérias. Eu sei que 
o nobre senador o Sr. Feijó está sofrendo, mas são conseqüências 
necessárias do processo, e eu que tenho de sustentar aqui qualquer 
opinião sobre a matéria, eu que vejo que o processo como veio não 
satisfaz i a ... 

O Sr. P. Souza:- Nem como está. 
O Sr. L. Gama: - ... eu que tenho a examinar com muito 

vagar não posso declarar já a demora que a comissão terá em dar 
o seu parecer. Entretanto o que a humanidade, o que a justiça 
mesmo pede é que, visto o estado em que se acha o Sr. senador Feijó 
se lhe dê a licença que ele solicita. Quais são os inconvenientes que 
podem resultar de se dar a licença? Não temos na lei da responsabili
dade, como já mostrou o meu ilustre colega da comissão, a faculdade 
de se defender o acusado por seu procurador? Suponhamos que o 
nobre senador não pode vir, que as suas moléstias se agravam, nomeia 
o seu procurador. Não vejo pois motivo nenhum. pára denegar-se a 
licença.· 

Em outros objetos de menor importância vemos que as comis
sões gastam dias para dar parecer, ·e mesmo pela natureza de 
semelhantes comissões os debates são muito alongados, quanto mais 
nesta matéria. Depois de duas horas de conferência não se assenta em 
coisa alguma, fica-se para o outro dia, neste falta um ou dois mem
bros, novos obstáculos aparecem para chegar ao resultado, etc. Isto 
é pelo que·pertence ao processo do Sr. Feijó. Por ora não quero dizer 
mais nada sobre os outros; quando as comissões apresentarem o seu 
parecer a respeito de qualquer deles, então o senado conhecerá a 
razão da demora. 

O Sr. Saturnino: - Sr. presidente, quando requeri a urgência 
para se discutir este parecer, foi por me convencer que este 
passo que o nobre senador acusado quer dar, retirando-se para São 
Paulo, é uma medicação; e sendo assim, é necessário que seja aplicado 
logo, e por conseguinte, urgente, o que o senado reconheceu. 

Ora, é verdade que o nobre senador no seu requerimento diz 
que no caso de não poder o seu processo ter um andamento rápido é 
que pede a licença. Mas quem é que pode decidir se o processo terá 
um andamento rápido ou não? O senado não está no caso de dar se
melhante decisão. A comissão é quem pode:·decidir o tempo de 
demora que deve haver até a apresentação do parecer, porque daí por 
diante, nem a comissão, nem nenhum de nós pode dizer qual será a 
demora. Ora, se a comissão, pela sua parte, não pode dar o seu pare
cer com aque.la urgência· que o caso requer, porque não havemos 
de dar a licença? E necessário atender a que, se a comissão não tem 
dado o seu parecer, é porque algum motivo deve ter havido; não se 
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pode dizer afóitamente .que não tem havido motivo nenhum para a 
demora. Eu suponho que a comissão é interessada, pelo .seu crédito, 
em que o processo tenha andamento, e ela que lho não dá é porque 
alguma razão há. Quando apresentar o seu parecer, veremos sem 
dúvida que a demora tem sido causada por motivos fortes. 

Um ilustre membro da comissão que me precedeu alegou 
alguns motivos que me pareceram fortes. Nós não podemos ser 
juízes da comissão para dizer que ela deve apresentar já e já o seu 
par~cer para se poder deferir ao requerimento. Nunca se deu uma 
urgência tamanha a parecer algum de comissão.· · · 

Mas um nobre senador disse que no caso de que o senado deci
da qJue este senador deve ser preso, se dá o inconveniente de ser pre
cisa a sua volta ao Rio de Janeiro. Pois é necessário que a prisão seja 
no Rio de Janeiro? Não pode ser preso no lugar onde.estiver? Pode 
ficar lá, e responder por procurador; isso é permitido. · 

O Sr. A~ Branco:- Onde está essa permissão? 
O Sr. Saturnino: - Na lei de responsabilidade dos ministros, 

agora aplicada a estes processos. Eu não sou jurisconsulto; mas acho 
que é preciso mostrar-se uma proibição expressa em lei para que o 
nobre senador se não possa defender por procurador. Em todos os 
casos qualquer pode detender-se por procurador; e não havendo uma 
proibição expressa na .léi a respeito dos senadores, estão na regra 
geral. Portanto, não vejo que se dê o inconveniente apontado. · 

O Sr. Costa Ferreira: - Sr. presidente, se as nobrés comissões 
dissessem que se concedesse a licença para dar tempo a resfriarem 
as paixões, concordaria; porque com efeito a paixão faz muitas 
vezes com que nos guiemos mais pelo no~so coração do que pela 
nossa cabeça, pela nossa razão! Na verdade é difícil a tarefa de na 
época e na efervescência dos partidos julgar-se qualquer indivíduo 
por crime político. 

V. Ex. bem vê mesmo o nobre ministro da justiça, que é muito 
reto, ser· o próprio que entende que um senador se rebaixa quando, 
entrando em uma rebelião, não é o cabeça dela! De sorte que em 
semelhantes casos o senador há de cometer sempre pecado mortal! 
Segundo as sagradas letras, o justo peca sete vezes ao dia; mas o 
senador, segundo diz o nobre ministro nunca pode cometer ~enan
dades, há de ser sempre cabeça! Ora, eu perguntarei ao nobre senador 
se quem regula estas coisas não é um livrinho chamado código 
criminal? Pois quem nos rege a este respeito não é o código? Por
ventura está lá que o senador rebaixa-se quando não é cabeça? Que 
não pode cometer venalidades? ... Eu creio que semelhante opinião 
n5o honra nada aós senadores. Perdoe-me o nobre ministro, não 
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honra nada crer que eles sempre cometam grandes crimes em seme
lhantes casos, que de outro modo lhes fica mal!. .. 

Este mundo é na realidade um composto de incoerências! Um 
nobre membro da comissão ex-ministro disse que o Sr. senador Feijó 
estava muito doente, parai ítico, etc.; entretanto não houve compai
xão com ele, quando o mandaram prender; chegou a esta capital em 
uma embarcação, sendo tratado pior do que se costuma tr.atar qual
quer recruta para a marinha, porque o recruta para a marinha, 
quando vai para bordo é abonado da sua ração, e com o nobre 
senador não houve nem esta atenção; veio quase sem roupa alguma, 
e não se lhe deu tempo para fornecer-se dela; chegou aqui: 
como se dizia que era homem perigoso, foi logo passado para outra 
embarcação, sem se lhe dizer - prepare-se -,e lá foi para o Espírito 
Santo, sem se atender à sua saúde, nem a coisa alguma! Hoje porém 
já se atende; o nobre ex-ministro da guerra quase que chora! Já diz 
que ele está para morrer, diz que acredita nisso; então como não 
acredita que ele está inocente, que não cometeu crime? ... 

Ora, senhores, o negócio desta revolta vai sendo original! Há de 
ser apontado na história! V. Ex. sabe que o ano atrasado nesta casa 
se dizia que a oposição era terrível, que se opunha à lei da reforma 
do código, quando era preciso que essa lei passasse quanto antes, 
porque era uma lei salvadora! Passou essa lei; foram nomeados juízes 
municipais, delegados, subdelegados e chefes de. polícia; apareceu 
a desordem de São Paulo, e estes homens, escolhidos a dedo, proces
saram logo, creio que duzentos e tantos indivíduos! Porém imediata
mente o chefe de polícia, com uma penada, fez mais em um dia do 
que os júris de que tanto se tem falado, nunca o fizeram, porque de 
uma penada mandou para a rua creio que 170 indivíduos. 

Entretanto os que mais tem sofrido tem sido os nobres senado
res; isto na realidade é doloroso L .. Eu rogo ao nobre membro da comis
são, que nos apareceu hoje tão mavioso, que tenha piedade dos nos
sos colegas: bs outros cidadãos que se diziam co-réus dos nobres se
nadores, esses que o nobre ex-ministro e seus colegas mandaram 
passear à Europa deportados, apenas aqui chegaram, dentro de dois 
ou três dias, ficaram livres, e os nossos colegas ainda carregam com 
o peso de uma acusação·!... O caso não merecerá atenção? ... A comis-
.. .. N.. t t III I Oh I D I S sao nao tem tempo... ao em empo.. .... .... . meu eus. e os 

brasileiros analisarem o tempo que o senado tem gasto este ano 
nestas duas sessões em trabalhos de comissões, hão de pôr as mãos 
na cabeça, porque a maior parte do tempo tem-se levado em traba-
lhos de comissões. · 

Eu creio que ainda este ano se não trabalhou um só dia 4 ho
ras, quase todo o tempo se tem levado em trabalhos de comissões, 
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umas vezes as sessões inteiras, outras parte. E ainda o nobre ministro 
queria que se suspendessem as sessões por mais dias para as comissões 
trabalharem( Onde iremos parar com tantos trabalhos de comis
sões? ... Eu perguntaria agora aos nobres membros da comissão como 
é que eles, quando se tratava dessa lei anticonstitucional, pela 
qual se quer julgar os senadores acusados, como é que eles a tudo que 
nós propÚnhamos diziam logo -são moratórias, não querem senão 
demorar, - e agora já são passados dois meses e tanto, e ainda lá 
estão os papéisL .. Estão meditando!! Oxalá que meditassem quando 
mandaram prender senadores contra a constituição, quando os depor
taram contra a constituição, quando os deixaram presos não estando 
suspensas já as garantias, contra a constituição! Então não se 
meditou; a meditação vem agora! 

Senhores, se os senadores acusados são inocentes, sejam decla
rados inocentes; se culpados, aplique-se lhes a lei, porque a sociedade 
não prosperá senão quando a pena segue pontualmente o crime, 
e quando o . inocente não sofre. Quanto a mim, os nobres senado
res acusados estão sofrendo uma pena, e uma pena muito grande. 

Uma das razões da demora diz-se que é terem vindo agora 
esses autos! É coisa célebre! Quando o nobre senador que está ao 
meu lado (o Sr. Paula Souza) mandou uma emenda para que viessem 
esses autos, os nobres senadores votaram contra, não quiseram que 
viessem; e porventura pediu. a comissão depois disso esses autos? 
Não, Sr. presidente, nem disso se curou; foi o nobre ministro da jus
tiça que· a-seu bel prazer julgou que os devia mandar buscar; agora a 
comissão desculpa-se com estes autos! Agora. já diz que eles eram 
necessários! 

Voltando à questão, a .comissão entende que não pode dar o 
seu parecer tão cedo; conceda-se pois a licença, ·porque na realidade 
eu· creio que o nobre senador o Sr. Feijó está a decidir, estou persua
dido disso, queira Deus que eu me engane; creio que nem mesmo os 
ares de S. Paulo lhe aproveitarão, no estado de ruína em que se 
acha! Se a nobre comissão há de continuar a demorar o negócio, 
apesar de ter bavido tantos dias de trabalhos de comissões, é melhor 
então dar-se ·a licença. Eu tenho feito o cálculo do tempo que temos 
trabalhado há 7 meses ... Se o Brasil tratar de examinar, de fazer 
iguais cálcuios, há de dizer: - parece que querem de propósito 
desacreditar o senado! - Se o negócio vai andando assim, não vai 
mal! O que me custa mais é vir aqui nos tais dias de trabalhos de co
missões, porque, como todas elas foram escolhidas na maioria, eu 
não sou membro de comissão nenhuma; chego aqui nesses dias, 



272 

não está ninguém; o regimento manda que se faça a chamada às 
1 O 1/2 horas, e· ainda uma só vez se não fez a chamada a essa hora; 
espera-se até às 11, faz-se a chamada não há gente ... trabalhos de 
comi'ssões; cada um pega no seu chapéu e safa-se! Eis a nossa vida; 
isto quando se diz que a nação necessita muito de nossos trabalhos! 

Olhe V. Ex., Sr. ministro (para o Sr. Carneiro Leão), que é um 
pecado muito grave não apresentar aqui certas leis salvadoras e neces
sárias ... V. Ex. tem maioria nesta casa; deve dar-lhe impulso, não 
esperar para o atar das feridas para dizer então: - é necessário que 
esta lei passe quanto antes, etc, isso não pode ser assim. Analise V. 
Ex., Sr. ministro, os nossos trabalhos, veja o que o senado tem feito 
nestas duas sessões! Pois os periódicos chamados ministeriais, quando 
se publicou a eleição das comissões, deram graças a Deus; até 
disseram que v: Ex., Sr. presidente, era o candidato do governo! Ora, 
se o governo sem as comissões tem a maioria a seu favor, porque é 
que nada se tem feito? Há de se dizer que V. Ex. (para o Sr. Carneiro 
Leão) não quer, Sr. ministro; porque, tendo maioria, não dá impulso 
a este negócio. Há de se dizer que isto algum fim tem, algum fim 
oculto, que não sei qual seja. Eu não acredito na mandrice ... ~á 
decerto outro motivo que talvez seja muito justo. O que posso asse
verar é que este ano ainda um só dia não trabalhamos 4 horas, que a 
maior parte do tempo se tem trabalhado em comissões, e que nada se 
tem feito. 

Se a comissão tem motivo justo para demorar o parecer sobre 
o processo do Sr. Feijó, deixemo-lo ao menos ir morar na sua pátria. 
Ele está, como disse, a decidir; se querem impor-lhe pena, bom 
era aproveitar estes momentos; se ele está inocente, não devemos dei
xar este cidadão tão pobre, que tantos serviços tem feito ao Brasil, 
que deu assento nesta casa a tantos nobres senadores, gemer sob o 
peso de tão graves acusações; bom é ao menos que antes de morrer 
se lhe dê o c·onsolo de ser julgado inocente. Eu sou amigo dele, não 
com essa intimidade que, como disse um periódico, devia fazer com 
que eu fosse julgado suspeito nesta causa; ele não me fez senador, 
não me nomeou presidente, não me fez nenhum desses benefícios; 
mas sou seu amigo, porque sou amigo de todo o homem probo, e 
porque me parece que ele o é, que grandes serviços fez à nação. 

Parece com efeito pouco airoso à comissão e ao senado não 
se tratar deste negócio; parece que o público há de ter notado esta 
incoerência de certos Srs. senadores; quando se estava fazendo uma 
lei contra a constituição, e que se mandava alguma emenda, dizia-se 
logo que era maratória, que a lei era precisa quanto antes, e agora 
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aparece uma demora tão considerável, já não é moratória! V. Ex., 
Sr. ministro, é muito atilado, muito lido em matérias criminais, 
una-se à comissão, que ela há de estimar muito as luzes de V. Ex .... 

O Sr. C. Leão: -Tenho outras obrigações a cumprir; não me 
resta tempo para isso. 

O Sr. C. Ferreira: - Pois não devia desprezar este meu con
selho, seria de certo patriotismo. 

Enfim, eu declaro que ainda não sei bem como hei de votar 
nesta questão. Os nobres membros da comissão não nos disseram 
quando poderiam dar o seu parecer ... O nobre senador leu o ofício 
do Sr. Feijó, eu também o vou ler (lê). Ora, como é que os nobres 
senadores são tão fáceis? Pois acreditaram que o Sr; senador Feijó· 
podia vir de São Paulo preso para aqui, ser baldeado de uma para 
outra embarcação, ir degradado, sem providências e sem comodidade 
alguma, e é só agora que lhes chegou a compaixão? Pergunto eu aos 
nobres senadores, se fossem juízes de qualquer homem que dissesse 
- eu morro se continuo a estar aqui, quero retirar-me para fora -
haviam de logo assim decidir, sem ao menos por decência exigir 
documentos que coonestassem este seu procedimento? 

O Sr. C. Pereira: '-- Um ofício de um senador é um documen
to de muito respeito. 

O Sr. C. Ferreira:- Eu já não disse que, se nós queríamos que 
o Sr. Feijó fosse julgado, devia ser quanto antes, porque senão 
perde-se a presa? Se ele é inocente, vá para a outra vida ao
menos consolado, não se aumente aflições ao aflito com esta 
demora; e se é culpado, imponha-se-lhe a pena; incuta-se, como 
já disse, este terror do castigo nas almas dos cidadãos brasileiros ... 

Nada mais digo. 

O Sr. C. Leão (ministro da justiça): - Sr. presidente, eu disse 
que, no meu entender, um senador nunca poderia entrar em rebelião 
senão como cabeça: esta minha proposição tem dado lugar a alguma 
discussão, e reclama da minha parte algumas explicações. Para mim 
não está decidido que nos crimes de rebelião só sejam pum'veis os ca
beças. Em 1832 e 1833 prevaleceu inteiramente a opinião contrária ... 

O Sr. C. Ferreira: - Pois mande suspender esse chefe de po
lícia que tem entendido de outro modo. 

O Sr. C. Leão: - Não tomarei o conselho do nobre senador, 
1l por me parecer que, ainda quando o desse com sinceridade, não estou 
\., 
11 no caso de o tomar. 
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Sr. presidente, em 1832 e 1833,como dizia, prevaleceu intei
ramente a opinião contrária: entendeu-se sempre que os cabeças ti
Aham uma pena especial no código; mas que os outros que entravam 
no crime de rebelião nem pór isso deixavam de ter pena, porque se· a 
simples tentativa, por exemplo, de depor o presidente ou de coarctar 
a autoridade do imperador ou da regência é crime, como pôr em exe
cução o ato praticando-o mais criminosamente, isto é, em reunião de 
tantas pessoas, destruiria a existência do crime a respeito daqueles 
que não pudessem ser classificados cabeças? Demais, entendia-se mes
mo que eram compreendidos até os cúmplices, isto é, aqueles que, 
concorrendo para o crime, contudo não podiam ser classificados 
como cabeças, nem como autores. Na inteligência vulgar se entendeu 
sempre - cabeças - como - autores principais -, porque mesmo 
vê-se que as regras que o código estabelece, regras genéricas, não se 
acham excetuadas a respeito do crime de rebelião: aí pune-se a cum
plicidade de todos os crimes, exceto aqueles que menciona que tem 
menor pena, e aqueles da expressão do pensamento, por conseguinte 
prevaleceu sempre isto. 

Não sei porém se por equidade se tem tido vista gorda nestes 
últimos tempos sobre os implicados no crime de rebelião que não se 
podem classificar como cabeças. Eu já disse que entendia que na tole
rância de um tal procedimento havia uma espécie de anistia, porque 
esse procedimento não está sancionado pelo rigor das leis; não há 
artigo algum que o abone. Entretanto declaro mesmo que alguns juí
ses tem-se simplesmente limitado a pronunciar aqueles que conside
ram como principais autores. 

Ora, dizia eu que um senador, entrando em uma rebelião, 
nunca podia deixar de ser o principal 'autor dela, porque não há di
ferença do que é cabeça ou autor principal; donde pode vir a quali
dade de principal? Da importância política, da influência, da digni
dade, da posição; portanto entendo que, sendo o senador uma das 
primeiras dignidades do império, achando-se colocado em uma 
posição elevada na sociedade, entrando em uma rebelião, não pode 
deixar de ser considerado como cabeça, isto é, como um dos princi-
pais autores. · · 

Eu insisto na idéia, não está declarado no código o que seja ca
beça, mas sempre se tem entendido que é cabeça aquele que é um dos 
principais autores, e a qualidade principal só pode vir da influência, 
da ·dignidade, da importância do indivíduo, e isto eu não suponho 
que possa nunca deixar de pertencer ao senador. 

Ora, debatendo esta proposição, trouxe o nobre senador a au
toridade do código; note-se porém que o acusado confessa ter con
~corrido para a rebelião de S. Paulo: primeiro não está decidido que os 
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cúmplices não tenham pena, e em segundo lugar que os autores não 
são cabeças, mas foi o acusado autor da rebelião? Por mim considero 
isto de .muita importância; é um cidadão que foi ministro de estado, 
regente do império, é senador, e que goza de reputação; como podia 
entrar este cidadão em uma rebelião fazendo a figura de um agente 
secundário? Ou não entrou, ou se entrou, foi cabeça; é neste sentido 
que eu digo que se rebaixou o acusado considerando-o como tendo 
entrado nesta rebelião, mas que foi uma pessoa nula, um figurante 
sem importância alguma, uma personagem. de quem se não fez men
ção; quando, pelo contrário, como vice-presidente eleito pelos rebel
des, não podia ser considerado membro pouco importante na rebe
lião. 

O Sr. Paula Souza diz algumas palavras que não·ouvimos. 
O Sr. C. Leão: - Não· existe o fato de haver sido nomeado 

v ice-presidente dos rebeldes? ... 
O Sr. Paula Souza diz ainda algumas palavras que também não 

ouvimos. 
O Sr. C. Leão :- Isto é questão de fato, e pode-se mandar bus

car a cópia desses documentos para se examinar. 
. Sr. presidente, o que tenho dito é de passagem sobre o inciden
te em que o nobre senador quis insistir, mas algumas explicações 
ainda preciso dar acerca do parecer da comissão. 

Os nobres senadores tem alegado em defesa da sua opinião a 
faculdade que dá a lei de responsabilidade dos ministros e secretá
rios de estado que é aplicável ao processo em questão, aos réus pára 
se defenderem por procurador; eu não contesto isto. E verdade. que 
na legislação anterior , não existia esta faculdade senão nos crimes 
afiançáveis, mas a lei da responsabilidade concede~a em todos os 
casos, e também, segundo a minha lembrança, a lei atual concede o 
mesmo em todos os crimes, havendo permissão dos juízes. Mas, Sr. 
presidente, o que tem esta faculdade com o procedimento que que
rem ter as comissões? O réu pode-se defender por procurador, mas se 
se decidir que o processo deva continuar, e ele ser preso? Bem se sabe 
que para poder continuar o proc~sso é preciso intimar-se o libelo ao 
réu, e que ele declare se quer vir pessoalmente defender-se, ou por 
procurador; enfim, no decurso do processo mil decisões podem haver 
que devam ·ser imediatamente comunicadas ao réu. 

Ora, a estada dele fora do lugar onde existe reunido o tribunal 
parece uma conseqüência inteiramente indispensável; seria somente 
desculpável se o réu estivesse no. caso de ser absolvido; se está neste 
caso, seja abordada esta questão, proponha a comissão que o proces
so não continue; mas se não está no caso de ser absolvido, e sim de 

.ser julgado, mandar-se que ele se ausente para S. Paulo, dificultar-se 
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ao réu durante a sua defesa a comunicação de decisões do tribunal, 
que necessariamente tem de ser feita segundo as leis comuns, é intei
ramente uma inconseqüência. 

Em geral, senhores, eu não desejo que se concedam privilé
gios, porque a nossa constituição somente os permite nos casos de 
utilidade pública reconhecida, ou os que estão declarados nas leis 
existentes. Ora, pergunto eu ao senado se qualquer magistrado, ou 
mesmo se o poder executivo fosse conceder em gera.l a quaisquer réus 
tais permissões, tirá-los do seu tribunal, mandá-los com licença para 
outra província diferente daquela onde tivesse de continuar o seu 
processo, não seria isto um motivo de justa censura, uma preterição 
das leis e de todas as regras de justiça universal? Sem dúvida; mas ha
vido este procedimento pelo senado relativamente ao senador, talvez 
se pensasse que não era tanto contra as regras da justiça. 

Peço pois que se atenda aos privilégios somente declarados nas 
leis, no mais os senadores devem compartilhar a sorte dos outros 
cidadãos, porque, desde que o privilégio não está expresso e definido 
na lei a sua concessão é contrária à constituição, uma vez que não 
fique demonstrado que seja conforme à utilidade pública. 

Insisto pois, Sr. presidente, em que a questão deve ser aborda
da afoítamente. O senador acusado terá a faculdade de ir para S. 
Paulo, 'ou para onde quiser, logo que se tenha decidido que o seu pro
cesso não deve continuar; mas desde que se decida que deve conti
nuar, é coisa extraordinária alongá-lo do tribunal, pô-lo em uma pro
víncia diferente daquela onde se acha o tribunal, cujas decisões, para 
poderem ter efeito, devem ser pronta e continuamente intimadas. O 
libelo da acusação tem de ser intimado ao réu, ele tem de declarar se 

I .. • 

quer ou não defender-se por si ou por procuração; se quer apresen-
tar testemunhas; enfim, questões emergentes podem fazer apare
cer a necessidade de que o réu esteja próximo do tribunal; e sendo 
assim, como se há de justificar o seu alongamento·, só porque assim, 
convém à sua saúde? Neste caso é necessário acrescentar nas leis per
missão para todo e qualquer cidadão que esteja doente, ou que se dê 
mal com o clima do município onde existe o tribunal ou juiz perante 
o qual tem de ser julgado, possa mudar de terra, com licença, sem 
prejuízo de continuar o seu processo. 

Sr. presidente, o clima do Rio de Janeiró será danoso ao Sr. 
senador acusado; mas primeiramente deve-se observar que temos 
ainda dois meses em que o climél desta província não é tão ruim 
que não seja suportável, estou persuadido que se em tais circunstân
cias tanto se pode falecer aqui como em qualquer outra parte do im
pério; conseqüéntemente, não posso descobrir nenhuma razão que 
justifique uma semelhante licença; temos ainda dois meses em que 
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o clima do Rio é assaz favorável, e pode-se neste tempo decidir o pro
cesso do nobre senador, ainda mesmo no caso de que a decisão seja 
que o processo deva continuar. Portanto não aprovo a licença que se 
lhe permite para se transportar para fora do Rio de Janeiro. E depois 
para onde, e como mandam os nobres senadores o nobre senador pro
nunciado? Para a província de S. Paulo, para aquela onde houve a re
volta, coberto de toda.s as suspeitas com que de lá veio, o do que a 
maior parte dos membros da comissão estão longe de o terem justi
ficado nas diferentes ocasiões em que se tem tratado deste o_bje!o! 
Senhores, é muito fácil permitir-se ao acusado esta licença, é lavá-lo 
da suspeita que sobre ele pesa; é decidir que o seu processo não deve 
continuar; se a justiça reclama isto com afoiteza os nobres senadores 
o devem declarar quanto antes, e se não reclama então permitir ao 
acusado que está para ·responder no seu tribunal, ir viajar é contra 
.justiça, é contra todas as regras de direito; nenhum assenso tem em 
lei alguma de que eu tenho conhecimento. · 

O Sr. L. Gama: - Eu desejara que S. Ex., o Sr. senador minis
tro da justiça nos mostrasse qual é o artigo da nossa constituição ou 
da nossa legislação em que se determina que o senador pronunciado 
seja obrigado a residir na cidade do Rio de Janeiro? (apoiados). A 

·honra do Sr. senador Feijó é que faz com que ele esteja no Rio de 
Janeiro porque quer defender-se (apoiados); mas o Sr. ministro não 
me mostra artigo algum. da lei que o obrigue a isso. Se o Sr. senador 
Feijó está aqui, foi, primeiro, porque um ato do governo o obrigou 
a sair de S. Paulo, e em segundo lugar porque. depois que chegou do 
Espfrito Santo quis aqui conservar-se; pergunto eu ao Sr. ministro se 
o Sr .. senador Feijó, depois que chegou do Espírito Santo, quisesse 
ir para S. Paulo, podia coibir-lhe esta ·viagem? Não o podia por certo 
fazer; como então se não há de dar uma licença que um senador acusa
do pode tomar por suas mãos quando queira? (Apoiados). . 

. Senhores, eu fui nomeado para esta comissão, e a aceitei por
que estou no caso de dar a minha opinião livremente: sou um homem 
qúe felizmente não me tenho pronunciado por partidos, e não há 
forças humanas que me obriguem a emitir a minha opinião com ur
gência neste negócio: ele é bastante delicado,· e hei de pensar bem 
antes de decidir .. · · . . . . 

Disse o nobre senador que muito tempo se tem passado, e que 
ainda as comissões nada fizeram. Senhores, pode-se saber o tempo 
preciso para se fazer, por exemplo, um par de sapatos ou uma mesa; 
mas o tempo preciso para que a inteligência humana fixe e desenvol
va as suas idéias sobre um objeto que exige estudo e meditação, de
certo ninguém o pode fixar, nem assegurar ao senado (apoiados); en
tretanto o ilustre senador acusado reclama esta licença, e a reclama 
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dizendo que sua existência periga a continuar a residir aqui; como 
pois hei de negar-lha? sei eu já se o ilustre senador é criminoso (apoia
dos)? 

O Sr. C. Leão:- Decida. 
O Sr. Lopes Gama:- Como hei de decidir sem pensar madura

mente na matéria? Demais, eu tenho cinco colegas; não decido só por 
mim. 

Sei, ou devo crer, que o ilustre senador de que se trata tem su
portado muitos incômodos, e precisa cuidar da sua saúde; por que ra
zão eu, que ainda não o considero criminoso na frase da lei (apoia
dos), hei de negar-lhe a licença que pede? Se o Sr. Ministro tem 
razões para isso, eu não; e declaro abertamente que não hei de con
siderá-lo criminoso enquanto o senado assim não o decidir. Se o Sr. 
ministro está no princípio de que qualquer senador, entrando em 
uma rebelião, é o cabeça dela, eu rejeito esse princípio, porque um 
senador pode entrar em uma rebelião até por timidez. Eu podia citar 
o exemplo do sete de abril. .. (Muitos apoiados). Há circunstâncias 
em que o homem não tem outro re111édio, precisa entrar na rebelião 
para salvar-se; mesmo a primeira autoridade do lugar pode ser levada 
a isso por uma força maior; estas são as circunstâncias justificáveis 
que muitas vezes um cidadão pode apresentar em seu favor ... 

O Sr. C. Leão:- Nesse caso nem cúmplice é. 
O Sr. Lopes Gama:...;...,. entretanto tem aparecido na rebelião, 

e aderido a ela por medo. 
Eu não digo que o Sr. senador Feijó esteja neste caso, porque 

na sua defesa não apresenta; estou produzindo isto para rebater o que 
disse o Sr. ministro, isto é, que só pelo fato de entrar na revolta este 
nobre senador, é cabeça, e o quer punir já, abreviando a sua existên
cia, q~ando o quer obrigar a residir no lugar do julgamento. Qual é 
o magistrado que o .Sr. ministro conhece que pode obrigar ao Sr. se
nador Feijó a estar aqui no Rio de Janeiro? ... o senado?... o gover
no? ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- O mesmo que o mandou degradado. 
O Sr. Lopes Gama:- Penso que ninguém (apoiados); tanto 

mais quando ele tem lei expressa a seu favor. Pergunto eu: se um mi
nistro de estado acusado não estiver no Rio de Janeiro, nem o seu 
procurador para defendê-lo, há de o senado mandá-lo vir à sua pre-
sença? . 

o·sr. C. Leão:- Sim, senhor. 
O Sr. Lopes Gama: - Ele dirá: - Estou doente, não posso ir, 

defendo-me por procurador.- E nomeará um procurador. 
O Sr. ministro deve julgar ·melhor dos membros da comissão. 

Nós temos de discutir este negócio; e se não temos tido a pressa que 
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se quer em apresentar o parecer, é porque queremos elucidar bem a 
matéria, pois que estes processos são de muita transcendência. 

O Sr. ministro não fez senão comparar o acusado com qual
quer réu em circunstâncias ordinárias: decerto que, em rigor de prin
cípios, é claro que os senadores não devem ter mais privilégios do que 
qualquer cidadão, quando se trata de aplicar a lei ao fato; mas o 
modo mesmo de se haver este tribunal com o réu é muito diferente, e 
a constituição assim ·o quis; e até devo. observar ao nobre ministro 
que podemos achar o Sr. senador Feijó envolvido naquela rebelião, e 
dizer, por um princípio político, - não continue o processo (apoia
dos) -.Pergunto eu: qual é o magistrado que pode fazer isto com ou
tro qualquer réu? Como pois não acha o nobre ministro diferença, e 
então na época em que a política, em que os partidos eStão com 
olhos neste julgamento? há de assim decidir-se aceleradamente? 

O Sr. C. Leão: - Aceleradamentelll 
O Sr. Lopes Gama: - pode-se porventura depreender que, 

dando-se esta licença, tem-se declarado a absolvição do acusado? ... 
O Sr. C. Leão:- E quem disse isso? 
O Sr. L. Gama: - Eu declaro ao ilustre ministro que ninguém 

arranca a minha opinião a este respeito aceleradamente; sobre o pro
cesso do Sr. Feijó nada direi. O que digo é somente que é da digni· 
dade do senado conceder-lhe a licença que pede; ele diz que a sua 
existência está ameaçada se não mudar de residência ... 

O Sr. P. Souza:- Assim dizem os médicos. 
O Sr. L. Gama ... e acrescentou hoje um ilustre senador que tal

vez nem ele possa desfrutar essa licença: ora, é nestas circunstâncias 
que se diz às comissões, ou haveis de dar o vosso parecer, de qualquer 
natureza que seja, ou a licença não deve ser votada I!. 

Sr. presidente, hoje as comissões é que têm estado em discus-
. são, eu como membro delas julguei que devia defendê-las da argüição 
que se lhe tem feito. O que posso porém afirmar ao Sr. ministro é 
que pela minha parte tenho já feito idéia de todos esses processos; 
não a quero declarar; mas no dia em que os meus colegas quiserem eu 
irei assinar o parecer. 

E apoiado o seguinte requerimento: 
"Que a comissão dê quanto antes o seu parecer sobre o pro

cesso do Sr. senador Feijó, e que fique adiada a decisão da licença pe
dida para se tratar quando se decida a continuação do processo. Car
neiro Leão". 

O Sr. C. Leão:- Sr. presidente, o motivo por que mandei este 
requerimento foi para ter a palavra para responder ·ao nobre senador 
que acaba de argüir-me. Disse o nobre senador·que é horroroso dizer

..se qüe um senador não pode entrar em uma rebelião senão como cabe-
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ça; e qual o exemplo que traz para provar o contrário? O de um sena
dor que não entra em uma rebelião senão forçado, e que não haveria 
juiz, ainda com medíocre inteligência, que pronunciasse: pois um ci
dadão que forçado, que coacto pelo medo adere a um movimento 
político, a um crime qualquer, não está pelo código isento de toda a 
imposição de pena? 

O Sr. L. Gama:- Depois de se justificar. 
O Sr. C. Leão: - Não diz isso o código; exprime-se assim:

artigo 10, § 39 uTambém não se julgarão criminosos os que comete
rem crimes por força, ou por medo irresistível violentados". Desta 
sorte o que o nobre senador veio nos provar foi que quem não tinha 
cometido crime não podia ser cabeça! Grande novidade! Esses, nem 
cabeças, nem cúmplices, nem coisa alguma: para eles não há nas leis 
pena alguma; não podem ser compreendidos como criminosos nem 
para a pronúncia, porque desde que consta do processo que eles 
obraram por medo ... 

O Sr. L. Gama diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. C. Leão: - Então nessa ocasião é que aparece isso; se 

pelo processo se conhecer que é autor; mas autor de própria delibera
ção com vontade de obrar; aqueles que não entram por vontade a lei 
não lhes marca pena. Por conseguinte o nobre senador não figurou hi
pótese alguma que merecesse o seu epíteto de horroroso, figurou 
apenas uma hipótese em que não há criminoso. 

Senhores, eu concebo que o nobre senador se irrite demasiado; 
mas unicamente pela sua nímia suscetibilidade e não pelo que eu 
disse; porque sou membro do governo não deixo de ser senador, e 
não vejo razão para essa irritab ii idade do nobre senador: eu devia de
clarar francamente a minha opinião, emitisse o nobre senador a sua; 
assim. ficávamos cada um cumprindo com o seu dever, e escusava o 
nobre senador querer atribuir-me aquilo que pareceu atribuir, pois 
até suponho que quis inculcar que alguém o queria forçar a declarar a 
sua opinião, ou a ter esta ou aquela opinião! O nobre senador sabe 
muito bem que nunca lhe disse coisa alguma sobrê este processo; en
tretanto de suas palavras pareceu dar a entender que tem sido abal
roado, que tem sido cercado de seduções para dar este ou aquele pa-
recer. 

Fique certo o nobre senador que, quaisquer que sejam as mi
nhas opiniões, eu. as emitirei com franqueza, embora seja esta ou 
aquela a do nobre· senador; assim satisfarei o meu dever, não me em
baraçando com as suscetibilidades que hajam de desenvolver-se. Eu 
não costumo fazer questões governativas daquilo que por sua nature
za não o é; a questão de que se trata não é governativa; o nobre sena
dor ver~me-ia comprometer nos debates se forauma questão governa-
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tiva; mas esta não o é, e se algum governo podia ter nela algum inte
resse seria, a administração passada. e não a atual. 

O Sr. A. Vianna: - Pela minha parte declaro que não tenho 
nenhum. 

O Sr. C. Leão:- Eu não formo disto uma questão que possa 
de maneira alguma afetar os interesses do governo, porque, qualquer 
que seja a decisão, não temos outra coisa em vista senão aquilo que a 
maioria da casa decidir e for de justiça ... 

Eu não posso duvidar da faculdade que tem o senado de decla
rar que o processo não continue, faculdade de que não se dá razão; 
mas isto não quer dizer que um senador não esteja ·pronunciado em 
um tribunal comum; por conseguinte não está em um caso tão' lato 
como o nobre senador figurou, isto é, há a pronúnCia dada n·o juízo 
comum, a qual é suficiente para recolher qualquer cidadão à cadeia, 
menos senador ou deputado, porque tem privilégio. Não há absoluta
mente em minhas palavras uma só donde o nobre senador possa ·infe
rir que duvido da faculdade que tem o senado de decidir que o pro
cesso não continue; mas o senado pode decidir por muitas razões po
líticas, poderá mesmo ter em vista essas de _eqüidade que o nobre 
senador apresenta para a licença; a consciência dos membros· da -casa 
que devem intervir nesta questão julgará o que é conforme aos inte
resses da justiça, -e conseqüentemente eu não devera explanar.;me so
bre· este ponto, nem o faria se não fo·sse provocado pelo nobre sena
dor. A meu ver terei absoluta necessidade de ter muita delicadeza em 
emitir minhas opiniões pessoais, quando elas forem de encontro de 
qualquer modo as do nobre senador que faz parte das: co'rriissões: 
cuido que não é a primeiravez que se julga ofendido; só por sua nímia 
suscetibilidade; estou pois inibido absolutamente de professàr urria 
opinião contrária à do nobre senador, pois toma logo isto como uma 
ofensa pessoal, ·e pela maneira com que fala parece que dá a entender 
que de algum modo se lhe quer obrigar a seguir uma opinião; não ad
mite que eu me atreva a combater a sua opinião ou a dizer a minha. 
Ora, eu suponho que tenho a faculdade de professar uma opinião 
contrária a do nobré senador, e julgo que ·nas circunstâncias atuais a 
justiça 'reclama uma pronta decisão. 

O nobre senador diz: - Eu já sei a opinião que devo emitir a 
este respeito; mas ninguém me deve forçar a que a apresente mais 
breve do que deve ser apresentada.- Ninguém disse o contrário; mas 
se o nobre senador é o. mesmo que declara que já está inteirado do 
processo, como supõe que há iniqüidade em se entender que a comis
são podia dar uma pronta decisão? Os seus colegas não podem igual
mente estar instruídos, como o nobre senador, e em estado de emitir 
uma opinião a respeito, pois que para isso tem os mesmos meios que 
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o nobre senador? !: portanto exagerado, ou uma coisa tão extraordi
nária, que depois de tantos meses que este processo está na casa, e 
que o essencial dele foi impresso, se deseje que a decisão seja pronta, 
que se não dê esta licença antes de se decidir primeiramente se o pro
cesso deve ou não continuar? Note-se que eu mesmo supuz a necessi
dade de se dàr a licença, mas julguei que primeiramente se devia de
cidir se o processo devia ou não continuar: suponha-se que a decisão 
da casa é para que o processo não deva continuar., qual a razão por 
que o acusado há de se ir apresentar na província de S. Paulo, cheio 
ainda das mesmas suspeitas com que de lá veio, pela impossibilidade 
das comissões emitirem um parecer? Tal impossibilidade não existe, 
porque, não tendo existido para o nobre senador, não pode existir 
para os seus colegas que estão nas mesmas circunstâncias. 

Disse o nobre senador que se o acusado se quisesse ir embora 
podia ter ido sem licença. Senhores, desde que ele não está preso é 
grande novidade entender-se que se se quiser ir embora pode fazê
lo! ... Eu nunca tive a menor dúvida a este respeito; mas o que digo é 
que será um fato notável na história do país, e que jamais se poderá 
aprovar que, depois de 5 ou de 6 meses de sessão; não se tenha podi
do decidir se o processo deve ou não continuar! ... Cumpre dizer mes
mo, todas estas procrastinações dos acusados serem ouvido's, impres
são, etc., não compreendo; deixei correr todas essas coisas· porque já 
disse ao nobre senador que não tenho querido fazer de semelhante 
coisa questão governativa; talvez que, se eu fosse simplesmente mem
bro da casa, e não também ministro, tivesse apresentado razões em 
contrário ao que passou; mas esforço-me sempre para não fazer disto 
uma questão governativa, e realmente porque estou eu falando agora? 
Para fazer ver que não é questão governativa, porque pela maneira 
por que o nobre senador se exprimiu, e mesmo por alguma virulência 
que apresentou, se poderia crer que era ele objeto de alguma sedução 
para emitir um juízo contrário àquele que tem feito, ou que se queria 
influenciar de algum modo a sua opinião. 

!: pois o discurso do nobre senador que me força a entrar nesta 
questão com o simples motivo de mostrar que para mim não é esta 
questão governativa, e que emito a minha opinião como simples 
membro da casa. Não concebo mesmo todos esses adiamentos, essas 
impressões, audiências, etc.; tudo isto é fora da regularidade que está 
estabelecida, e daquilo que a eqüidade mostraria essencialmente ne
cessário; era preciso que as comissões lessem a lei, vissem se era este 
um dps crimes a que se podem dar explicações que atenuem, para en
tão procederem; em verdade o que é que as nossas leis querem para se 
pronunciar um homem? Que se mostre suspeito de ser autor do crime 
ou cúmplice; e não se podia examinar se no processo se davam ou 
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não as circunstâncias que a lei exige para a pronúncia? A meu ver po
dia-se, e ter-se-ia decidido bem ou mal, se o processo deveria ou não 
continuar, podia há muito o acusado ter preparado a sua defesa, estar 
já absolvido ou condenado, e não estaríamos nesta marcha, que não é 
a ordinária. Tenho visto, Sr. presidente, processos ·políticos, princi
palmente os que são tratados rio parlamento inglês, e processos mui
to mais complicados do que este, com muito maior número de acusa
dos, sendo necessário ouvi-los, sendo necessário entrar em exames 
muito acurados e circunspectos, decididos em pouco tempo; entre
tanto entre nós apresenta-se um exemplo destes, de um processo que 
tem durado tanto tempo, sem ainda se ter emitido um juízo a seu res
peito, quando as comissões estão a aprovar adiamentos para procras
tinar a sua decisão! O que querem dizer essas impressões, essas mes
mas audiências? São elas exigidas pela lei ordinária? Se o réu estivesse 
presente na ocasião da formação da culpa, concebo que isto houves
se, mas desde que semelhante coisa não acontece, desde que se deci
diu qye o senado, determinando que o processo continuasse ou não, 
obrava como corpo político, e não como tribunal judiciário, o que 
quer dizer todas estas demoras? ... 

Fui, Sr. presidente, forçado pelo nobre senador a declarar-me 
muito explicitamente a semelhante respeito; tenho obtido meu fim, 
que é fazer distinguir as minhas opiniões individuais, ·neste ponto, do 
procedimento que apresento como ministro da coroa: membro do se
nado, como tal estou nas circunstâncias de emitir minha opinião so
bre o caso; e parece-me que o senado procederia de uma maneira 
muito conforme com a sua dignidade, pela qual tanto se reclama, se 
porventura não tivesse levado tão largo tempo para esta decisão. É 
isto substancial e essencial? Eu deixo à consciência de cada um. J~lgo 
que não há um só senador que, meditando neste processo um ou dois 
dias, não tivesse pleno conhecimento dele, e não estivesse habilitado 
para decidir se o processo devia ou não continuar. E: depois de seis 
meses que eu ouço emitir esta opinião; perdoe pois o nobre senador 
se é contrária à sua. O nobre senador pensa que está muito esclareci
do, em estado de poder dar a sua opinião; mas que não deve ela ser 
pedida com urgência, que isto não são sapatos, nem mesa, que se pode 
calcular o tempo preciso para que seja feita a obra; sim, senhor, eu 
concordo com o nobre senador em que se não pode marcar precisa;. 
mente o tempo para os trabalhos de inteligência, como se marca para 
os trabalhos manuais; mas o nobre senador abusa do simili, quando, 
encontrando na comissão,· como colegas seus, membros tão hábeis, 
jurisconsultos de tanto saber, julga que não bastam seis meses para le
rem o processo e dizer se deve ou não continuar, porque não é ainda 
um ju rzo definitivo que se exige sobre a matéria. 
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Sr. presidente, tendo já emitido francamente as minhas opi
niões, posso retirar o requerimento que ofereci, porque com ele não 
tive outra coisa em vista senão responder ao nobre senador. 

O Sr. L. Gama:- Sr. presidente, por mais que o nobre senador 
se esforçasse por fazer essa distinção~ de senador e· de ministro de 
estado, não a posso admitir: o ilustre senador é membro do senado, 
mas não perde nesta casa a qualidade de ministro de estado, e eu qui
sera que,. respeitando esta qualidade, não se mostrasse tão caloroso 
neste negócio (apoiados). 

O Sr. C. Leão:- E o Sr. senador, sendo conselheiro de estado, 
também não se mostre caloroso. 

O Sr. L. Gama:- Note o Sr. ministro que outro ilustre senador 
falou no mesmo sentido em que V. Ex. falou, mas nem por isso pro
vocou a minha suscetibilidade; o nobre senador, porém, sendo ao 
mesmo tempo ministro de estado ... 

O Sr. C. Leão:- Eu não tenho voto aqui como ministro. 
O Sr. L. Gama ... diz que a comissão é inconseqüente, e passa

lhe uma repreensão como um mestre de escola a seus discípulos! 
(Apoiados). Ora, eu que não estou para aturar tais repreensões, peço 
a palavra, sustento a dignidade da comissão, e mostro que temos de 
estudar a matéria, que isto não é uma questão comezinha em que nos 
tenhamos de limitar somente a dizer se o processo deve ou não con
tinuar; temos de emitir a nossa opinião que pode ser combatida, tal~ 
vez mesmo pelo Sr. ministro, e cumpre estarmos preparados para sus
tentá-la. O ilustre senador, sendo ministro, devia limitar-se à questão, 
isto é, se convém ou não dar a licença que pede o acusado para sair 
do R i o de Janeiro ... 

O Sr. C. Leão: ~ E o Sr. senador, que é conselheiro de estado, 
devia também limitar-se a isso. 

·O Sr. L. Gama:- Essa qualidade de conselheiro de estado mais 
me obriga a ser muito circunspecto, e a mostrar a maior imparciali
dade do mundo nesta questão (apoiados). 

Ora, eu nunca indiquei aqui que tinha sido peitado ou abalroa
do pelo Sr. ministro para dar minha opinião: o Sr. ministro conhe
ce-me muito bem, para que se animasse a vir-me dizer: - dê este ou 
aquele parecer -: não, o Sr. ministro me conhece bem; sabe que eu, 
como juiz, tenho por vezes resistido aos desejos do governo (apoia
dos). 

O Sr. Carneiro Leão:- Não sei; nem sim, nem não. 
O Sr. Lopes Gama: - Eu não ofendi em nada o Sr. ministro: 

foi ele quem me provocou; contou os meses, censurou a comissão por 
não ter dado o seu parecer; ainda mais, acusou-a de procrastinação. 
Senhores, não foi o senado que mandou que se imprimisse o proces-
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so, não foi o senado que deliberou que fossem ouvidos os acusados? 
Foi; portanto a censura é ao senado; a comissão a declina. Depois de 
executadas estas deliberações do senado, e de tudo impresso, chega 
há 5 dias o processo original: ora, pergunto eu:- se o mesmo governo, 
movido pelas discussões da casa, não entendesse que a presença do 
processo original era de alguma importância, para que o mandou bus
car? Mas chega este processo há pouco; como queria pois o Sr. minis
tro que imediatamente a comissão desse o seu parecer? Disse o Sr. 
ministro que eu tinha declarado ter já feito- idéia a este respeito: 
desde que eu fui de opinião que fossem ouvidos os Srs. senadores 
acusados, formei logo uma idéia deste processo; mas isto não é bas
tante para que toda a comissão apresente o seu parecer. Se o Sr. mi
nistro tem esse gênio de águia que compreende as coisas de um relan
ce, se pode fazer tudo em três dias, eu não sou tão feliz. Depois, ain
da que hoje faça uma idéia do processo, releva motivar o parecer. 
Note o Sr. ministro que nessa comissão estã<? pessoas bastante en
tendidas em matérias criminais; logo, porque não há de repousar no 
conceito que deve formar dos membros da comissão? 

O Sr. C. Leão: - Posso ter esta mesma opinião. Se me der li
cença, hei de continuar a tê-la. 

· O Sr. L. Gama: - Para que atacá-las de uma maneira tão viru
lenta? Perdoe que lhe diga que hoje a discussão, tendo versado sobre 
as comissões, trouxe-se também a tal questão de cabeça, dizendo o Sr. 
ministro que um senador, entrando em qualq~er rebelião, era por for
ça cabeça; isto é que eu chamei horroroso:· desde que um senador é 
pronunciado por ter tomado parte em uma rebelião é cabeça!!! Isto é 
uma prevenção que não deve ser insinuada (apoiados).' Eu até figurei 
a hipótese de um homem muito notável entrar em uma rebelião e pa
recer cabeça entretanto que os fatos que o obrigaram a isso podem 

· mostrar que não é cabeça. 
O Sr. C. Leão:- Então não é cabeça nem não cabeça; não é 

culpado. 
O Sr. L. Gama: -Promove-se uma rebelião em uma província, 

é posta em prática, os seus diretores procuram um deputado ou se
nador que ali esteja, e ameaçam-no; ele assim forçado concorre para 
ela ... 

O. Sr. H. Cavalcanti: - E mesmo para dar-lhe outra direção. 
O Sr. L. Gama ... ou por exemplo dá a quantia de tanto, e diz: 

não contem comigo para mais nada -: prova-se dos autos que 
assim aderiu à rebelião; mas pela sua qualidade de senador, segundo a 
opinião do Sr. ministro é ele cabeça: de maneira que não são as 
ações do homem que o tornam cabeça (apoiados), mas sim a sua qua
lidade!!! (Apoiados). Pois não pode um senador, simpatizando com 

.. 
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uma revolução, pegar em uma arma sem ser cabeça? Enfim, pÇ>dem-se 
apresentar imensas hipóteses, que contrariam a opinião do Sr. minis
tro da justiça (apoiados). E por isso que eu notei que o Sr. ministro, 
tratando-se de uma questão estranha, exprobrasse a comissão de de
mora em favor de um cabeça de rebelião! 

O Sr. C. Leão:- E quem é que disse isso? 
O Sr. L. Gama:- Senhores, para que estas coisas? Eu estou a 

sangue frio .... 
O Sr. C. Leão:- Muito, muito! 
O Sr. L. Gama ... irrito-me unicam~nte por ver que o nobre se

nador membro da administração, provoca discussões desta natureza; 
eu, como senador membro da comissão, e mesmo porque sou conse
lheiro de estado, quero tratar da matéria com todo o sangue frio, até 
para que todo o mundo conheça que eu não venho com insinuações 
de fora; quero sustentar a minha dignidade, a minha independência, 
arredar de mim toda a suspeita de influência do poder. 

O Sr. P. Souza:- Nem era possível que se suspeitasse isso. 
O Sr. L. Gama: -Sendo eu membro da comissão, vendo-a ata

cada, tomo a palavra e a defendo, dizendo que tem obrado com refle
xão e critério, e que são injustas as argüições que lhe foram feitas. 

Ainda quero fazer uma outra observação; suponha o Sr. minis
tro que .eu entendo que o Sr. senador Feijó acha-se nas circunstâncias 
que declara no seu ofício; ele está à borda da sepultura; acha o Sr. 
ministro que um cidadão como o Sr. Feijó, carregado de tantos ser
viços feitos ao país (c~mpre ser justo), um cidadão que foi regente do 
império, que é nosso colega, embora ·enfim tivesse esse aberramento 
praticado em S. Paulo, mereceria que um corpo político, como o se
nado, que pode até impor silêncio a um processo, lhe mandasse fazer 
a intimação do seu libel'o na ocasião em que se acha próximo da mor
te?.~. (Apoiados). Esta razão não poderá apresentar a comissão em 
seu favor? 

Senhores, eu não queria falar mais nesta matéria; mas fui pro
vocado como membro da comissão, e cumpria-me justificá-la, é este 
o meu dever, e o que posso asseverar é que neste negócio tenho tido 
muito sangue frio... . 

O Sr. C. Leão:- Pois não, muito; muito! 
O Sr. L. Gama: - Não tenho sim sangue frio para sofrer repri-

mendas ... 
O Sr. C. Leão:- Nem eu. 
O Sr. L. Gama:- ... sou de um país muito cálido ... 
O Sr. C. Leão:- E eu de um muito fr(gido. 
O Sr. L. Gama: - ... mas penso que não fui o provocador, e se 

nas minhas palavras há alguma que di reta ou indiretamente ofendesse 
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o Sr. ministro dou-lhe desde já satisfação: noto só que não estou em 
posição de sofrer reprimendas, e até seria .indecoroso ao senado que 
eu, um de seus membros, sofresse reprimendas de um ministro por
qu~ me tenho demorado em dar um.parecer (apoiados). Eis o que eu 
disse; nem o senado me pode obrigar a tal urgência, o que pode fazer 
é retirar a confiança que em mim depositou nomeando-me· membro 
da comissão e nomear outro; mas enquanto eu fizer parte dela hei de 
dar meu parecer em tempo oportuno; se assim não convier ao senado, 
nomeie outro. 

·Tenho' conclu-ído. 
O Sr. Carneiro Leão: -Sr. presidente, já disse que retiraria o 

requerimento, porque o apresentei unicamente para me poder defen
der das argüições do nobre senador; o nobre senador porém continua 
a figurar as coisas como julga conveniente; eu estou colérico, ele não 
está; ele pode censurar-me, tirar todas as ilações que quer, porqüe é só 
senador e conselheiro de estado; eu, porque sou também ministro, 
não posso censurar nem combater a opinião do nobre senador sem 
ser com grave injúria do nobre senador, e como um mestre trata seus 
discípulos!!! 1: espantosa: a argumentação do nobre senador, pois 
que induz a isto: ...... um ministro de estado não pode ter opinião sua, 
não pode combater opinião de comissão alguma, mormente daquelas 
de que fizer parte o nobre senador~ - Senhores, nenhuma coisa no 
mundo me fará prescindir da liberdade de emitir a minha opinião; 
eu não quisera ser ministro se porventura esta qualidade· me fizesse 
não poder combater qualquer opinião que fosse contrá~ia à minha; 
não vejo pois razão alguma pela qual o nobre senador pudesse enten
der que q m~u discurso fosse uma reprimenda; e porventura não posso 
eu entender do mesmo modo que seu discurso me inflinge uma repri
menda? Porque respeito os membros da comissão, estarei inibido de 
emitir a minha opinião? Não tem o próprio nobre senador declara
do que está tão altamente colocado, que nunca o país suporá que üm 
ministro o possa abalroar para dar este ou aquele parecer? Porque 
não há de o nobre senador cuidar o mesmo a respeito dos seus cole
gas? Logo, de minhas palavras não se podia deduzir essa imposição de 
opinião que o nobre senador quis dar a entender, porque se ele su
põe-se tão altamente colocado que isto não se poderá suspeitar de si, 
como não faz o mesmo juízo de seus colegas? Disso seguir-se-ia que 
era porque os seus colegas não estavam na eminente posição em que 
está o· nobre senador (apoiados). Nada disto me parece justo nem 
conforme com os meus princípios. 

O npbre senador considerou o caso pelo lado sentimental, cui
dando que desta maneira me derrotava; mas eu também posso figu
rar o caso por esse lado; posto que não saiba se a minha eloqüência 
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me ajudará no sentimentalismo quanto ajudou a do nobre senador. 
Disse o nobre senador que o Sr. senador acusado estava à bor

da do túmulo, e que, tendo feito tantos serviços ao estado, íamos nós 
em tão triste posição intimar-lhe o seu libelo; mas quem disse que 
agora se lhe fosse intimar o libelo? Vê-se pois que o nobre senador 
quer de propósito lançar odiosidade sobre as minhas palavras; tanto 
mais quando outros nobres senadores membros da comissão não jul
garam que as minhas palavras provocaram a sua suscetibilidade. Eu 
disse por vezes que queria unicamente emitir a minha opinião por 
julgar que devera conscienciosamente fazê-lo; vendo eu aqueles se
nhores, que ordinariamente costumam estar em oposição ao nobre 
senador, estarem agora conformes com a sua opinião, não podia duvi
dar de que ela lhes parecia corrente julguei contudo conveniente de
clarar a minha opinião, e mesmo que a minha posição me forçava a 
isso; rnas o nobre senador deu-se pessoalmente por ofendido, quando 
nenhum dos seus colegas o fez, e julgou logo necessário demonstrar a 
alta posição em que está colocado, que não podia ser esquecida por 
mim para poder falar-lhe a este respeito; ao mesmo tempo, querendo 
inculcar que as minhas opiniões podiam ter tal ou qual influência. 
Enfim só o nobre senador se deu por ofendido. 

O Sr. L. Gama: - Os meus colegas se dão por bem defendidos 
com o que eu disse; eis por que não falam. 

O Sr. C. Leão: - Não declararam ainda ao nobre senador se 
aprovam a maneira por que o nobre senador interpretou as minhas 
opiniões; estou certo do contrário. 

O Sr. L. Gama:- Eles o dirão. 
O Sr. C. Leão:- Voltando à questão, se quisesse falar na maté

ria pelo lado sentimental, diria ao nobre senador:- não será uma coi
sa horrorosa, cruel, reter esse processo por tantos meses, estando 
completamente informado dele? Querer prolongar esse estado excep
cional em que está o acusado, mandá-lo viajar carregado com uma 
suspeita, quando está a comissão em estado de poder decidir se o pro
cesso deve ou não continuar? Quando está certa que (além de outras 
razões que podem haver no processo) devem ter grande influência os 
serviços prestados pelo acusado, e da faculdade que tem o senado de 
decidir que o processo não deva continuar? Então porque se quer 
prolongar o sofrimento do acusado?·,· 

Parece que se eu fosse dotado da mesma eloqüência sentimen
tal com que o nobre senador figurou o horroroso da minha opinião, 
poderia mostrar que da sua opinião também se segue um horroroso 
que se quer diabólico. 

Sr. presidente, eu não disse que se fosse intimar ao acusado o 
libelo, agora que ele dizia estar doente e em estado de gravidade; a 
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opinião que emiti é que se devia decidir se o processo devia ou não 
continuar; se se decidisse que não devia continuar, ia o acusado;. in~ 
dependente de alguma licença, para onde conviesse ao seu estado de 
saúde; se, pelo contrário, se decidisse que devia continuar, era o caso 
de, por eqüidade, o senado conceder-lhe a licença que pede; mas que 
primeiro se devia decidir isto; e por que· razão pode o Sr. Antonio Pe
dro da Costa Ferreira ter esta opinião, e emiti-la sem ofender a sus
cetibilidade do nobre senador, e eu, tendo a mesma opinião, choco 
a sua delicadeza emitindo-a? Não compreendo, e declaro que seria 
terr(vel a posição de um ministro se, além de outras circunstâncias, 
ainda se devesse acrescentar esta d.e que, imediatamente que apare
çam pareceres de comissões compostas de membros tão abalizados 
como esta, principalmente entrando nela o Sr. senador Lopes Gama, 
devesse dizer: - Não se pode contestar; a comissão pensou bem; de
ve-se inteiramente confiar nos membros da comissão!!! 

O Sr. L. Gama: - A conseqüência não é essa: é que não me 
pode atacar impunemente. · 

O Sr. C. Leão: -Senhores, eu confio altamente em todos os 
membros da comissão, avalio em muito suas capacidades; em todas as 
circunstâncias e em todos os pontos possíveis; mas peço aos nobres 
membros da comissão em geral, e ao nobre senador a quem me refiro 
em particular, a liberdade para alguma vez poder emitir a minha opi
nião individual, embora contrária aos seus pareceres. 

Repito, não disse que se fosse intimar o libelo ao nobre sena
dor moribundo; isto é uma proposição que me empresta o nobre se
nador; o que eu disse é que era mais consentâneo com os princípios 
de justiça examinar primeiramente se o processo tem de continuar, e 
que mais contrário 'à eqüidade é mandar o nobre senador acusado vol
tar para a sua pátria com a suspeita que lhe resulta da pronúncia do 
que decidir primeiramente que o processo não deva continuar, caso 
assim se tenha de resolver. 

Eu julgo, Sr. presidente, que não se deve negar absolutamente 
a licença; mas que, antes de se chegar ao caso de concedê-la, cumpre 
decidir se o processo deve ou não continuar pelas razões que emiti; o 
que porém m~ parece extraordinário é que o nobre senador venha fa
zer-nos a declaração de que o acusado podesse ir embora sem licença: 
eu sei que pode se ir embora, e então o parecer da comissão deveria 
ser: -- O senador de que se trata está solto; não tem necessidade de 
licença. 

O Sr. L. Gama: - Ou~ntos senadores faltam aqui? Estão com 
licença? 

O Sr. C. Leão:- Eu só respondo ao que o nobre senador disse. 
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Eu me persuado que, se alguma obrigação moral não obrigasse 
o acusado a estar na capital do império, ele mesmo não pediria licen
ça para se retirar; portanto o caso não está como o nobre senador fi
gurou, é o que eu deduzo daqui; presumo que há alguma obrigação 
moral que força o acusado a estar na capital do império, e é por isso 
sem dúvida que o nobre senador, como membro da comissão, conce
de-lhe a licença, porque do contrário assento que deveria dizer: -
Não há necessidade de licença; o acusado pode ir quando e para onde 
quiser. 

Nada mais direi. 
O Sr. P. Souza:- Peço a palavra. 
O Sr. Presidente: - A discussão está adiada pela hora; a ordem 

do dia é a mesma. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 5 minutos. 

., 
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SESSAO EM 11 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Sumário. - Expediente. - Ordem do dia. - Licença para o Sr. Feijó 
retirar-se; discurso do Sr. Paula Souza; discussão em comissão 
.geral; discursos dos Srs. Carneiro Leão, Hol/anda Cavalcanti e 
Vasconcel/os. 

Às· 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre a sessão e aprova-se a ata da anterior. 

EXPEDIENTE. 

Lê-se, e fica sobre a mesa, o seguinte: 
"A comissão de constituição e diplomacia viu a resposta inclu

sa do ministro e secretário de estado dos negócios da guerra, acompa
nhada de vários documentos sobre o requerimento de Emílio Manoel 
Moreira de Figueiredo; e como com esta informação supõe satisfeita 
a requisição do nobre senador o Sr. Manoel do Nascimento Castro e 
Silva a tal respeito, entende a comissão que se acha em termos de en
trar em discussão, e deliberar-se o que for de justiça" .. 

"Paço do senado, 10 de julho de 1843.- Visconde de S. Leo
poldo. - Visconde de Olinda. -:- Vasconcellos'~ 

ORDEM DO DIA. 

Continua a discussão, adiada na última sessão, do requerimen
to do Sr. Carneiro Leão, feito e apoiado na primeira discussão do pa-



292 

recer das comissões de constituição e legislação, que concede licença 
ao Sr. senador Feijó para se retirar para sua casa. 

O Sr. Presidente:- Tem a palavra o Sr. Paula Souza. 
O Sr. P. Souza:- O que se discute é o parecer? 
O Sr. Presidente: - E o requerimento que pede o adiamento. 
O Sr. P. Souza:- Eu pretendia falar sobre o todo do negócio, 

como ontem se falou: cuido pois que me será I feito assim o fazer. 
Sr. presidente, a discussão tomou certa direção que me forçou 

a fazer ainda algumas observações a um requerimento que diz que a 
comissão dê quanto antes o seu parecer sobre o processo do Sr. sena
dor .Feijó: esta é primeira parte; e na segunda parte diz que fique 
adiada a díscussão da concessão da licença pedida até esse tempo. A 
primeira parte deste requerimento já a câmara a aprovou: não me 
lembro em que dia; mas há sem dúvida bem poucos. 

O Sr. F. de Mello:- Foi no dia 4. 
O Sr. P. Souza:- ... portanto seria um novo andamento que 

se faria à comissão sem que ela ainda tivese talvez tempo de o cum
prir. 

Quanto à segunda parte, também não posso votar por ela, por
que o que é que diz o Sr. Feijó na sua petição? Apresentou uma alter
nativa, dizendo:- meu estado, segundo os médicos me afirmam, é de 
durar poucos dias se continuar a estar neste clima; vós, meus juízes, 
decidi a minha sorte quanto antes; e quando seja impossível assim 
obrardes, dai-me licença que eu quero retirar-me -. Ora, esta peti
ção foi à comissão, e ela que a respeito do processo tem tido bastante 
demora a respeito desta petição, não teve demora alguma; no dia 
imediato apresentou seu parecer concedendo a. licença. O que devo 
concluir daqui é que a comissão julga que não é possível dar quanto 
antes uma decisão definitiva sobre a sorte do Sr. Feijó, e como este 
senhor pede no seu ofício que se decida quanto antes, porque toda a 
demora é a sua sentença de morte, entendo que a comissão, certa de 
rião · poder dar quanto antes essa decisão definitiva, foi obrigada a 
dar este parecer concedendo a licença.· 

Assim,· como hei de eu poder votar para que se adie a decisão 
da licença por um tempo que eu não sei quando será? Seria o mesmo 
que concorrer para a morte do Sr. Feijó, se é verdade, ·como eu creio 
que é, quanto e·le expende no seu ofício. Se pois qualquer adiamento, 
qualquer maior demora do Sr. Feijó neste clima, no estado em que 
ele se acha, é a sua sentença de morte, não posso eu votar pela segun
da parte. do requerimento que quer que se adie a decisão da licença, 
e que a comissão quanto antes dê o seu parecer sobre o processo: 
logo não pode passar o requerimento nem na primeira parte por inú
til, visto que a comissão já sabe, e há muitos dias, que o senado quer 
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que ela quanto antes emita seu parecer sobre o processo; nem na se
gunda· parte, porque está em contradição com os fundamentos com 
que se pede a licença, e que a comissão teve em vista para dar o pare
cer que está sobre a mesa. Mas o requerimento é. mesmo inútil, por
que, se eu não estou enganado, o seu mesmo autor disse que o fez 
unicamente para ter direito de falar, de responder a outro honrado 
membro, até me persuado que declarou que queria retirá-lo, mas 
como o Sr. presidente o conserva em discussão ... 

O Sr. Presidente:~ Não ouvi esse pedido. 
O Sr. C. Leão:- Eu o fiz. . 
O Sr. P. Souza:- Bem; se onobre senador quer retirá-lo, é en

tão escusado eu prosseguir. 
Mas, Sr. presidente, eu ainda insisto em votar pelo parecer, 

pelas razões que ontem expendi. Eu disse que se fosse membro da co
missão teria há muito dado já um parecer sobre esses processos; teria 
procurado decidir essas questões definitivamente; mas de nenhum 
modo eu posso pelo meu juízo regular o juízo dos outros; eu julgava 
poder dar logo esses pareceres, mas os membros da comissão dizem 
que o não podem; um órgão dela por vezes se explicou ontem a este 
respeito; por isso, ainda que eu quisera que fosse outro o parecer, 
contudo, como este que deu a comissão coincide en. parte com a mi
nha opinião, eu não posso deixar de votar por ele. O Sr. Feijó está 
realmente muito mal; eu quisera que aqueles senhores que têm dúvi
das a este respeito se dignassem informar-se dos médicos que o tem 
assistido; e se se suspeita que os médicos possam exagerar por moti
vos políticos, eu creio que os que atualmente o assistem não podem 
ser suspeitos por esse lado; eu já disse que são os Srs. conselheiros 
Peixoto e Tavares; não ouvi deles, mas tenho ouvido àqueles que com 
eles têm falado que, se o Sr. Feijó continua a estar aqui, não pode 
durar muito. . 

Mas disse-se que o clima do R i o de Janeiro é só fatal no tempo 
quente, e atualmente é ele bom até setembro, e que pode portanto o 
Sr. Feijó esperar até então; eu não sou médico, não posso falar na 
matéria; mas quem nos assegura que lhe não faz mal a· umidade do 
clima? A este respeito não interponho juízo algum, limito-me a crer 
no que dizem os médicos; eles são que dizem que será infalível a mor
te do Sr. Feijó se continuar a existir aqui. 

Também se disse que o Sr. Feijó não precisava de licença para 
se retirar, e por esta razão argüiu-se a comissão por tê-la dado. Para 
se responder a isto basta considerar-se que se o Sr. Feijó pediu a licen· 
ça, é porque quis respeitar o artigo do regimento, que assim lho orde
na. Ele podia com efeito retirar-se com muitos membros o tem feito 
e eu também, sem pedir licença: as autoridades públicas legalmente 
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não o podiam embaraçar, mas há um artigo do regimento que ordena 
que nenhum senador se deve retirar sem obter licença da sua câmara; 
logo se o Sr. Feijó cumpriu com a disposição deste artigo do regimen
to, e se a comissão concedeu-lhe a licença, porque se diz qu·e se não 
quer conceder? Eu creio que todos nós obraríamos mais dignamente 
se em hipótese tais nos ligássemos ao artigo do regimento. Agora se o 
senado não quisesse dar licença, seguindo a opinião que eu cor:nbato, 
nesse caso eu, se fosse o Sr. Feijó, sem dúvida retirava-me imediata
mente. Mas se disse, qualquer que seja a decisão que possa haver, deve 
ele, como acusado, estar presente; eu não penso assim, se a decisão 
fosse que o projeto não continuasse, é claro que não ·precisava estar 
ele presente, e se fosse que continuasse, ou podia vir fazer a defesa 
por procuração, ou então podia ele vir mandando o senado chamá-lo. 
Disse-se - é maior incômodo - mas se ele está persuadido de que 
morre, e quer sair para fora para ver se alonga a sua vida; se melhoras
se, voltaria são, e se não melhorasse voltaria, embora como se acha, 
se vivo estiver. Parece pois que por tal razão não se deve negar a licen
ça em uma ou outra hipótese, ou seja que o processo continue ou que 
não continue: o dar-se a licença em nada embaraça a questão. 

Mas, Sr. presidente, tratando-se desta matéria, emitiram-se al
gumas proposições que eu, como membro da casa, julgo do meu de
ver protestar contra elas. Disse-se que sempre se entendeu até 1832 
ou 33 que nos crimes em que o código só faz puníveis os cabeças, 
também eram puníveis os cúmplices, e que agora é que se quer en
tender diversamente; eu não sei a que alude o honrado membro que 
assim falou; não sei quais são os fatos que provam ter então prevale
cido essa inteligência, n~o sei que houvessem avisos do governo ou 
sentenças dos tribunais superiores que assim o determinassem; con
fesso que me não recordo que em algum tempo se tivesse entendido 
que naqueles crimes em que o nosso código diz que só sejam punidos 
os cabeças devam ser também punidos os que não são cabeças; não 
me recordo, repito, que houvessem fatos que provassem ter predomi
nado esta opinião; desejaria ser informado; mas eu entendo que, qual
quer que fossem eles, .se os houveram, como errôneos não deviam ter 
lugar. . · 

O sistema do nosso código criminal é marcar os delitos e as pe
nas; e em todos os crimes apresenta o fato criminoso, e diz a pena 
que lhe compete, porque na primeira parte tinha já dado regras ge
rais, definindo o que eram autores e cúmplices, sem porém definir o 
que era cabeça, por isso, quando passou a definir os crimes, nunca 
faz menção de autor ou cúmplice, isto é, das pessoas que os comete
ram, fala só do crime e da pena que lhe compete. 
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O primeiro artigo é o 68, que diz:- Tentar diretamente, por 
fatos destruir a independência: penas de prisão com trabalho por 3 a 
15 anos. Se o crime se consumar, penas de prisão perpétua com tra
balho no grau máximo, etc. (lê). - Mas quando chega em 3 crimes, 
que são, o de rebelião, sedição, e o de insurreição (art. 110, 111 e 
113)' o código muda de sistema: então designa as' pessoas a quem as 
penas deverão ser impostas. o art. 11 o define o crime de rebelião: de
pois, afastando-se da regra geral, regra que seguiu o código em todos 
os outros lugares, à exceção desses três, diz- penas aos cabeças- de 
prisão perpétua com trabalho no grau máximo, de prisão com traba
lho por 20 anos, no médio, e por 10 no mínimo. No art. 111 há a 
mesma coisa; define o crime de sedição, afasta-se. da regra geral, e 
depois diz: - penas aos cabeças de prisão com trabalho por 3 a 12 
anos, e no art. 115 sobre a insurreição de escravos até dá uma expli
cação que tira toda a dúvida para a ·inteligência dos artigos paralelos, 
porque diz- ajudar, excitar, ou aconselhar escravos a insurgir-se, for
necendo-lhes armas, munições, ou outros meios para o mesmo fim: 
penas de prisão com trabalho por 20 anos no grau· máximo, 12 no mé
dio, e 8 no mrnimo. 

Ora, isto que aqui se define como um delito novo, é aquilo 
que, segundo as regras gerais da primeira parte do código, constitui
ria a cumplicidade; seriam segundo elas cúmplices os que isso tives
sem praticado, porque o que é cúmplice segundo o código? Art. 59, 
são criminosos como cúmplices todos os mais que diretamente con
correrem para se cometer crimes, etc. (lê), logo no crime de insurrei
ção de escravos quis o código que houvesse cumplicidade, mas defi
niu qual ela era: não são todas as regras da cumplicidade que servem 
para este caso; são só estas aqui determinadas. · 

Ora, este artigo a meu ver põe ·a questão claríssima; nos dois 
crimes, no de rebelião e no de sedição, não há penas para autores 
e cúmplices, e só sim para os cabeças ou principais autores; mas nes
te crime de insurreição de escravos quis o legislador que aqueles que 
ajudassem, excitassem, ou aconselhassem escravos a insurgirem-se, 
fornecendo-lhes armas, munições, ou outros meios para o mesmo 
fim, isto é, também os cúmplices, tivessem também penas: logo isto 
prova que nos outros dois crimes não há pena senão para os cabeças, 
e para mais ninguém. Demais, porque é que o código afastou-se do 
sistema seguido em todos os outros artigos de nunca designar pessoa, 
e só marcar e definir o crime e a pena? Nestes arts. 110 e 111 afas
tou-se deste sistema e diz: - aos cabeças tal pena; - segue-se que 
para os mais não há penas: e se o código não definiu o que é cabeça, 
isto fez talvez de propósito. Como o nosso sistema judiciário pela 
~constituição devia repousar sobre o júri, o código quis deixar a apre-
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ciação das qualidades que constituem os cabeças aos que julgassem, 
isto é, ao júri. · 

O Sr. C. Leão:- Os artigos 34 e 35 do código respondem a to
da essa argumentação. 

O Sr. P. Souza:- Estou lembrado desses artigos, eles não me 
contradizem. 

O código não 'quis definir o que era cabeça, tendo definido o 
que eram autores e cúmplices. Porque, digo eu quis dei~pr a precia
ção das qualidades que constituem o cabeça ao juiz que tenha de jul
gar. O júri que classifica os fatos vinha a classificar os cabeças; por
que, como ontem já se disse e todo o mundo sabe, o ca~eça é conhe
cido pelos fatos praticados, e não pelas suas pessoais qualidades ou 
acidentes que possa ter: logo, como o júri é que aprecia o fato, ficava 
implicitamente definido o que era cabeça, que seria quem tal fosse 
pelo júri declarado. 

Parece pois evidente que nestes crimes de rebelião e sedição 
não se dá cumplicidade: eu apelo para aqueles senhores que quiserem 
refletir com sangue· frio na questão; descanso em seu juízo: eles que 
digam se pode haver cumplicidade, quando nem todos os autores são 
puníveis; cabeças não são todos autores; isto é claríssimo pelo mesmo 
termo. Se a lei quisesse também punir os cúmplices, devera dar regras 
para punir todos os autores dos mesmos crimes; se além dos cabeças 
devessem ser punidos os cúmplices, então também deveriam ser pu
nidos todos os autores, deveria haver uma pena para eles, para daí 
saber-se qual a pena do cúmplice; então poderia ter lugar essa argu
mentação. Havendo pena para todos os autores, seguia-se então que 
havia igualmente para os cúmplices, salvo se o honrado membro con
funde, como o governo já confundiu, cabeças com autores; então sim 
a sua argumentação pode-ser plausível e vai coerente, porque supõe o 
cabeça autor, e da pena do autor deduzem a pena da cumplicidade; 
mas todos vêem a falsidade deste argumento, porque então o código 
não sairia do sistema que seguiu em todos os outros artigos, que era 
marcar só o crime e a pena sem designar a pessoa: logo parece que 
todo o homem que refletir com calma entenderá que esta argumenta
çã(J não tem base. 

Mas-o honrado membro não parou nisto; até já interpôs o seu 
juízo sobre a crimilidade do Sr. Feijó, diz que o Sr. Feijó declarava 
que teve parte na revolução; ele é senador, logo é cabeça, e foi esta 
argumentação do honrado membro; interpôs já o seu juízo sem dú
vida alguma: o senado há de estar lembrado também que muitas vezes 
o honrado membro, falando nestes pronunciados, chama-os crimi
nosos; ele está inteiramente convencido de que são criminosos! Cada 
um tem o seu próprio juízo a este respeito, eu ainda não emiti o meu, 
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e até me recordo que a legislação antiga impunha pena de nulidade à 
sentença do juiz que tenha antecipadamente propaiado a sua opinião. 
Pareceu pois que esta legislação prescrevia ... 

O Sr. C. Leão diz várias palavras que não ouvimos .. 
O Sr. P. Souza:- Eu estou dizendo que entendo aplicável ao 

caso esta legislação. Tenho de ser juiz em uma coisa: parecia-me que 
era do meu dever não propalar o meu juízo· a seu respeito; mas o hon
rado membro já proclama esses homens como criminosos, uma vez 
disse: -se já foram pronunci~dos são criminosos-, agora diz:- todo 
o senador que se envolve em uma revolução é cabeça, o Sr. Feijó con
fessa que entrou na revolução, é senador, logo é cabeça. -Mal de nós 
se este argumento pudesse ter peso, se esta máxima predominasse; 
quantos já têm sido pronunciados inocentemente? Demais, se um 
senador aderindo a uma revolução já é cabeça só por ser senador, em
bora não cometesse fatos que o possam qualificar autor, seguindo-se 
a regra que não são os fatos praticados que constituem a qualidade 
do crime, mas a pessoa que o pratica, o deputado ou o ministro de 
estado é igualmente cabeça no mesmo caso. Ora, o honrado membro 
foi pronunciado em conseqüência de uma sedição em 33, entendo 
que é injustamente, logo foi cabeça da sedição? ... 

O Sr. C. Leão: - Não fui pronunciado por entrar na sedição, 
sim por ter declarado os segredos do gabinete. 

O Sr. P. Souza: - Tinha-se-me afirmado o que disse, e eu que
ria daqui argumentar para o honrado membro ver como é frágil a base 
que ele apresentou: o honrado membro era deputado e ministro, logo 
estas qualidades é que o deviam constituir cabeça, e não a natureza 
dos fatos que se lhe imputavam. 

O Sr. C. Leão:- Se entrasse na sedição, de certo. 
O Sr. P. Souza:- Eu não vi o processo, disseram-me que era de 

sedição, e porque há de só a qualidade do indivíduo influir só para os 
crimes de sedição e rebelião, e não para os que cometem todos os ou
tros crimes? Se a qualidade do crime deve resultar da pessoa que o 
comete, então tem apliéação a todos os crimes, então também podia
se aplicar essa regra para esse crime, porque o .,bonrado membro diz 
que fora pronunciado; mas eu estou persuadido que o honrado mem
bro foi pronunciado injustamente, até porque nesse tempo o honrado 
membro se deve lembrar que tinha intimidade comigo, e que, sendo 
denunciado na câmara como ministro de estado, tive o prazet de ser 
eu o primeiro, e talvez o único que o defendi: foi denunciado como 
criminoso, e eu entendi, e a câmara comigo, que ele não tinha crime 
no que praticou, e como o defendi eu? Ainda me lembro bem que, 
apertado por alguns oradores que encaravam a questão pela face jurí
dica, eu o defendi encarando-a pela face política. São as lembranças 
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que tenho, e aqui devem estar alguns senhores que faziam parte da 
câmara nesse tempo: disto quero deduzir que enquanto não há sen
tença que passasse em julgado, aqueles que são pronunciados tem di
reito a serem considerados inocentes. 

Quanto tenho dito é só para provar que não se pode chamar 
criminoso um homem só porque está pronunciado, nem classificá-lo 
como cabeça só por qualidades pessoais ... 

O Sr. Carneiro Leão diz algumas palavras que não podemos 
ouvir. 

O Sr. P. Souza:- O honrado membro não atendeu à minha ar
gumentação. Como ele disse que esse processo de que eu falei não foi 
de sedição, eu apliquei a minha argumentação a todos os crimes. En
tendo pois que não se pode dizer, como tantas vezes o honrado mem
bro tem sustentado aqui, que um homem pronunciado é já crimino
so, e muito menos que o Sr, Feijó seja cabeça da revolução, só por
que é senador e confessa que aderiu a ela, quando pelo contrário ele, 
na sua resposta, quer provar que não foi nem autor; contra estas opi
niões do honrado membro é que eu quero protestar, porque as julgo 
errôneas e perigosas, embora já ontem um outro honrado membro as 
tivesse rebatido, e a meu ver vitoriosamente. Também o honrado 
membro, falando dos fatos de S. Paulo, disse que houve uma espécie 
de anistia para eles, porque deviam ser punidos outros além dos cabe
ças. 

O Sr. C. Leão:- Não é exato. 
O Sr. P. Souza: - Como então o honrado membro falou em 

anistia? A que veio falar-se nesse nome? Se prevalece a opinião de 
que são puníveis todos os que tiveram parte no movimento de S. 
Paulo, e não só os cabeças, então milhares de pessoas estão sujeitas a 
pena; logo a que veio aqui a anistia? Eu entendi o honrado membro 
diz~r que houve uma espécie de anistia, nisto é que eu também não 
concordo, e como se trata de princípios, entendo que devo expli
car-me. O decreto de anistiar a quem pertence? Exclusivamente ao 
poder moderador; alguém mais, qualquer que seja a sua posição e au
toridade, pode dar anistias? Não; logo como pode dizer-se que houve 
uma espécie de anistia quando o poder moderador não a deu? Se al
guns indivíduos não têm sido processados, devendo-o ser, são crimi
nosas todas as autoridades que têm dado essa anistia, e o governo é 
culpado por não mandar punir essas autoridades; mas eu entendo que 
só são puníveis os cabeças e não os outros. 

O Sr. C. Leão dirige ao nobre orador um aparte que não ouvi-
mos. 
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O Sr. P. Souza:- Eu argumento na hipótese sustentada pelo 
honrado membro, de que são puníveis outros muitos além dos cabe
ças. 

Também o honrado membro disse que esta questão não era 
questão de gabinete, que o governo não se empenhava, nem se in
teressava por ela; devo crer, porque o honrado membro assim o diz; 
mas se eu estivesse no lugar do honrado membro, se eu fizesse parte 
de um gabinete quando houvesse uma questão entre dois partidos po
líticos, entre os representantes de dois sistemas que se combatem pe
los meios legítimos (não falo da luta material havida dos· movimentos 
revolucionários, porque esses foram o~ra de alguns, e não do partido, 
e esses senadores negam ter tido neles parte), de um dos quais eu se
ria o representante como membro do governo, e do outro o seriam 
esses senadores pronunciados, eu entenderia que não devia aparecer 
na questão; que devia pôr-me de fora para não parecer que eu, mem
bro do partido vencedor, chefe da opinião que está dominando, que
ria influir na decisão e dirigir o senado, porque a justiça é' cega, não 
deve ter nada com a política, e nisto eu seguiria os exemplos que me 
dão outras nações, modelos não só na civilização como no sistema re
presentativo; porque, como já tenho dito mais de uma vez,. medíocre 
como sou, eu gosto de seguir os exemplos respeitáveis; não sou gênio 
para prescindir deles. Nessas nações o governo não se envolve em 
questões tais: por·exemplo, na Inglaterra, no processo da rainha Caro
lina, que foi o último fato criminal do parlamento inglês, segundo 
minha lembrança, os ministros foram parte, não intervieram como 
juízes nessa questão. 

Eu vejo na França, não só em questões judiciárias, mas tam
bém legislativas, o mesmo procedimento da parte dos ministros; por 
exemplo, quando se tratou da exclusão de Manuel, o ministério não 
se envolveu na questão: os membros da oposição insistiram com ele 
para que se envolvesse na discussão, e o ministério não quis fazê-lo; 
um membro que não era da oposição, mas que era muito respeitável, 
o conde de Saint Aulaire, fez a mesma insistência, os ministros não 
tomaram parte na questão, dizendo não querer influir no voto da 
câmara, pois que Manuel, que se queria excluir, sempre estava em 
combate com o governo. Agora como tribunal eu vejo que no proces
so do marechal Ney os ministros não tiveram parte como juízes, e 
sim figuraram como acusadores ou comissários do rei, e muitos' deles 
eram membros da câmara. 

Vamos ao processo dos ministros em 1830; eram membros do 
ministério vários membros da câmara dos pares, entre outros melem
bro do duque de Broglie., do duque de Dai macia; lendo essas discus
.sões não vejo que algum deles tomasse parte nos debates, e creio por 



300 

isso que nem na votação, o que não posso afirmar, porque ela é secre
ta. Nos mais processos político que têrri havido, veja-se que os minis
tros não se envolverem nos debates. 

O Sr. C. Leão:- Como sabe da votação? . 
O Sr. P. Souza: -Já disse que não.se pode saber da votação, 

porque ela é secreta; falo das discussõés, e por aí julgo que não ha
viam de votar. 

Tenho mostrado que homens tão respeitáveis como são esses 
ministros Franceses, não têm aparecido em nenhum desses processos 
políticos que ali têm tido lugar. 

Ora, eu medíocre e inábil como sou, havia de seguir estes 
exemplos, havia pôr-me de fora, para que não parecesse que a influ
ência do governo tenha podido ter parte em tal julgamento, e muito 
mais se eu ministro fosse senador, por honra da casa, visto que tam
bém sou seu membro, para que não parecesse que eu a queria dirigir e 
governar. Mas o senado deve lembrar-se que nesta questão o honrado 
membro tem tomado parte excessiva, mais do que ninguém, mais 
do que os próprios membros da comissão, até por ele combatidos 
quando divergentes de sua opinião: ele nem queria que houvesse lei 
para o julgamento; disse que bastava a lei natural, pois que tínhamos 
juiz, acusador e réu! O honrado membro sempre aparece violento nas 
discussões deste negócio! 

O Sr. C. Leão diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. P. Souza:- Não percebi o aparte. 
O honrado membro é um dos representantes do sistema pol í

tico vencedor,. e esses outros são representantes do vencido, não ven
cido no combate, como já disse, porque negam que nele tivessem par
te: eles se julgam perseguidos como representantes de um sistema 
político vencido: eles julgam que o país vai a perder-se se os seus 
princípios não triunfarem, que são, leal execução da constituição, 
justiça e economia: logo, se eu fosse membro do governo representan
te do partido vitorioso, não tomaria parte nesta questão, e mesmo 
nem votaria: tinha ao menos em meu abono a autoridade dos mais 
eminentes estadistas da França e Inglaterra, que assim tem obrado. 

Mas disse o honrado membro:- Que interesse pode nisto ter o 
atual'governo? Se há interesse é para o passado.- Eu respondo: pois 
o ministério atual não é solidário? Creio que sim; e não faz parte dele 
um membro do ministério passado, por cujas mãos passaram todas as 
ordens expedidas relativamente a este negócio, e de quem sairam 
todas as medidas violentas que se praticaram a este respeito? Se o mi
nistério atual é solidário; tanto interesse deve ter ele nesta questão 
como aquele que acabou, por isso que dele faz parte um membro do 
gabinete passado. Eu entendia que o governo não devia ter interesse 
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na questão, porque não deve querer intervir nos tribunais: devo crer 
que o não tem, porque o honrado membro o afirma; porém a sua 
conduta e a do ilustre colega, o Sr. ministro do império, que, nunca 
tendo ainda tomado parte nas discussões, ontem pela primeira vez 
tomou parte nesta, fez que eu pudesse entender que o governo tem 
grande interesse. Disse o Sr. ministro:- enquanto a casa não se cons
titui em tribunal; enquanto existe corpo político, tratamos da ques
tão - pois eu se fosse membro· do governo não tomaria parte nelas 
pelas razões que expus. 

Sr. presidente, entendi que deve~a protestar contra essas opi
niões emitidas na casa, porque as julgo errôneas e prejudiciais, e não 
quero que a-o futuro se apresentem como arestas: eis porque ainda 
falei, concluindo que o parecer da comissão deve ser aprovado. 

·O Sr. C; Leão (pela ordem): Sr. presidente, ontem, oferecendo 
este requerimento, declarei lo·g·o que tinha por fim poder falar ainda 
sobre a questão para responder a um dos membros da nobre comissão, 
e depois disse que o retirava: não obstante porém ter o nobre senador 
·que acaba de falar conhecimento disto, e de eu o repetir em um apar
te que dei em princípio do seu discurso, contudo julgou dever in
sistir ainda e ocupar-se de mim essencialmente, seja na qualidade de 
ministro, e da· maneira por que me tenho regulado nas discussões que 
têm havido a respeito destes processos, seja pela pronúncia que diz 
que eu sofri no ano de 33; por conseguinte tenho razões, quer como 
senador, quer como ministro, para desejar responder-lhe; mas como 
pelo regimento não me toca mais a palavra, peço a V. Ex. haja de 
consultar à casa se me dá licença para falar ainda a fim de defender-me. 

O Sr. Presidente: - Não posso dar mais a palavra ao nobre se
nador, porém como ministro creio que poderá falar. · 

O Sr. P. Souza (pela ordem):- Suponho que há um meio de 
conseguir o que quer o honrado membro sem que se altere o regi
mento; porque por ser ministro penso que não temos artigo algum no 
regimento que lhe faculte falar mais vezes do que qualquer outro 
senador; apenas se diz que os ministro possam falar mais vezes nas 

. discussões das propostas. 
· O Sr. Presidente:- Há uma determinação da casa no sentido 

que eu disse. 
O Sr. P. Souza: -Ontem já o Sr. ministro falou cinco vezes. 
O Sr. Presidente:- Falou as vezes que o regimento lhe conce

dia, duas sobre o parecer, duas sobre o requerimento de adiamento, 
e uma para explicar. 

O Sr. P. Souza: ~Há um meio legal~ Sr. presidente, do Sr. 
ministro conseguir o que pretende, que é pedir que se trate deste 
negócio em comissão geral, até porque assim há justiça para todos; 
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porque, se o $r. ministro disse que eu o ataquei no meu discurso, e 
que preci~ defender-se, é natural que na sua defesa me procure ata
car, e eu hei de responder-lhe. Portanto, neste caso, o recurso do regi
mento é pedir a comissão geral; assim haverá igualdade. 

O Sr. C. Leão:- Desejo saber se há decisão da casa no sentido 
que V. Ex., atestou, porque, existindo, desistirei do meu requerimen
to. 

O Sr. Presidente: - O regimento diz (lê). Art. 91. "Sobre o 
mesmo objeto a ninguém é permitido falar mais de duas vezes, etc., 
etc." Tem uma nota que diz: "Menos os ministros quando discutirem 

d " as propostas o governo . 
O Sr. P. Souza:- Apoiado; é o mesmo que eu disse; e não se 

trata de proposta do governo. 
O Sr. H. Cavalcanti (pela ordem):- Eu suponho que há exem

plos na casa a este respeito; se algum senador, para esclarecimento da 
matéria, pede a palavra mais uma vez, além daquelas que lhe compe
tem pelo regimento, presumo ter-se-lhe dado a palavra; não sei se é 
expresso no regimento ou se é aresto; mas tenho idéia de que alguma 
vez tem isto acontecido. Sei que a comissão geral é a mesma coisa; 
porque também estou persuadido que, quando se concedesse licença 
a um para falar mais uma vez, se outro fosse ofendido, dever-se-lhe-ia 
dar a mesma licença. Pela minha parte entendo que o Sr. ministro 
pode falar, tanto mais que o senado não corre risco algum em deixar 
falar constantemente a quem quiser,. quantas vezes lhe parecer, por
que os oradores aqui são poucos. A comissão geral porém é permitida 
pelo regimento, e corta a questão. 

O Sr. Presidente consulta o senado se a discussão deve conti
nuar em comisSão geral. 

Decide-se afirmativamente por grande maioria. 
Consulta também se permite que o Sr. Carneiro Leão retire 

o seu requerimento. · 
Igualmente se decide que sim. 
Prossegue a discussão do parecer. 
O Sr. C. Leão: - Sr. presidente, vou primeiramente falar da 

questão individual. 
O nobre senador parece que tinha bastante razão para estar 

completamente instruído de qual foi essa pronúncia havida na pro
víncia de Minas no ano de 1833 ou 34 a meu respeito, pois que há 
muitos anos se tem achado sempre envolvido em todas estas ques
tões; mas creio que o nobre senador se deixa esquecer de todas essas 
circunstâncias para poder vir aqui figurar-me como também compro
metido em crime de rebelião ou de sedição. Não digo que haja impos-
-sibilidade de poder-se caluniosamente envolver a um ou a outro indiví-

!-. .. 



303 

duo em qualquer desses crimes; são fatos que já entre nós tem acon-
tecido, inculparem-se alguns crimes políticos a pessoas que de sorte 
alguma tiveram parte neles. Estou também certo, e nem jamais direi 
o contrário, que a simples pronúncia não é uma demonstração de que 
a pessoa sobre quem recai é necessariament~ culpada: concebo muito 
bem, e digo que até tem acontecido no nosso país envolverem-se em 
tais crimes pessoas, repito, de nenhuma sorte envolvidas neles; entre
tanto, é sempre princípio da nossa legislação que o pronunciado é 
suspeito de ter cometido o crime .de que é acusado; não é já uma 
prova evidente ou necessária, mas obriga-o a ser julgado por esse 
crime. 

O nobre senador porém, homem político, sabia, ou devia saber 
muito bem, que eu não fui pronunciado por sedição nem rebelião na 
província de Minas. Ministro na época em que ali se cometeu uma 
sedição contra um agente do governo, é absurdo pensar-se que eu 
ministro houvesse concorrido para ela, e tanto mais é absurdo que 
mesmo nesta casa está um meu colega que circunstâncias políticas 
tem posto divergente de mim, o qual sabe muito bem que esse 
ministro gozava alguma influência, e que, em· vez de ser oposto ao 
presidente, era um daqueles que o tinham sustentado, quando o mi
nistro do império anteriormente propôs a mudança daquele presi
dente. Por conseguinte, é claro que eu não podia querer derribá-lo 
por via de uma sedição. Não era possível, Sr. presidente, que mesmo 
esses homens frenéticos que se quiseram aproveitar dessa circunstân
cia para poderem, não sei por que princípio, fazer alguma coisa con
trária à pessoa de quem tinham malquerência; não. era possível, digo, 
que mesmo esses concebessem um projeto tão absurdo. 

A pronúncia que teve lugar na província de Minas a meu 
respeito originou do seguinte: o ministério, passado algum tempo, 
deliberou enviar uma carta de presidente de Minas ao marechal José 
Maria Pinto Peixoto, e enviando-lhe esta carta (declaro perante o 
senado, e já o declarei perante à câmara dos deputados em presença 
de dois dos meus colegas dessa época) não decidiu que aquilo ficasse 
em segredo, e veja-se mesmo o offcio que se mandou ao· marechal 
José Maria Pinto Peixoto, que não fazia disto um objeto de segredo. 
O marechal julgou que não convinha tomar posse de presidente, por 
conseguinte, sem dar publicidade à sua nomeação, não deu execução 
à carta imperial; aconteceu que nessa. época, escrevendo eu uma 
carta a pessoa do Ouro Preto, dizia que o marechal Pinto Peixoto 
tinha sido nomeado presidente da província; essa minha carta foi 
interceptada e aberta por aqueles que cercavam o Ouro Preto, e por 
ela fui pronunciado, pretextando-se que eu tinha propalado segredos 
do gabinete ... 
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Isto. é um absurdo de tal monta, que eu não julgava necessário 
dizer coisa alguma a respeito; mas enfim tais são as paixões que o · 
espírito de partido faz conceber a alguém, que faz esquecer tudo 
quanto se tem passado entre nós a certos respeitos! O caso é, Sr. 
presidente, que, sendo eu ministro de estado, não podia ser pronun
ciado por um juiz de paz, porque a constituição manda que a acusa
ção de um ministro seja feita pela câmara dos deputados sem distin
ção de crime individual ou de crime de responsabilidade; direi porém 
que naquele caso não podia haver dúvida sobre a classificação do cri
me, porque esse· era teí propalado um segredo do gabinete, por 
conseguinte era crime de responsabilidade, e deveria ser acusado 
pela câmara dos deputados; entretanto houve uma pronúncia, 
inquiriram-se diferentes testemunhas, etc., mas a comissão da câmara 
dos deputados declarou incompetente tal pronúncia, por ter sido 
feita por um juiz de paz; de sorte que um juiz de paz sabia mais o 
que era segredo do gabinete do que eu ou mesmo os meus colegas! ... 
Ficou de parte este parecer da câmara dos deputados, e nunca mais se 
falou a esse respeito; o nobre senador todavia aprouve dizer ter sido 
pronunciado pelo crime de sedição na província de Minas! ... já vê 
que não há no que eu disse de sedição; mas que h~uvesse, o que 
se segue daí? Disse ele que se eu fosse pronunciado por ter lido parte 
na sedição de Minas era cabeça dela, e tirou esta ilação ,de um argu
mento meu. De certo, se eu tivesse entrado na sedição de Minas não 
era como soldado; mesmo pela posição que eu ocupava devia ter 
grande importância ou influência no que ali se praticasse:· eu não 
recuo ante esta conseqüência; demonstrado que eu concorri para a se-
dição, estava demonstrado que era cabeça. · 

Isto· trouxe o nobre senador, porque ontem eu disse que, 
considerando a qualidade do Sr. senador Feijó, eu não concedia que 
ele deixasse de ser cabeça: eu. disse que o Sr. senador Feijó não nega
va o fato, antes confessava ter concorrido para aquela rebelião; e 
que,. pela importância política de que ele gozava, tendo sido 
regente,· e sendo senador do império, concebia eu que el.e não podia 
ter entrado na rebelião como um agente secundário; pela sua posição 
era evidente, no meu entender, que devera ser considerado como ca
beça. Ora, .ontem, um meu colega que é membro da comissão, e hoje 
o nobre senador que me precedeu, e a quem respondo, disseram que 
isto era horroroso; que os crimes se conheciam pelos fatos que se 
praticavam, e não pela qualidade dos indivíduos que os cometiam. Eu 
não duvidei disto, senho'res; sim, o Sr. Feijó não concorreu para a re
belião só porque é senador, foi pelos fatos que ele praticou, fatos que 
não nega, antes confessa; ele só nega a qualidade de cabeça; eis o que 
constituiu o crime, e não o ser ele senador. Agora digo eu que, pela 
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sua posição, ele não é um simples indivíduo sem influência, que não 
possa ser considerado como um dos principais entrados na rebelião: 
um general pode ter obrado o mesmo que tiver obrado um soldado, 
ter praticado os mesmos atos que forem taxados de criminosos; 
mas ninguém dirá qUe o crime do general s~ja igual ao do soldado. Os 
atos praticados por uma pessoa sem influência, não arrastam as mas
sas; entretanto que os mesmos fatos praticados por uma personagem 
de influência ·tem grande importância, arrastam as massas: por con
seguinte não se pode de maneira alguma abstrair as qualidades do 
criminoso no calcular da influência que poderia ter; e digo eu 
que o princípio contrário é que é horroroso. 

Sr. Presidente, nestes tempos a ousadia das facções aproveita-se 
de todas as circunstâncias .... 

O Sr. P. Souza e outros senhores:- Apoiado. 
O Sr. C. Leão: - ... criam-se princípios novos, emitem-se com 

ousadia, e tudo está concluído. 
O Sr. P. Souza:- Apoiado. 
O Sr. C. Leão: - E a prova é ouvir-se todas as discussões, quer 

da imprensa quer mesmo do parlamento, e concluir-se: - não existe 
crime -; porque, a acreditá-las, ninguém é autor! O presidente da 
rebelião, o secretário e outros que assim entraram nela, não são au
tores! Quem serão pois· os cabeças? Provavelmente é o ministério 
a quem se pretendeu atribuir a causa da rebelião. 

O Sr. H. Cavalcanti diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. C. Leão: -Quando digo isto, não o faço debalde; é por

que já foi indicado por alguém. 
O Sr. H. Cavalcanti:- E não é fora de razão. 
O Sr. C. Leão: - Depois do nobre senador ter trazido esta 

argumentação para tachar de horroroso o princípio que eu havia 
emitido, e no qual persisto, porque creio que nenhuma jurisprudên
cia aconselhará a abstração das qualidades e importância dos crimi
nosos, disse ele que eu asseverara que tinha havido uma anistia. Se-

. nhores, eu não disse isso: se houvesse uma anistia deveria constar de 
l um decreto; eu disse que se tinha criado uma certa jurisprudência, 
l espécie de tolerância, pela qual se entendia que as nossas 
1 leis não puniam senão os cabeças de rebelião, e de sedição; mas que 
j tal não era a inteligência que se tinha seguido em 33, e que devia 
j inferir-se do código: reconheço e disse que no governo, e em todas 
f as autoridades, parece prevalecer a idéia de que a lei não pune os 
l cúmplices desse crime, e que tinha havido essa tolerância; o que 
:l 1 importava uma espécie de anistia; note-se bem a minha expressão, 
1 entretando o nobre senador transtornou a minha argumentação apre-
j sentada de passagem, e afirmou que eu disse que houve anistia! ... 
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Restabelecido pois o fato, cai esse castelo formado no ar pelo nobre 
senador. 

Repito: eu disse muito expressamente que da letra da nossa 
legislação não se podia deduzir essa inteligência, porque nela se es
tabelece que a tentativa do crime e a cumplicidade, quando não 
estiver marcada pena especial, será punida com a mesma do crime,· 
menos a terça parte: isto em geral, de maneira que no crime de rou
bo, no de morte, e na maior parte dos crimes, não 'há pena especial 
para a cumplicidade, nem para a .tentativa; mas, em virtude desse 
outro artigo da legislação, se impõe. a mesma pena do crime consu
mado, menos a terça parte. Dizia eu pois que, sendo esta uma regra 
genérica, se excetuou a respeito dos crimes de abuso de liberdade 
de imprensa, e que, não havendo ne·nhuma exceção a respeito dos 
crimes de rebelião e de sedição, estavam eles sujeitos à regra 
geral. 

O nobre senador para combater-me traz o argumento do art. 
115 do código, que marca pena especial para os que são cúmplices 
dos crimes de insurreição; mas o que prova isto à vista do artigo gené
.rico que eu apresento? Nesses outros delitos não está imposta pena 
especial para os cúmplices; logo, pela regra geral, compete-lhe a 
mesma do crime menos a terça parte; portanto o nobre senador nada 
pode conseguir, nem provar, porque não pode destruir os arts. 24 
e 35, que estabelecem esta regra genérica. Que estas coisas tem acon
tecido, eu concebo, e nem o nobre senador tinha necessidade de o 
provar, porque era isso mesmo o que eu havia dito, e então eu disse 
também que essa tolerância equivalia a uma anistia, no sentido de 
que essa inteligência dada deixava sem pena os cúmplices de crimes 
de sedição ·e rebelião. 

Disse o nobre senador que o ·nosso código só quer que se 
punam os cabeças, e parece querer estabelecer que cabeça é uma 
coisa diversa de autor. Ora, eu não reconheço isso, porque, olhando 
para· regras e princípios do código, vejo que ele estabelece somente · 
duas espécies de criminosos que são autores e cúmplices;· por conse
guinte por cabeças não posso entender senão autores do crime; 
quando se designa - cabeça - o que se quer dizer? ... Aparece uma 
grande multidão praticando um crime não se 'Pode supor que alguns 
não são arrastados por outros que alguém não: tenha mais influência 
para levar outros a perpetrar o crime; são esses autores que são·desig
nados como cabeças; mas são autores, e como .. tais punidos, porque o 
código não considera outra qualidade de criminosos senão autores 
e cúmplices. . 

O nobre senador passou depois a declarar que, se fosse minis
tro, teria uma conduta diversa da minha; é coisa que não sei, pois 

... ... 
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não posso conceber como o nobre senador obraria; mas como 
entendo que praticaria sempre segundo sua própria inteligência, e há 
diferente maneira de penar, é presumível que a sua marcha não fosse 
idêntica à minha; mas para que trouxe o nobre senador isto? Porque 
eu havia declarado que esta questão não era ministerial: disse eu isto··, 
porque um outro nobre senador em seu discurso pareceu de algum 
modo supor no governo estímulo ou tentativa de estímulo; ora, é 
·sobre isto que eu fiz declarações à casa, e essas declarações estariam 
conformes com o pensamento do nobre senador; porque eu disse que 
não fazia interessar o governo na qualidade de governo, mas que n·ão 
abstraía a minha qualidade de senador para julgar, ou entrar em 
todos os debates que na casa houvessem de aparecer a semelhante 
respeito; o nobre senador porém disse que, se fosse ministro, se 
teria abstido de o fazer, e alegou exemplos da Inglaterra e da 
França; mas o nobre senador não averigua bem os fatos, não tem 
pleno conhecimento deles, e não nos pode asseverar que os ministros 
não tivessem votado nesses processos políticos que· tem havido 
na França desde 1830 para cá, e ainda quando o pudesse asseverar, 
esses exemplos não eram para· serem imitados· entre ·nós,· porque _o 
nobre senador sabe muito bem que por enquanto ainda não se tem ali 
argü ídó a algum par o ter promovido ou alimentado esses crimes 
políticos, esses movimentos revolucionários que houve em 32, 
33 e 34. · · 

O nobre senador nos figura também que no nosso país há dois 
princípios que se combatem; disse-nos ele que uns são representantes 
de um princípio, e outros de outro; eu poderia ·contestar isto, e não 
deixarei de dizer ao nobre senador que se na casa há dois princípios 
que se combatem, eu combato o princípio da revolta, e então 
o nobre senador e seus correligionários sustentam esse princípio. O 
sistema r~presentativo é organizado de tal sorte que nunca se apela 
para as armas; há a censura parlamentar e da imprensa aos atos do 
governo; e pretendo eu destruir este princípio? Não é o princípio 
da revolta que eu tenho combatido? Não é o recur·so para as armas 
que houve quem tachasse como recurso dos povos livres?· E·ssas 
mesmas folhas que se publicaram no tempo da revolta de São Paulo ·e 
de Minas alegavam como um recurso dos povos livres o recurso às 
armas·; recurso que eu julgo ser só do povo de Constantinopla, ou de 
outro igual. · 

O Sr. C. Ferreira:- Veja a magna carta inglesa. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Peço a palavra. 
O Sr. C. Leão: - Eu não tenho necessidade de ver a magnà 

carta inglesa; sei que ela não estabelece tal doutrina; mas ainda 
quando todas as cartas do mundo a estabelecessem, se a· nossa cons-
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titu ição política a não estabelecesse, de nada vai i"a isto: e eu digo que a 
citação é péssima, é de quem não examina bem as coisas; mas que há 
de ser se há entre nós quem apoie as revoluções do pressuposto de 
que a carta inglesa as apóia! Não se lembra todavia o nobre senador 
que na câmara dos pares da Inglaterra não apareceu ainda quem sus
tentasse esse recurso às armas, nem apoiasse rebeliões. 

Mas, Sr. Presidente, disse o nobre senador que no Brasil está 
em luta um princípio que quer' que prevaleça a moral, a economia e a 
fiel observância da constituição, contra outro que quer o contrário de 
tudo isto; mas que este é o vencedor! Tais são os palavrões com que 
o nobre senador e outros procuram induzir a erros a população 
incauta; porém tal não é o princípio vencedor, ta' coisa não se prova 
de forma alguma, Por onde tem provado o nobre senador ou outro 
que tenha emitido estas mesmas idéias que o partido derrotado tives
se só em vista a moral, a economia e a fiel execução da constituição? 
E a moral que ele teve em vista recorrendo às armas, quando algumas 
de suas facções em diferentes partes as tem empunhado para fazer 
prevalecer aquilo que não pode vencer pela .discussão da tribuna e da 
Imprensa? Quem examina a história da revolta que dá' ocasião a todos 
estes debates, poderá dizer de alguma sorte que se queria a moral, a 
economia e a observância da constituição? Não se vê que esse par
tido foi derrotado pelo número dos representantes legítimos do 
país na confecção de leis necessárias ao mesmo país .e que foram 
estas o pretexto para que lançasse mão das armas? Era a bem da 
moral pública e da economia que assim procedeu? Quantas des
pesas não têm trazido todas estas revoltas? Já o nobre senador fez 
a conta daquilo que se tem com elas despendido e do que se há de 
despender com outros que serão conseqüência destas, à vista da 
impunidade que se observa? Examine do que provém o nosso deficit 
constante, e verá que de todas estas revoltas que nos tem obrigado a 
fazer despesas extraordinárias, com as quais não podemos; entretanto 
que no fim de tudo as revoltas sufocam-se pelas armas; mas estas não 
destroem os seus germes, porque continuamos em luta pelos mesmos 
princípios, e estamos vendo que aqueles que por sua posição deviam 
ser muito interessados pela manutenção da ordem, propalam pelo 
contrário doutrinas opostas! Se o princípio derrotado é o da moral e 
economia, onde tem ele demonstrado e feito prevalecer essas doutri
nas? Nenhuma das administrações que se tem sucedido desde que 
somos independentes tem representado esse princípio? ... E se todas 
elas têm tido que suportar tais rebeliões, se todas elas têm sido obri
gadas a fazer todas essas despesas que nos tem conduzido ao estado 
em que nos achamos, quais são as pessoas que serão capazes de fazer 
prevalecer a ordem, a economia, a moral e a fiel execução da consti-
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tuição? Por que não se apresentam? ... Não os tempos nós vistos funcio
nando como ministros e empregados públicos? Temos notado alguma 
diferença no estado? Sim, o que temos visto é que querem fazer 
prevalecer o seu desejo de governar: eu. n.ão os crimino por desejarem 
o poder; mas o sistema representativo lhes dá meios legais de pode
rem ser chamados ao poder;·e recorram a esses·meios. 

O nobre senador, pelo modo porque figurou as coisas, indica 
que no senado existem senadores representantes deste princl'pio que 
foi derrotado, e outros que são do princípio contrário, do princípio 
vencedor; e diz que, pertencendo eu a um destes princípios, não 
devo, porque estou no governo, entrar nos debates que a respeito se 
originarem! Senhores, por ora ainda não entrou em processo no meu 
país um sistema político que deseje fazer prevalecer a economia, 
a moral, a observância da constituição do estado; o que tem entrado 
em processo tem sido a rebelião armada, atentando contra a ordem 
pública, para fazer prevalecer ... não sei ·o que, ouço dizer que a 
moral, a economia e a constituição! Mas não o provais; e por isso 
mesmo que lançais mão das armas, demonstrais que não é a moral, 
a economia e observância da constituição que quereis obter, porque 
esse recurso destrói tudo isto. 

Ora, senhores, os princípios em luta tem aqui representantes, 
como disse o nobre senador; note-se bem que é o nobre senador 
quem assevera que dois princípios estão em luta· aqui; eu entendia 
que o que podia entrar aqui em luta eram meros princípios políticos, 
ou sistemas de administração; mas estes não entram em processo, 
note-se isto bem, não era po.rtanto desses que falava o nobre senador, 
e por isso, se as minhas propdsições tem alguma coisa de chocante, de 
duras, são proposições que nasceram da discussão, do debate institl:J í
do pelo nobre senador; ele é que figura aqui essa luta dos dois 
princípios existentes, sendo um o vencido, e outro o vencedor, e 
crimina-me por entrar nessa luta; mas eu não entrei senão no exame 
de um processo feito por ocasião de uma rebelião armada, e não 
em uma discussão política, e digo que o nobre senador une os 
representantes ·do senado à rebelião necessariamente; e então, 
senhores, suponha-se por um momento que fosse isto verdadeiro; 
quando os representantes desse princípio se apresentavam no senado 
a defender os seus correligionários, quando não havia recurso de que · 
não lançassem mão, eu como ministro de estado devia dizer: -Sou 
indiferente a todos estes debates, não discuto, não quero saber se 
tendes ou não razão?... Parece-me que é esta a exigência do nobre 
senador? (Pausa). 

O Sr. P. Souza:- Não dou apartes; eu responderei. 
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O Sr. C. Leão: - Sem dúvida o nobre senador procurará dar 
alguma cor· àquilo que disse; mas o que é verdade é que o nobre 
senador criminou-me por entrar nestes debates, apresentando-os 
como uma luta. Ora, eu não sei que tenham sido vencidos senão os 
princípios da rebelião, não sei que fosse vencido nenhum sistema 
fundado unicamente na economia, na moral e na constituição, e que, 
por meios legítimos, se procurasse fazer prevalecer: o princípio que 
entrou em luta foi o que recorreu às armas, é este o que foi derro
tado. 

Sr. presidente, direi mais alguma coisa sobre o ponto em dis
cussão: o Sr. senador Feijó, ou qualquer dos meus adver~rios polí
ticos, não podem entrar nunca em processo pelas suas opiniões pol í
ticas, por procurarem fazê-la prevalecer pelos meios da constituição; 
mas o Sr. senador Feijó bem como qualquer outro cidadão que recor
re às armas, que comete um crime, não deixa de estar sujeito às leis. 
O Sr. Feijó pronunciado por esse crime tinha se de defender no sena
do, e então qual a razão por que o ministro membro do senado não 
devia interpor o seu juízó? Qual a razão? Eu não sei· o· que se pratica 
na câmara dos pares em França, o nobre senador não pode asseverar 
que os ministros membros da câmara dos pares não dessem voto; 
mas, quando o pudesse, eu· diria ao nobre senador que o ·rei nomeia 
os pares sem número fixo, e que a oposição da câmara dos pares é 
de 4 ou 5 votos em quase todas as leis governativas, em quase todas 
as questões .. 

Ora, ali há esta diferença; eu tenho lido esses processos pol íti
cos e ainda não vi que por ocasião deles se. discutisse até a mesma 
organização da sociedade, até a mesma criminalidade de tais e tais 
atos do governo, c<;>mo entre nós tem acontecido. Veja o nobre 
senador o número de votos pelo qual tem sido condenados os réus 
na câmara dos pares, e note mais que as votações são secretas; se o 
nobre senador tem conhecimento delas, eu não tenho. Os processos, 
tenho-os visto debatidos com o presidente da câmara servindo de in
terrogante; porém não aprecendo os membros da casa como defenso
res dos acusados. Mostre-me o nobre senador um só que o tenha sido. 
O nobre senador pode-me mostrar um mernbro da câmara dos pares 
defensor dos acusados perante o seu tribunal? Defensor e juiz? Dese
jarei que o nobre senador não mostre, porque ainda não pude encon
trar um tal exemplo em semelhantes debates. Não os vi em uma data 
moderna, mas tenho-me ocupado de semelhantes leituras, e ainda não 
vi um par defensor dos acusados! ... 

Ora, entre nós· os acusados têm sido··defensores na casa; os mes~ 
mos acúsados apresentam-se nela, entram nos debates, porque há 
debates preparatórios a respeito· de suas causas! Qual é portanto o de-
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ver, o princípio que me devesse obrigar a não tomar parte em tais 
debates? Não nota o nobre senador a diferença entre o que se passa 
aqui e o que sucede na câmara dos pares em França? Os acusados 
podem ali tomar parte nos debates como entre nós? Não temos nós 
visto argüido por eles o próprio Sr. presidente que dirige estes deba- . 
tes? · O nobre senador pode mostrar-me nas respostas dos acusados 
perante a câmara dos pares em França uma diatribe qualquer con
tra o presidente dela? Pode mos~rar-me isso? Se o não poçfe, não 
pode trazer semelhanças, porque elas deparam inteiramente contra 
o nobre senador. · 

Aqui os acusados tem assento na casa, e podem tomar a pala
vra nos debates, não na qualidade de acusados, mas na de mem
bros da casa! Não digo que os acusados não puçiessem defender-se 
incriminado a quem quer que fosse: é muito diferente; mas noto 
que na qual idade de membros da casa possam tomar a palavra, 
entrar nos debates, e dar à discussão uma nova cor, uma cor diversa 
daquela por que deve ser encarada a questão! Entretanto, é nestas 
circunstâncias que o nobre senador figura uma câmara em que 
supõe existirem dois princípios em combate; embora ele queira figu
rar o princípio para onde se une como o moral, o político e tendente 
ao estabelecimento da economia e da constituição (porque não é 
de crer que nenhum· homem diga que o princípio a que se une é con
trário à constituição, à moral e à economia; são necessárias para o de
monstrar outras provas, que não simples palavras); é nestas circuns
tâncias, digo eu, que se deve criminar um ministro por tomar parte 
nos debates desta causa? Não disse já que não faço deste objeto uma 
questão ministerial, que não forcejo a que prevaleça a minha opinião; 
mas entendo que a devo emitir franca e lealmente, que devo isso mes
mo à posição em que me acho? O nobre senador não me mostrará 
mesmo em parte alguma que se ·argüisse de nenhum modo qualquer 
ministro por exigir restritamente a puniçãodequaisquerdelinqüentes. 
Exprimindo-me deste modo, falo em geral; não quero ·chamar a nin
guém delinqüente, deixo à consciência dos juízes o examinar se a~ 
pessoas de que nos ocupamos são inocentes ou culpadas; nessa 
consciência não entro, não procuro forçá-la, qualquer que possa ser a 
minha opinião e convicção. Mas quer o· nobre senador que eu não 
emita uma opinião! ... Então o nobre senador porque emite a sua? 
O nobre senador não sabe ... Senhores, é necessário ser franco; há de 
o nobre senador argüir-me, censurar-me tão acremente, e eu 
impor-me silêncio? O nobre senador não sabe, digo, que ele mesmo 
foi suspeitado?... · 

O Sr. P. Souza:- E sou! 
O Sr. C. Leão: - E o nobre senador não entra nestes debates? 
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Então eu porque sou ministro, porque tenho por colega um cidadão 
que pertenceu ao ministério transato, e que em nada veio influir nas 
minhas opiniões, porque antes que eu fosse ministro, ·antes dele en
trar para o ministério, já eu tinha sustentado os mesmos princípios; 
porque sou ministro, porque tenho esse colega, digo, devo-me inibir 
de entrar nestes debates? Se o nobre senador ~iz que há dois 
princípios em luta, e não se dá por incompetente para entrar nestes 
debates, por que me hei de eu dar? . 

Sr. presidente, parece que tudo isto veio a pelo sobre a questão 
da licença do Sr. senador Feijó; mas o senador e o país deve ver que 
mais alguma coisa do que as minhas simples palavras fez com que o 
nobre senador provocasse esta questão geral. Logo que este parecer 
entrou em discussão o senado é testemunha que a minha opinião 
era quase a mesma do Sr. senador Costa .Ferreira; não fui até eu 
quem teve o mérito de aventá-la. O Sr. Costa Ferreira havia observa
do que o Sr. senador Feijó não pedia simplesmente a licença, que 
pedia em primeiro lugar ser julgado, que se decidisse seu processo, e 
era segundo, que, se isso fosse impossível, se lhe concedesse licença 
de retirar-se. Este mesmo princípio estabeleci eu, acrescentando que 
não estava provada a impossibilidade de se decidir este processo, por 
isso que a comissão já tinha os materiais necessários para basear um 
parecer; que no caso de ser esse parecer que o processo devia conti
nuar, podia a licença ter todo o fugar, porque, tendo o nobre senador 
de produzir uma defesa, de apresentar talvez algumas provas em seu· 
favor, podia o exame da causa ser prolongado por mais tempo do que 
aquele que se poderia prever. Nisto estava concorde, não havia 
motivo para debate. Disse eu porém que primeiramente devíamos de
cidir se o processo devia ou não continuar, e que isso parecia não de
mandar longo tempo para se fazer, porque cada um dos membros da 
casa já tinha tido tempo se fazer, porque cada um dos da casa já 
tinhÇt tido tempo de examinar especialmente o negócio, de ter feito 
um juízo sobre o processo para quando se reunissem poderem emitir 
sua opinião, visto que o processo e a resposta do acusado já se 
achavam impressas. Ora, esta opinião emitida também por outro 
nobre senador não causou espanto; entretanto, quando· emitida por 
mim, causou no nobre senador por S. Paulo e no nobre senador 
membro da comissão, com o qual tive de entrar em debate, uma 
impressão tal que, apesar de reconhecerem que a licença era urgente, 
que a vida de quem a pedia perigava com qualquer demora, não duvi
daram prolongar o .debate! O nobre senador por S. Paulo ouviu bem 
que eu pedi ontem para retirar a minha emenda; ninguém tinha mais 
a palavra; por conseguinte, retirada a emenda, estava concluído o 
.debate, podia-se votar; entretanto o nobre senador, que reconhece 
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que um instante de demora pode prejudic~r a vida do peticionário, 
pediu a palavra nestas circunstâncias, e prolongou a discussão até 
hoje!! 

Não é pois, Sr. presidente, a simples questão de conceder-se 
ou não a licença a um dos nossos ilustres colegas acusado de ter en
trado na rebelião de S. Paulo; não, não é isto. O nobre senador é o 
mesmo que declara o que é; é uma luta,· luta de princípios; mas a 
qualificação dessa luta não compe~e ao nobre senador fazê-la. 
Entremos, senhores, nesse debate quando tratarmos das questões 
políticas; apresente então o nobre senador o seu sistema de econo
mias, a sua maneira de observar a constituição, de fazer restabelecer 
a moral em todos os ramos da administração; se eu ·vir que com efeito 
tais resultados se podem colher dos princípios do nobre senador, não 
terei de combatê-los, terei de adotá-los, e nós nos acharemos na mes
ma posição, nos mesmos princípios. Mas creio que tudo isto sejam 
palavras genéricas, porque todos os defensores de todos os 
sistemas se apregoam exclusivamente amigos da lei, das economias 
e da moral. Nós queremos fatos, que valem mais que os palavrões; é 
aos fatos que devemos ir~ Mostrai em como nas épocas em que tendes 
influído te'ndes posto uma barreira às rebeliões, que causam despesas 
extraordinárias e que embargam toda a economia; mostrai em como 
tendes feito observar fielmente a constituiÇão, em como tendes· pro
curado estabelecer a rrioral, fazendo com que todos os homens, se
gundo sua posição, pratiquem todos os deveres religiosos, políticos 
e morais. Mostrai tudo isto; só assim é que o que apregoãis deixará de 
ser meros palavrões, lugares comuns de todas as opiniões, de todos 
os sistemas políticos do mundo; porque. não há sistema político 
nenhum que tenha o descaramento de se apresentar como inimigo da 
moral, da constituição,. da lei, do país, nem economias? Não há 
nenhum; todos proclamam estes princípios.. Deixai os simples 
palevreados entrai nos fatos que é onde podeis ser melhor apreciados. 

Sr. presidente, a emenda está retirada, e visto que não é pos
sível, segundo o entender da comissão, decidir já se o processo deve 
ou não continuar, visto que esse julgamento deve ficar ainda suspenso 
por largo tempo, dê-se a licença, licença que eu não embargava, pois 
apenas dizia que devia ter lugar se o processo continuasse, porque, se 
não continuasse, escusado era a licença para que voltasse à sua pátria 
esse nobre senador; ele poderia então voltar imediatamente e livre da 
suspeita de ter cometido o crime por que se acha pronunciado. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não tinha tenção de dizer uma pala
vra sobre esta matéria, Sr. presidente, porque estava de acordo e 
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ainda o estou com o parecer, da comissão. Dou muito peso a este pa
recer, quer pela unanirr!'idade· com que· os ·assin·aram os ·membros· da 
comissão, quer pela prontidão com que foi dado, e mesmo pelas ra
zões emitidas em seu apoio por alguns dos nobres membros da co
missão, especialmente por aquele que mais o sustentou. Desejaria 
que não houvesse disêussão sobre esta matéria; estou persuadido que 
a votação havia de aproximar-se muito à unanimidade, e antes qui
sera ver uma votação sobre semelhante matéria tal como a princípio 
se inculcou, como à primeira vista parecia e como talvez ainda seja, 
do que ouvir a discussão havida, que pouco se tem referido à matéria. 

Estava neste propósito de não tomar parte no debate, e de con
correr silenciosamente com o meu voto, quando o nobre ministro, 
ou os nobres ministros que têm assento na casa, impugnaram o pare
cer, um principalmente com alguma acrimônia! Um dos npbres mi
niStros parece que deseja chamar a terreiro nas discussões mais com
pliéadas, e provocar todos os membros da casa, como acontece co
migo! Eu vou falar provocado pelo nobre ministro. 

Sr. presidente, o requerimento ou petição (eu não lhe chamo 
outra coisa) do nosso colega o Sr. Feijó é tão justo, que não sei se 
seria necessário repetir e explanar os motivos que abonam. O nosso 
colega pediu permissão para sair da corte. Alguém disse que ele podia 
sair sem licença do senado, alguém o tem feito; mas porventura 
alguém que o tenha feito estará na posição em que está o Sr. Feijó? 
Poderia o Sr. Feijó praticar esse ato debaixo dos mesmos auspícios 
que têni praticado outros, em outras circunstâncias? Certamente que 
não. Primeiro, ele se acha obrigado pelo regimento a pedir essa licen
ça; segundo, ele está envolvido em um processo; e terceiro, ele tem 
de ir para sua casa, para a sua província, donde o arrancaram por pe
rigo~o. Ora, nestas circunstâncias, poder-se-á dizer que o Sr. Feijó 
não alegou, e fez aquilo que todo o homem nobre alegaria e faria? 

E verdade que ele na sua petição pede a presteza do seu ... não 
lhe chamarei julgamento ... a palavra que me ocorre é- julgamento-; 
mas não é ainda julgamento ... a presteza da decisão da acusação que 
está afeta ao senado; é isto o que ele pede em primeiro lugar. Mas 
quem mais próprio para julgar do estado deste negócio do que a co
missão a quem está afeto? Como se poderá hesitar sobre a dificulda
de que porventura tenha havido na decisão deste· processo especial, 
falo só do nobre senador, à vista da unanimidade dos membros da 
comissão? A comissão viu pois que cumpria quanto antes, o mais 
prontamente· possível, opinar que se concedesse a licença pedida; 
este parecer tem para mim grande força, e a presteza com que foi da
do ainda mais valor lhe dá. 
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Sr. presidente, eu ouvi pela primeira vez talvez a um nobre 
membro da comissão, quando falou nesta matéria, quando sustentou 
o parecer, dizer: - não, o Sr. Feijó ainda não é réu, nós não conhece
mos o Sr. Feijó ainda como réu; ele é ainda o nosso par!- Há muito 
tempo que eu dizia isto; que não via ainda réus; mas dizia-se-me sem
pre que eu era defensor de réus! Eu ouvi ontem da boca do nobre 
relator da comissão: - não; ele não é senão nosso colega, nó's ainda 
não decidimos coisa alguma sobre o seu processo, tem todos os di
reitos que qualquer de nós tem nest;a casa -. Ora, sendo assim, se 
o Sr. Feijó se acha doente, aquilo que ele diz deve sem dúvida mere
cer todo o conceito: demais há alguém no Rio de Janeiro que não sai
ba do estado deplorável em que se acha o Sr. Feijó? !: preciso consul
tar seus médicos ir à sua casa visitá-lo? Não tem ele necessidade de ir 
de tempos a tempos a Niterói procurar melhores ares, e não são en
tão todos testemunhas do estado em que ele se acha? Não é patente 
o estado deplorável de um colega nosso, de um distinto servidor do 
estado (apoiados)? 

Ah! Sr. presidente, quantas vezes, quando olho para o nobre 
senador ó Sr. Feijó, me recordo do nada que somos (apoiados) t 
Do futuro que nos espera[ ... Senhores, quando tivermos esgotado to
das as nossas facu Idades no serviço da pátria, não contemos ter por 
prêmio senão aleives e desprezo (apoiados)! Nós, os seus. pares, o·s 
seus colegas, que não nos sentamos aqui senão para servir.à pátria 
seremos os primeiros que iremos deixar de fazer justiça àquele que 
tem servido o país? A h! senhores, lembro-me a este respeito do 
ditado velho: -O teu maior inimigo é o oficial do teu ofício! - Se 
eu fosse consultar o meu coração, Sr. presidente, acompanharia a 
redação deste parecer de mais algumas expressões; não só daria in
teira liberdade ao nosso honrado colega para ir para onde quisesse, 
mas diria que o senado sentia muito o seu não comparecimento nes
ta casa, e tinha o maior pesar de não ter a cooperação· de um tão 
distinto membro seu. Eu suponho que isto se diz a qualquer que es
teja em idênticas circunstâncias; mas não o acrescentarei ao parecer 
da comissão; estou müito satisfeito com ele, julgou que esta era a· 
ocasião de chamar a terreiro, não só todos os membros da comissão 
mas mesmo aqueles que estavam deliberados a não dizer uma palavra! 
S. Ex., até recordou à casa. antigas opiniões sustentadas com o maior 

· sangue frio, sustentados na convicção, filhas do estado de reflexão, 
sustentadas em todos os tempos! S. Ex., provocou ... 

S. Ex. o Sr. ministro da justiça porém vê as coisas de outro 
modo: · 

O Sr. Carneiro Leão:- Não sei a que se refere. 
O Sr. Hollanda Cavalcanti:- Eu já lho faço ver. 
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Permita todavia S. Ex. que eu conserve minhas opiniões, opi
niões que digo que quem as não tem não quer sustentar as institui
ções do seu país. 

O Sr. Carneiro Leão:- Ainda não sei a que se refere. 
O Sr. Hollanda Cavalcanti: - Falo do direito de resistência, a 

que o nobre senador se referiu. Eu pedi a palavra quando o nobre se
nador notou que houvesse quem sustentasse, que na'o bastava só a 
imprensa e a tribuna, que o apelo às armas era conveniente. Sim, eu 
sustento-o, e sustento-o sem risco de comprometer o meu país, e 

L 

para dar força e estabilidade às suas instituições. Eis os meus erros. 
Tenha compaixão de mim! 

Direi ao nobre ministro que me tenho dado alguma coisa à lei
tura. A minha compreensão será curta; mas alguma coisa tenho feito 
a diligência. por instruir-me. Tenho consultado muito as diferentes 
fases das nações civilizadas; mas se eu disser ao nobre ministro que 
esta doutrina não é aprendida, nem nos livros modernos, nem no es
tudo que faço para aperfeiçoar a minha inteligência, que foi·aprendi
da em uma profissão que se diz comumente que é escrava? Senhores, 
eu fiquei possuído da grande necessidade do direito de resistência, da 
vantagem que dele colhe a sociedade no serviço militar. Recordo-me 
desses breves discursos de grandes generais à testa de seus soldados:
Camaradas! se eu fugir, matai-me! 

O Sr. Carneiro Leão (rindo-se):- Onde está aí a defesa do di
reito de resistência? 

O Sr. Hollanda Cavalcanti: - Espere, tenha paciência. Se eu 
estivesse no governo, diria aos meus concidadãos: - Seu eu trair a 
minha pátria, levantai-vos, resisti-me! 

O Sr. Carneiro Leão (rindo-se):- Mas o Sr. é que lhes havia de 
dizer quando atraía; não é isso? 

O Sr. Hollanda Cavalcanti:- Eu lhes diria:- Se eu trair a pá
tria, ·matai-me. - E não seria eu capaz de a trair? 

O Sr. Carneiro Leão:- Não sei. 
O Sr. Hollanda Cavalcanti: - Não será possível que um gover

no traia a pátria? 
· O Sr. Carneiro Leão:- 1:. 

O Sr. Hollanda Cavalcanti:- Bem. Não se persuada o nobre se
nador que defendo esta doutrina, é para pôr em combustão os ele
mentos que existem no meu país; pelo contrário, eu não quero ne
gar a verdade,·não é negando a verdade que eu heLde chamar à ordem 
os espíritos perturbados. Reconheço seus direitos, aponto as ocasiões 
graves em que devem praticá-los; mas digo também os riscos que há 
na sua prática. Não nego porém um direito que, embora se não escre
va, está gravado no coração do homem. 
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Emitindo estas opiniões na casa em outra ocasião, tive um 
aparte do nobre senador por Minas, conselheiro de estado, provocan
do-me· a apresentar em rneu apoio a opinião de um homem que eu 
citei: falo do ministro Guizot, que aqui ·citei por ocasião da questão 
dos tratados, pois simpatizei-com o seu comportamento na discussão 
havida .em França ultimamente acerca do tratado das quatro potên
cias. Quando eu falava nessa ocasião sobre o direito .de resistência, 
disse o nobre senador por Minas, conselheiro de estado, em um apar
te -também acha para isso apoio em Guizot? - Ora, eu tinha lido 
Guizot, recordava-me de ter achado· aí alguma coisa a respeito e res
pondi que sim: o nobre senador disse-me que o citasse, e eu prometi 
trazer o livro à casa. Com efeito, fui folhear o mestre Guizot, o dou
trinário, e achei· as minhas mesmas opiniões, çom pouca diferença; e 
ainda achei mais que opiniões, achei o exemplo da primeira nação, 
talvez do mundo civilizado, isto é da Inglaterra, na própria lei funda
mental inglesa, na magna carta. 

O Sr. C. Ferreira:- Que não é de Constantinopla. · 
O Sr. H. Cavalcanti: - Sim, não é de Constantinopla, como 

muito bem diz o meu nobre colega. 
Tive o pequeno trabalho de traduzir as duas passagens que 

achei; não trago. aqui o livro; mas cito a página, o nobre senador po
derá consultar a obra. Ora, veja V. Ex. como um doutrinário que tem 
feito tantos serviços para o restabelecimento da paz no seu país ... 

O Sr. Vasconcellos:...;;.. E da liberdade. · 
O Sr. H. Cavalcanti:- E da liberdade, sim . 
... Veja o qÚe esse homem diz a quem o quer ler no seu Curso 

de história moderna, lição 4~, folhas 106: 
"A feudalidade teve uma muito grande influência e uma influ

ência salutar, sobre o desenvolvimento interior do indivíduo: ela 
suscitou nas almas idéias, sentimentos enérgicos, necessidades morais, 
belos desenvolvimentos de caracteres, de paixão. 

"No ponto de vista social, ela não pode fundar nem ordem ie
gal, "nem garantias pol ítieas: a feudalidade era indispensável para reor
ganizar na Europa a sociedade de tal maneira dissolvida pela barba
ridade, quanto a mesma feudalidade não era capaz de uma forma 
mais regular nem mais extensa: mas a forma feudal, radi~lmente má, 
não podia se regul·arizar nem entender-se. O único direito político. 
que o regime feudal tem sabido fazer na sociedade européia é o 
direito de resistência: eu· não digo de resistência legal; não podia ser 
questão de resistência legal em uma sociedade tão pouco adiantada. 
O progresso da sociedade é precisamente de substituir; de uma parte 
os poderes públicos as vontades particulares; de outra parte, a resis
tência legal à resistência individual. !: este o grande fim, o principal 
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aperfeiçoamento da ordem social; deixa-se a liberdade pessoal uma 
grande latitude; depois, quando a liberdade pessoal vem a falir, 
quando convém tomar contá pessoalmente, dirige-se unicamente à 
razão pública; apela-se à razão _pública para decidir o processo que se 
faz a liberdade do indivíduo. Tal é o sistema da. ordem legal e da re
sistência legal. Vós compreendeis .facilmente que sob a feudalidade 
nada semelhante tinha lugar. O direito de resistência que tem susten
tado e praticado o regime feudal é o direito de resistência pessoal; 
direito horrível, insaciável, pois que ele apela a força, à guerra; o 
que é a destruição da própria sociedade: direito que entretanto não 
deve ser abolido por maneira alguma (jamais), no fundo do co
ração dos homens; porque sua abolição é a aceitação da servidão. 
O sentimento do direito de resistência tinha perecido no opróbrio 
da sociedade romana, e não podia renascer de seus destroços:· este 
direito não saía menos naturalmente, segundo minha opinião, dos 
princípios da sociedade cristã. A feudalidade é que o fez entrar nos 
costumes da Europa. Honra à civilização de o -tornar constantemen
te i nativo e inútil: honra ao regime feudal de o ter constantemente 
professado e defendido." 

Isto diz na lição 4~; vamos à outra. 
O Sr. C. Leão:- Por ora não provou nada. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Bem; não quero que esteja provado para 

o nobre senador, o que quero é alegar; alguém que não for o nobre 
senador que julgue. 

O Sr. C. Leão:- E contraproducente. 
O Sr. H: Cavalcanti:- Vamos à outra: 
"Guizot. - Civilização em França. -. Lição 41. (Folhas 548 

da edição de Bruxelas em 1839.) 

Eis aqui um quinto princípio de liberdade, que raras vezes se 
acha escrito· nas leis, e que é mesmo raras vezes útil de escrever; e 
que a sociedade feudal tem escrito e proclamado formalmente, talvez 
mais do que nenhuma outra: eu quero falar do direito de resistên~ia." 

Tomem bem nota, vejam se soü exato: Não quero responder 
pela tradução, pois se confesso que sei mal a_rni'nha I íngua, como po
derei saber bem as estrangeiras para traduzir? Este capítulo tem por 
título- Das boas coisas que nos deixou o fe{ldalismo. · 

Depois de uma citação dos Etablissements de Saint Louis, liv. 
19, cap 49,. continua: "Eis aqui um segundo.texto, que não é menos 
notável. "Ele não pertence, é verdade, ao direito feudal da França: é 
o último parágrafo da grande carta dos Ingleses; da carta concedida 
em 1219 pelo rei João. Mas o estado das idéias e dos costumes que 
aqui se revela era o da feudalidade toda inteira; e se o direito de 
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resistência à mão armada não tem sido em parte alguma tão regular
mente instituído, ele o era igualmente reconhecido. 

A grande carta inglesa termina por estas palavras: 
"Tendo concedido para a reforma do nosso reino, e para apa

ziguar a discórdia que se tem elevado entre nós e nossos barões, to
das as coisas acima ditas, e querendo que eles gozem delas segura e 
perpetuamente, nós ·lhe temos concedido a garantia seguinte; a saber: 
Os barões nomearam à sua vontade vinte e cinco barões do reino, que 
empregaram todas as· suas forças a fazer observar e manter a paz e as 
liberdades que nós lhe temos concedido, e confirmado por esta car
ta. 

"Se nós, ou nosso grande justiceiro, ou nossos juízes balios, ou 
alguns de nossos ministros e servidores, viermos a faltar a essa carta, 
ou violar algum artigo dela, e que a violação seja revelada a quatro 
dos vinte e cinco barões acima mencionados; esses quatro barões se 
dirigiram a nós, ou, em .nossa ausência, ao nosso grande justiceiro, 
denunciaram esse excesso e nos requereram de o fazer cessar sem de
mora; e se nós ou nosso grande justiceiro não reformarmos o dito ex
cesso no espaço de quarenta dias depois de ter sido dele informados, 

I 

os quatro barõ-es levaram o negócio ao resto dos vinte e cinco barões; 
e então estes, com a comunidade de toda a terra, nos molestarão e 
perseguirão por todo o modo1 que lhes for possível; a saber:- por 
tomadia de castelos, terras, possessões e por outra qualquer forma, 
até que o abuso tenha sido reformado à sua vontade; salvo toda
via a segurança de nossa pessoa, e da rainha e nos nossos filhos: e 
quando o abuso tiver sido reformado, eles nos servirão como dantes". 

"Que todo o homem desta terra, que o quiser, jure que para 
fazer executar as coisas acima .. Jditas. obedecerá às ordens dos vinte e 
cinco barões referidos e nos molestará, em caso de necessidade, _como 
puder. Nós damos a cada um a permissão de a jurar livremente; e a 
ninguém impediremos de assim o fazer. E quanto aos homens desta 
terra que não que quiserem de si mesmo prestar o dito juramento, nós 
lho faremos prestar por nossas próprias ordens. 

"Se algum dos vinte e cinco barões vier a morrer, ou deixar o 
pa1's, ou for impedido de um modo qualquer de concorrer à execução 
das coisas acima ditas, os barões restantes nomearão à sua vontade 
um outro que jurará de obrar como eles. (Grande carta do rei João~ 
art. 61) 

"É seguramente impossível (continua Guizot) de estabelecer 
mais positivamente em .direito: de converter mais completamente em 
instituição esta garantia do recurso à força que os povos civilizados, 
com muita razão, temem tanto de invocar como de enunciar. Ela é 

_muitas vezes a única em tempos bárbaros: e a feudalidade, filha da 



320 

barbaria, não tinha motivo de ser tão reservada como a civilização, 
já em escrevê-la, já em servir-se dela." 

Ora aqui temos: eu concordo inteiramente com a doutrina. 
O Sr. C. Leão: - Mas quer aplicar isso às sociedades moder-

nas? 
O Sr. H. Cavalcanti:- Sim; esta é uma das boas coisas que nos 

deixou o feudalismo; é o que o diz o mestre Guizot. 
O Sr. C. Leão:- A sua condenação está no fim. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Pois bem; eu quero ser condenado ... 
O Sr. C. Leão: - A condenação da doutrina. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Na verdade, Sr. presidente, para que tra

go eu isto aqui? Quais foram sempre as minhas opiniões? Quem é 
que há de sustentar as instituições se a sociedade professar obediên
cia passiva a todos os atos, a todas as pretensões de todos os gover
nos? Quem é, digo eu agora ao nobre senador, quem é que há de jul
gar dos acontecimentos de S. Paulo e Minas? Nós? Não; a posteri
dade. 

O nobre senador porém veio trazer esta questão quando se 
tratava de um negócio tão simples! Quando a dignidade de ministro 
da coroa reclamava que o nobre senador conservasse o silêncio, é 
esta a ocasião que o nobre senador aproveita para provocar questões 
de tal natureza, obrigando seus colegaS a sustentar suas opiniões, em
bora afastando-se do verdadeiro ponto da discussão; eu não tinha 
tenção de falar ... 

O Sr. C. Leão: - Mas já trazia essa tradução na algibeira (risa-
das).! 

O Sr. H. Cavalcanti: - Isto já aqui estava (apontando para a 
escrivaninha que tem diante de si) para o nobre senador (o Sr. Vas
concel/os), e ainda tenho mais coisas (mostrando um maço de pa
péis); temos aqui mais encomendas para o nobre senador (risadas). 

O Sr. C. Leão diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. H. Cavalcanti: - O nobre senador resolve uma questão 

em que, sem dúvida, está comprometida a sorte do nosso país! Eu 
sinto ainda, Sr. presidente, o calor das brasas que estão cobertas de 
cinzas! Será bom deixá-las apagar, não lhes mexer para que se não 
~têem! O país tem de decidir, vitimas têm já sido feitas em não pe
queno número e o governo continua a provocar o voto do país! Re
cursos sem número se repetem, se reproduzem a fim somente de 
espezinhar indivíduos que o país tem julgado limpos de toda a cul
pa!... A mesma. posição do corpo legislativo, quer nesta câmara, quer 
na outra, é agradável, senhores? Não se podem ressentir os negócios 
políticos que têm de ser decididos nesta casa, da posição excepcio
nal em que o senado se acha? Sim, o senado, não digo só os 5 mem-
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bros que se dizem pronunciados, nós estamos em uma posição excep
cional, e isso não deve influir alguma coisa sobre as nossas delibera~ 
ções? Não são os cinco membros ... 

Um Sr. Senador: -São quatro. . 
O Sr. H. Cavalcanti: - São quatro? Que fosse um, que fosse 

meio; apelo para· a consciência de cada um ~e nós, vejam se as nossas 
discussões podem ter aquele cunho de liberdade, de força que teriam 
se não fosse esta posição excepcional; apelo mesmo para a própria 
consciência do nobre ministro. Quem conhece o estado em que nos 
achamos e os perigos que nos cercam; quem vê a posição em que se 
acha um ramo de um poder político tão importante, como é o legis
lativo, não pode deixar de cobrir-se de luto ... 

O Sr. C. Leão:- Ao senhor apraz dar essa cor . 
O Sr. H. Cavalcanti: - Pois o nobre senador quer que eu seja 

mais claro? Qual é a cor? Cuida que o que eu estou dizendo não é 
sentido por todos os indivíduos que olham atentamente para as coi
sas do país? 

O Sr. C. Leão:- ~ no seu círculo . 
O Sr. H. Cavalcanti:- No meu círculo? Qual é o meu círculo? 
O Sr. C. Leão: - ~ no seu mundo que se ouve isso 
O Sr. H. Cavalcanti: - Eu não consulto ninguém; mas apelo 

mesmo para a consciência do nobre ministro. 
O Sr. C. Leão:- No meu mundo não ouço dizer isso que diz. 
O Sr. H. Cavalcanti: -Se me fosse possível pintar exatamente 

ao nobre ministro como as coisas se acham ... Ah! eu lanço os olhos 
para a esquerda do nobre senador e aí vejo um colega- nosso, cujo 
discurso pronunciado na câmara dos deputados sobre a posição da
quela câmara, eu invoco como autoridade, 

O Sr. C. Leão {depois de olhar para o Sr. Vasconcellos que está 
à sua esquerda): - Quem é? É o Sr. Vasconcellos? 

O Sr. H. Cavalcanti: -: Quem está ao pé do nobre ministro, e 
pronunciou há pouco um discurso na câmara dos deputados? Foi 
o Sr. Vasconcellos? {Olhando para o Sr. Almeida Torres que está. 
à direita do Sr. Carneiro Leão.) 

O Sr. C. Leão: - A designação da minha esquerda é que me 
·fez enganar. . 

·O Sr. H. Cavalcanti: - Então é porque eu sou canhoto. fRisa- . 
das.) Mas devia-me entender. 

Se houvesse algum meio de fugir deste embaraço, Sr. presiden
te, suponho que, removido ele, haveria muitas esperanças de remover 
outros quaisquer. Mas debaixo deste malefício em que· nos achamos, 
parece que desesperamos da salvação. Não quero reputar infalibili
dade nas minhas opiniões; mas pelo menos quero que o nobre sena-
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dor que me contesta me conceda a mesma liberadade que eu lhe con
cedo. Quero que, no ponto em que se acham as paixões e as verda
deiras dificuldades em que estamos, se lembre que não é com remé
dios empíricos que êuram as graves enfermidades. 'Quando entrar 
nestas discussões provoque menos os seus colegas, e fique também 
certo que eu deixarei ·de expender muitos pensamentos que me 
ocupam em resposta às provocações que o nobre ministro me fez. 

O nosso colega o Sr. Feijó tem todo o direito à licença que pe~ 
de. Réu ainda ele não é. Já talvez era tempo, Sr. presidente (e oxalá 
que a morte não nos surpreenda, não nos tome a dianteira), e que 
fosse lavada a reputação de um tão distinto servidor do BrasiL 
Era tempo que começássemos a fazê~ lo entrar no gozo daquela ·opi
nião que nunca deveria ter perdido, se é que a tem perdido. Mas pa
rece, segundo a maneira por que as coisas marcham, que a morte nos 
arrebatará o nosso colega antes qué ·o seu comportamento seja devi~ 
damente julgado por aqueles a quem a constituição incumbe essa 
tarefa. · 

Voto pelo parecer da comissão. E de minha parte tenho muito 
pezar de que a saúde, o estado desse nosso colega nos prive da con
corrência do seu voto e opiniões nesta casa, nas graves matérias que 
devem ocupar-nos. 

O Sr. Vasconcellos: - Sr. presidente, pedi a palavra para expli
car o parecer a favor da ·licença pedida no ofício do Sr. senador Dio
go Antonio Feijó. ·Eu .vi esse ofício na comissão, e observei que, 
não havendo ainda ato algum do senado que tornasse necessária ·a 
residência do Sr. Feijó na. capital, não era a comissão a competente 
para interpor o seu parecer a respeito, e que assim poderia o ofí
cio ser remetido a comissão de poderes, para que o Sr. Diogo Anto
nio Feijó pudesse retirar-se com licença do senado para fora da ca
pital do império, pois não julgava que a licença devia ser proposta 
por uma comissão que estava conhecendo do seu processq, por isso 
que o senado não tinha, como já disse, praticado ato algUm, que 
chamarei judiciário, que fizesse indispensável a ·residência do Sr. 
Feijó na capital. Observou-se·porém que o Sr .. Feijó declarava que 
se achava gravemente enfermo e que, não se tendo decidido o seu 
processo há 6 meses, pedia, ou que o decidíssemos agora com a brevi
dade possível, ou lhe permitíssemos retirar-se, protestando que vol
taria a corte logo que o senado julgasse necessário· o. seu compareci
mento. Para n~o demorar este negócio, isto é, a concessão da licença, 
eu· não insisti· na minha opinião, convim em que a mesma comissão 
mista desse o seu parecer sobre o ofício, e convim também, porque. 
não sei quando a comissão poderá dar parecer sobre o processo. 
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Depois que se imprimiram os processos não temos ainda tido 
mais: do que unia reunião; nessa reunião entendeu-se que convinha 
dá r uma decisão sem exame na mesma comissão dos autos e das res
postas dos Srs. senadores pronunciados; a maioria porém não anuiu a 
esta proposição, e até ao presente ainda·não ·nos reunimos de novo . 

. Eu estou convencido que a comissão não pode dar o seu pare
cer sem que examine todos os fatos, sem que aprecie todas as provas 
sem que trate da ·lei que deve ser aplicada a esses processos; não 
examinando cada um dos membros da comissão os papéis em sua ca
sa, mas combinando entre si reuflidos, pois parece que o senado 
quando cometeu o exame desses papéis à comissão, quis que nela 
houvesse uma discussão sobre o processo. · . 

. Ora, não se ·tendo podido reunir até a.o presente a comissão, 
entendo que será ainda demorado o parecer sobre a sorte dos Srs. se~ 
·nadares pronunciados. 

Eu não diria uma só palavra mais senão tiv~sse havido .um .de
bate que de alguma .sorte compromete o voto de alguns senado'res 
que poderão parecer suspeitos aos pronunciados. Eu sou um dos se
nadores que talvez entendam muitos senhores que me devia ter .da
do de suspeito. Ora, se eu considerasse permitido declarar-se qualquer 
senador de suspeito no julgam~nto deum processo qualquer que se 
tenha de decidir nesta casa, eu já o terra feito; não porque me con
sidere suspeito, mas porque espero que alguém. me não possa consi
derar desembaraçado e livre para interpor o meu voto nesta questão. 
Entendo que a constituição não pern1ite aos membros desta casa da
rem-se de suspeitos em tais processos; porque ela determina que o 
senado julgue os crimes cometidos pelos seus priviiegiados, e o sena-

. do rião pode julgar senão estando presentes metade e· mais um dos 
seus membros.: Ora,· se qualquer· de nós se julgar com direito· de se 
abster de votar em·tais' processos~ não haverá julgamento e por· conse
qüência. não se cumprirá o preceito' constitucional. 

Digo que não haverá julgamento, porque não só se devem en
tão dar por suspeitos os. que são considerados inimigos, mas também 
aqueles que são considerados amigos; e penso que ainda militam 
razões mais poderosas para. que os amigos se· declarem-suspeitos. O 

·juiz. que. pronuncia uma sentença por. um motivo de vingança e ~e 
rancor perde, se :as tem, todas as simpatias do país; n·inguém pode 
·considerar bom homem aquele que, por motivos tais,. tão reprovados, 
sacrifica outro homem. Mas a. opinião pública, sem razão, é muito 
indulgente com· o que vota a favor do amigo; atribui o seu voto, o 
seu procedimento· à inspiração· de sentimentos generosos, de sen
timentos dignos de um homem de bem;~e daí vem que o amigo há de 
ser mais afoito, em dar uma sentença favorável ainda que inlqua, do 

. ' 
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do que o inimigo. Este receia a cada passo que sejam envenenadas 
suas intenções, que se atribuam não à convicção da justiça, mas sim 
ao desejo e ao furor das vinganças (apoiados). · 

Sendo isto inquestionável, se nesta conformidade cada um 
dos Srs. senadores se considerar suspeito, se lhe for permitido decla
rar-se tal, não haverá julgamento. Ontem já um nobre senador disse 
nesta casa que em muitos dos nossos colegas haviam motivos de gra
tidão para com quase todos os Srs. senadores pronunciados; outros 
têm várias vezes repetido que há na casa senadores suspeitos, que os 
ex-ministros que mandaram processar os acusados são suspeitos, etc. 
Eu, Sr. _presidente, di-lo-ei de passagem, ainda considerando um tri
bunal de número ilimitãdo de membros, ou que podia constituir
se sem número fixo, não entenderia suspeitos os ministros que man
daram proceder contra qualquer crime que se cometesse no império. 
Não sei como, apresentando-se! ao ministro um fato que se considera 
criminoso, se possa entender suspeito esse ministro, porque deter
mina que se proceda ao conhecimento ou investigação do crime, e 
que seja processado o seu autor. Parece que se pode praticar este ato 
sem que se torne suspeita a autoridade que o deliberou para depois 
julgar o acusado. 

Todavia, se fosse permitida uma escusa de comissão, parece 
que eu tinha direito a ela ... 

O Sr. Costa Ferreira:- Não faça tal, para não dizerem ... 
O Sr. Vasconcellos:- Para não dizerem o que? ... 

Não por ser suspeito, mas porque desejo ver progredir a decisão 
deste processo. O processo parece simples; é um fato a que se tem de 
aplicar uma lei; tem-se de provar se existiu o fato, e quem o cometeu; 
não há mais dificuldade senão em confundir o depoimento de uma 
testemunha com o de outra; é o que me tem feito no exame desse 
p~ocesso mais embaraço, porque ~á muitos nomes quase semelhantes, 
e muitas vezes confundo um depoimento com outro. Mas o que con
vém é deliberar sobre este objeto; não se diga que temos medo de nos 
comprometer. 

Eu desejava que se tomasse alguma deliberação sobre a matéria 
em discussão, e não quero entrar no debate, pois desejo que se vote 
quanto antes, porque assevaram-me muitos Srs. senadores o mesmo 
que o Sr. Feijó diz no seu ofício, isto é, que está gravemente 
enfermo, que o único meio que tem de prolongar os seus dias é, na 
opinião dos médicos, retirar-se da corte, procurar outro clima. Pare
ce-me portanto· que se pode declarar que nenhum obstáculo há a que 
se retire, visto que não tenho esperança. de ver decididos tão cedo es-
te processo. · 
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Sr .. presidente, tem-se suscitado aqui ·muitas questões, e 
algumas delas me parecem de alguma importância. Eu que não tenho 
tomado parte alguma no debate, eu que não estou agitado por ele
mento algum, vou interpor o meu juízo a respeito desta última ques
tão, sobre cabeças, autores e cúmplices. 

Tem-se dito que - autor- e- cabeças- são coisas diversas; 
mas eu estou persuadido que estes termos designam a mesma idéia; é 
a mesma idéia designada por diferentes termos. Já um nobre senador 
citou o art. 4Q do código criminal que diz:- "São criminosos, como 
autores, os que cometerem, constrangerem ou mandarem alguém co
meter crimes." - O capítulo onde vem este artigo é o primeiro, e 
seu título é - Dos crimes e dos criminosos- O art. 5q deste mesmo 
capítulo diz: - "São criminosos, como cúmprices, todos os mais que 
diretamente concorrerem para se cometer crimes." 

Não reconhece pois o código senão duas classes de criminosos: 
- autores e cúmplices, - porque este artigo estaria em contradição 
com os 11 O, 111 e seguintes, que tratam de- cabeças,- se a palavra 
-cabeça -designasse coisa diversa. Nem eu concebo como se possa 
entender que - cabeça -é diferente de -autor, -segundo este 
mesmo código que se tem elogiado tanto (mas que, a falar a verdade, 
não merece tantos elogios), não há crime sem que existam os elemen
tos constitutivos do crime, que são dois: - má ·fé ou participação 
moral do crime, ação contra a lei ou participação física do crime; 
e quando há muitos participantes de um crime, quer o nosso código 
considerar neles duas classes de criminosos, uma a que chamou auto
res e outra a que chamou cúmplices; mas o que distinguirá o autor 
do cúmplice? E distinção muito difícil de fazer, tanto para ser marca
da em lei, como para ser observada quando a lei tem de ser aplicada 
aos casos ocorrentes. Os Franceses não se animaram a fazer esta 
distinção; o seu ·código, que parece ser uma das obras mais perfeitas 
que a Europa tem neste gênero, não faz distinção entre autor e 
cúmplice, porque é muito difícil, se não impossível, separar na maio
ria dos.casos o autor do cúmplice. A legislação inglesa porém seguiu 
diversa vereda, com algumas exceções; mas distinção entre diver
sas classes de autores não existe nessas legislações, nem sei como se 
possam dist'inguir. Quem é que pode distinguir diversas classes de . 
autores? Uns podem ter concorrido mais para o crime por atos 
morais, outros podem ter concorrido mais para ele por atos físicos; 
em hipóteses quase semelhantes, ou em que o espírito não conhece 
diversidade, aquele que tiver de entrar nesta investigação há de se 
ver na necessidade de fazer o que fazem os jurados muitas vezes, de
clarando inocente o que reconhecem culpado, para não impor uma 
pena bárbara, ou o tomar algum expediente que a razão reprova . 
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O art. 4Q do código diz, como já fiz ver, que- _são criminosos, 
como autores os que cometerem, constrangerem ou mandarem al
guém cometer crimes. - Ora, temos por exemplo a palavra - manda
r~m -: em muitos casos o mandato não é tão eficaz, não pode pro
duzir efeito tão eficaz como uma insinuação e conselho. Um homem 
de grande autoridade, revestido de grande prestígio, que dispõe de 
muitos meios, apresentando-se no meio de uma grande multidão 
de povo, não animará mais, não os impelirá ao cri~ com mais faci
lidade, com .muito mais império do que um mandato de qualquer 
outro? 

Se pois os senhores que· fazem diferença de cabeça e autor 
quisessem explicar esta distinção da maneira que praticamente pode
mos adotá-la, eu diria que a palavra autor, de que trata o art. 1 Q, é 
diversa, ou designa diversa idéia da palavra cabeça, que empregam os 
arts. 11 O; 111 e 113 do mesmo código. Mas eu não tenho ouvido 
observação alguma em que estes nobres senadores se tenham encarre
gado de demonstrar que realmente existe esta.distinção. 

Ontem houve um nobre senador que disse que cabeça era o 
que primeiro concebia o crime. Esta- definição é etimológica; mas 
não jurídica. Algumas vezes pode ser cabeça (eu sempre tomo esta 
palavra como sinônimo de autor) aquele que primeiro concebeu o 
crime, outras pode ser o que o veio auxiliar, e outras só pode conside
rar-se cabeça um que aparece mesmo depois do delito concluído. 
Quantas· vezes o crime não se assusta, não trata de recuar, e aparece 
um terceiro que até ali tinha sido estranho, e anima, dá-lhe força e 
desenvolvimento tal que afinal vem a conseguir seu fim!... 

Por esta ocasião direi também que não me parece horroroso e 
absurdo dizer-se que, entrando em uma rebelião ou sedição um 

. homem de consideração, por exemplo um senador, pode ser ordina
riamente considerado cabeça. 

Eu não me refiro a nenhuma pessoa, a nenhum caso particular; 
digo isto porque depois, de ter exposto o que entendo por autor 
e por cúmplice, parece vir ao caso a minha opinião sobre este objeto. 
O senador ocupa um dos primeiros empregos do estado, parece que 
já não deve esperar, ao menos regularmente, outra posição. Pela 
constituição só deve ser senador o que tiver feito serviços ao estado, 
o que se distinguir por seus talentos e luzes; o senador concorre na 
feitura das leis; o senador influi na marcha do governo, etc.; ora, este 
senador apresenta-se no meio de rebeldes, esse fato do seu compareci
mento não valerá por muitos mandatos, por muitas coações! O que se 
pode esperar da multidão, quando ela vê uma pessoa cercada de tanto 
prestígio, de tantos recursos aprovando a seu procedimento? Não se 
duvidará' atribuir o desenvolvimento, a força, o triunfo do crime 
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ao comparecimento de um membro tão considerado na sociedade? 
Não se duplicarão os autores do crime em caso tal? Mas disse-se: -
não se atende senão aos fatos. - Porém que mais fatos se querem do 
que a presença de uma pessoa influente desta ordem e a sua aprova
ção, ainda que mesmo sem apresentação de plano. 

Mas ouvi também ontem que podia um senador·ser impelido a 
cometer estes crimes, que até no sete de abril houve quem festejasse 
a abdicação do Sr. D. Pedro I. Quando se trata de crimes, não se po
de nunca separar a idéia de liberdade, de vontade, isto é, de má fé, 
como diz o código criminal no ai-t. 31:! Se quem procede contra as 
leis não goza de plena liberdade·, de espontaneidade, é evidente 
que não pode ser considerado criminoso. Eu portanto não sei 
,como se tenha considerado. uma grave faltp, uma idéia até horro
rosa, a presunÇão de que um senador, um ministro de estado, ou ou
tra pessoa em idêhticas circunstâncias e posição, seja, por via de 
regra, considerado cabeça, quando entra ou participa do crime de 
rebelião. 

... Sr. presidente, é dada a hora. Eu adoto o parecer que se discu-
te; julgo que é urgente a sua decisão, visto que o Sr. senador Feijó 
declara que a sua vida está em perigo,· e que só esperará a sua pro
longação se lhe for permitida retirar-se da córte. Voto pelo parecer; 
e desejara que o senado tomasse em consideração o que acabo de 
dizer sobre a minha posição nas comissões reunidas. Eu não me de
claro suspeito; hei de votar nesse processo se tiver vida; mas outro 
membro na comissão de que se trata satisfaria ao senado melhor 
do que eu. 

O Sr. Presidente: - Não havendo quem tenha a palavra, vou 
pôr a votos. ·· · · · 

O Sr. Paula Souza:- Peço a palavra. 
A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. ·Presidente dá para ordem do dia: continuação da matéria 

adiada; terceira discussão da· fixação de forças· de terra; continua
ção da terceira· discussão da reso'lução da câmara dos Srs. deputados 
que proibe a concessão de tenças, com o parecer da comissão de 
constituição; continuação da primeira discussão da resolução.- J -
de 1838 sobre o alistamento de estrangeiros na guarda nacional, com 
o parecer da comissão de constituição - A C -, e a mais matéria. 
dada para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos. 



SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

As 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da antecedente. 

Sumário: - Expediente. - Ordem do dia. - Licença para o Sr. 
Feijó retirar-se. Discursos dos Srs. P. Souza, Carneiro Leão e 
C. Ferreira. 
O Sr. 1~ Secretário dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro da fazenda, remetendo as informações 
que lhe foram pedidas em 17 de março último, acerca do pagamento 
da gratificação diária de 320 réis, concedida a Manoel Francisco de 
Mello. 

Remetidas a quem fez a requisição. 
Outro do vice-presidente da província do Rio Grande do 

Norte, remetendo cópias autênticas dos atas da assembléia legislativa 
da mesma p~ovíncia, promulgados na sessão do ano próximo passado. 

À .comissão de assembléias provinciais. 

ORDEM DO DIA 

Continua a primeira discussão adiada na última sessão, no pan~·· 
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cer das comissões de constituição e legislação, que concede licença 
ao Sr. senador Feijó para se retirar para sua casa. 

O Sr. Paula Souza: - Sr. presidente, bem quisera não tomar 
mais parte nesta discussão para que se votasse sobre este objeto quan
to antes; mas o senado que ouviu o discurso do honrado membro o 
Sr. ministro da justiça, e o meu, há de reconhecer que· eu tinha o 
dever de fazer algumas observações sobre ele. 

Principiarei fazendo notar· que o Sr. ministro da justiça me 
imputou a dernora da discussão; mas o senado é testemunha de que, 
quando eu falei a primeira vez, falei muito pouco, apenas em susten
tação do parecer que ·tinha sido combatido por um meu amigo, e 
nesse discurso encerrei-me na matéria, entretanto, que o Sr. ministro· 
da justiça, como o senado deve estar lembrado, falou cinco vezes, 
e por largo tempo nessa ocasião e fora da matéria,·tendo eu apenas 
falado uma! .Portanto não posso ser argüído de protelar a discussão, 
como se pretendeu. Falei depois ainda uma vez, porque entendo que 
é dever nosso combater opiniões que julgarmos prejudiciais ao país; 
eis o que eu fiz. · 

Também o Sr. ministro da justiça falou no fato individual que 
eu citei a seu. respeito; mas ele não atendeu ao fim e motivo porque 
apresentei este fato. Porém o senado há de lembrar-se do fim, 
do motivo, porque o· apresentei.· Eu quis com esse fato argumentar 
contra o princípio de que as qualidades da pessoa é que constituem 
a qualidade do crime. Não tive outro fim: até quando apresentei o 
fato disse, que assim como estava persuadido que o honrado membro 
era inocente, embora pronunciado, por isso mesmo devia refletir na 
injustiça da sua opinião a respeito de outros. Não vi com efeito os 
autos; mas estava persuàdido (porque se me afirmou) que o crime, 
objeto deles, era de sedição. Mas como o honrado membr9 diz que 
não era esse o crime, devo acreditar. Ele disse que foi pronunciado, 
por se lhe imputar ter revelado segredos do 9abinete, e escrito a 
alguém nesse sentido. Eu ignorava; mas torno a dizer que se 
apresentei o fato foi só para fazer palpável a fragilidade da sua opi
nião, de que a qualidade do crime resulta da qualidade de quem o 
comete. . 

O honrado membro tornou a insistir sobre esta matéria, afir
mando qu.e todo o deputado ou o senador entrando em uma rebelião 
não podia ser senão cabeça. Eu entendo, Sr. presidente, que é escusa
do insistir eu mais nesta questão. Nós não estamos por ora decidindo 
ou julgando. Eu contento-me de protestar contra esta opinião:o sena
do tem ouvido as razões que eu tinha: para que pois insistir mais? 
Eu ainda estou persuadido que a minha argumentação ficou em pé. 
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Nessa questão o honrado membro foi também apoiado por ou
tro ilustre senador, o· qual disse. que não reconhecia em qualquer 
crime senão autores e· cúmplices, e que portanto -autor e cabeça
são sinônimos! Eu já apresentei as razões em que me fundo para dizer 
que são diferentes. Que os cabeças são autores é fora de dúvida; mas 
que todos os autores sejam cabeças é o que eu nego, e penso que com 
toda a razão, como procurei demonstrar. 

Repito que a legislação quando define todos os crimes e marca 
as penas, limita-se à definição dos crimes, e à declaração das penas e a 
mais nada; mas quando trata dos crimes de rebelião, sedição e inssur
reição não faz assim; dá a definição do crime, e antes de designar a 
pena acrescenta a quem se imporá, declarando- aos cabeças-. 

Daqui concluo eu que cabeça e autor não são sinônimos. Os 
cabeças são por certo autores; mas nem todos os autores são cabeças; 
estes termos, repito, não são sinônimos, exprimem diferentes idéias; 
têm diferentes significações. Ao menos consolo-me· que esta opinião 
nunca foi contestada; foi s~mpre opinião de todos os governos, de 
todas as autoridades públicas; nem me recordo que em 1832 e 
1833 outra opinião prevalecesse. Portanto, tendo eu protestado con
tra essa opinião dos honrados membros, e dado as razões; não devo 
demorar-me ma is neste objeto . 

Combateu também o honrado membro o que eu disse a respei
to dessa espécie de anistia de que ele falou. Ele disse espécie de anistia; 
mas supondo ainda que não o dissesse, e sim tolerância; como ele 
depois quis explicar, nem por isso deixa de prevalecer a minha opi
nião, porque todos. nós sabemos que anistia ninguém a pode dar 
senão o poder moderador, e sem ser por esse meio nunca é lícita -
a tolerância- dos crimes·. 

Cumpria-me portanto logo que principiei a falar protestar con
tra essa opinião do honrado membro, pelas perigosas conseqüências 
que dela resultam. 

O honrado membro estranhou também que eu apresentasse 
máximas e princípios absurdos. Eu não me recordo quais sejam; 
parece-me antes que só enunciei máximas de eterna verdade, princí
pios exarados na nossa constituição, princípios;·reguladores das so
ciedades livres: portanto, parece-me que não são princípios errados, 
nem máximas· absurdas as opiniões que ex pendi; e muito estimaria 
que o honrado membro demonstrasse o que apenas afirmou. 

O honrado membro tinha enunciado a .sua opinião a respeito 
da criminalidade de um dos pronunciados. Eu notei que por ora não se 
podia isso afirmar, é que se não pode jamais julgar alguém criminoso 
somente pela simples pronúncia. 

O honrado membro tinha dito também que não havia a este 
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respeito questão de gabinete. Eu disse que o acreditava; mas que a· 
conduta do honrado membro. parecia provar o contrário e disse . , 
então o que faria se fosse ministro em ocasião idêntica. Estou certo 
que cada um de nós deve necessariamente guiar-se pela sua inteligên
cia. O honrado membro tem a sua inteligência, obra deste modo, e. 
entende que obra bem; mas também não pode contestar-me o direito 
de dizer que eu obraria de modo diferente: resta que outros ajuízem 
qual das condutas é a mais consentânea ao bem do país, a·mais pró
pria·para felicitá-la, a mais decorosa, a mais digna. 

Disse eu então que como costumava guiar-me por autoridades 
em todos os negócios árduos, tinha nisto a autoridade dos governos 
mais ilustrados, como a Inglaterra e a França. Disse eu que nessas 
nações, em questões idênticas, o governo não se envolve, deixa-as 
absolutamente ao corpo que as têm de decidir, e apontei um fato, 
o da expulsão do deputado Manoel, e apontei os ·fatos· de julga
mentos na· Inglaterra e na França no tempo da restauração, ·e depois . 
O primeiro julgamento da câmara francesa durante a restauração foi 
o do marechal Ney, e os ministros apareceram acaso nesse processo? 
Sim: mas não como membros da câmara, mas só como comissários 
do rei para a acusação.· Nesse julgamento, pela leitura que fiz dos 
debates, não vi figurar neles um só ministro; na _votação, não sei, nem 
ninguém o pode saber, porque são secretas; mas se nem discutiram e 
apareceram como acusadores, como se poderá que poderiam votar? 
Declarei que esta conduta que via nessas nações é a que eu seguiria; 
posso ser estigmatizado por istõ? O honrado membro julga que outra 
deve ser a sua conduta, pode-o julgar. Disse também, que essa prática 
é constante; isto é que eu nego. Quis o honrado membro defender-se, 
dizendo, que·a constituição da câmara francesa é diversa, e eu obser
vo que não influi sobre o fato o ser a câmara francesa nomeada de 
um certo modo. 

Disse o honrado membro que na câmara francesa o governo 
tem imensa maioria, que não precisa portanto esforçar-se por influir 
nela; e eu digo então que o governo do Brasil tem também imensa 
maioria no senado; logo pela.mesma·razão não devia querer influir. 
Mas eu contesto que o governo de França tenha sempre. grande 
maioria na câmara dos pâres. Lembre-se o Sr. ministro que na res
tauração a câmara dos pares rejeitou leis do governo, coisa que nunca 
fez então a câmara dos deputados da· França. A câmara dos pares re
jeitou também indiretamente a lei sobre a imprensa, forçando o go
verno a retirá-la. Na França de julho também a câmara dos pares re
jeitou indiretamente a lei sobre o estado de sftio, que corresponde 
ao que é entre nós a suspensão de garantias; f?~çando. o governo a 
que não a quisesse mais. A câmara dos pares reJeitou d 1retamente, e 
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por duas vezes, a lei da conversão das rendas, lei que tinha passado na 
outra câmara por intervenção e apoio do governo. A câmara dos 
pares tem mutilado muitos projetas do governo, fazendo-os projetas 
novos. 

O Sr. C. Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Paula Souza:- Como o honrado membro sustentou que 

na câmara dos pares podia o governo não interessar-se nas discussões, 
por ter sempre nela imensa maioria, devia eu contestar essa razão, 
tanto mais que a esse respeito o senado lhe seriaoigual, se exato fosse 
o que dizia o Sr. ministro. Eu entendo pois que a melhor conduta 
que eu podia ter era imitar a daqueles governos; mas o honrado 
membro pode ter a que lhe convier; resta que o senado e o país deci
dam se ela é a melhor. 

Tinha eu dito que tanto mais entendia que assim conviria que 
eu obrasse, se eu fosse membro do governo, porque estes pronuncia
dos representam um sistema político, e que o governo representa o 
contrário, e acrescentei logo que não falava da luta material, que não 
era isso que lhes representavam, mesmo para não se envenenarem 
minhas expressões, tanto que eles negam ter tido parte nessa luta ma
terial sendo o Sr. Feijó o único que não nega ter aderido à ela, negan
do todavia ser dela autor, e muito menos cabeça. Representam pois 
eles um sistema político: logo parecia-me que os ministros que são os 
representantes do sistema político contrário e vencedor, não no cam
po da batalha, mas vencedor porque está com o poder, não deviam 
aparecer e muito menos ardentes em questões judiciárias em que apa
recem como réus os representantes do outro partido que está ven
cido, não no campo da batalha, como disse, mas na luta do poder, 
e que está debaixo, perseguido, proscrito. Há nisto máxima pernicio
sa repreensível? Dá isto direito a que se diga que eu proclamo princí
pios subversivos? Dá direito a que se diga que na câmara francesa 
também não há quem proclame princípios subversivos, e membros 
que se arvorem em defensores de réus? Eu apelo para os honrados 
membros que me têm ouvido. Mas respondendo mesmo a essa 
argumentação direi que na câmara dos pares há quem defenda a jus
tiça, nem é possível que haja um juízo sem que as opiniões se com
batam, para se saber de que lado está a razão. 

(O nobre orador pá.ra enquanto que os Srs. Alves Branco e Car
neiro Leão trocam várias palavras que não ouvimos). 

O Sr. Presidente:- Atenção! . 
O Sr. Paula Souza: - Até no processo de Ney o duque de 

Broglie, apesar de não ter direito de votar por falta de idade, tendo 
porém o de discutir, tomou grande parte nesses debates, defendendo a 

_justiça, e por conseguinte o acusado, o que muito concorreu para sua 
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prematura celebridade. E quantos outros não fizeram o mesmo; 
vejam-se esses debates, e decidam. Nos mais processos têm havido 
sempre muitos membros que expendem a opinião diversa da que 
acusa. Como então é possível querer-se que não haja aqui quem 
defenda, se se chama defender apresentar as razões para fazer apare
cer a verdade, e triunfar a justiça? 

Disse também o honrado membro:- -A minoria dos votos na 
câmara dos pares em França é apenas de quatro ou cinco.- Já fiz ver 
que a câmara dos pares tem rejeitado leis, e direi mais que nessa câ
mara depois de julho, na França nova, há até um partido de legitimis
tas, que fala constantemente contra as instituições do país, que fala 
francamente contra o que está estabelecido, e que desconhece a au
toridade do princípio do governo. E os ministros não se irritam, 
toleram, não insultam! Apelo para todos os que têm lido as discus
sôes daquela câmara, vejam-se quais são os discursos habituais do 
visconde de Dubonchage, do duque de Noailles, do marquês de 
Dreux-Brezé e outros. Se eu combati opiniões que julgo prejudiciais, 
e porque estou persuadido que desempenho um dever; poderei estar 
em erro, mas estou satisfazendo ao que me parece um dever. 

Será justo portanto, será leal, será generoso imputar-se-me 
cumplicidade nos fatos anárquicos que têm aparecido no país? !: isto 
leal, justo e generoso? A minha conduta em todos os tempos e cir
cunstâncias, desde que sou homem político, dá direito a fazer-se-me 
uma tal imputação, e apresentar-se-me como defensor de desordens? 
Eu creio que o honrado membro não teve tal intenção; ele deve-me 
conhecer melhor que a muitos. O que ·eu entendo é que há 
indiv.íduos, que há opiniões que julgam que o partido dominante não 
trilha o caminho conveniente. Eu simbolizei estas opiniões que são 
as minhas em três palavras - constituição lealmente executada, eco
nomia e justiça. - O honrado membro disse que eu disse -e morali
dade -, não me recordo, mas também adoto o termo. Eis o sistema 
político que eu quisera que prevalecesse. 

Mas, disse o honrado membro:- Qual é o sistema político que 
não quer isto? Qual é o que proclama a violação da constituição, 
a prodigalidade, e a imoralidade? -Eu digo que nenhum; mas aquele 
sistema político, que por seus fatos apresentar o melhor desempenho 
do programa que indiquei, é sem dúvida o mais conveniente ao país. 
E posso eu porventura, embora outra coisa pense a maioria, estar 
persuadido que a constituição tem sido lealmente executada, quando 
vejo, ·não só atos, mas leis em contradição manifesta com a letra, e 
com o espírito da constituição? Não, por certo. Posso eu dizer que 
a economia tem sido a regra dos nossos governos de certa época para 
cá? Não confessam, e proclamam. muitos amigos do governo a 
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prodigalidade do governo? Aqui mesmo nesta casa, alguns membros 
muito respeitáveis e amigos do governo, não têm censurado com 
força as prodigalidades do governo? Quanto à justiç8, posso eu julgar 
que a justiça preside aos atos do governo à vista dos fatos que são 
sabidos de todos? Quando vemos uma grande .parte da nação sujeita a 
uma mínima parte, as leis serem letra morta, depois de findos os 
combates, depois do império da lei? Quando vejo que aqueles presi
dentes que não aprovam tal proceder, que querem ter outra conduta, 
que querem o predomínio da lei, são logo suspeitos, e incorrem no 
desagrado dos órgãos e amigos do governo, e mesmo deste? E que até 
são deprimidos, injuriados, e insultados só às vezes? Posso dizer que a 
justiça predomina, quando vejo que se proclama como máxima pelos 
amigos do governo, que em tempo de eleições estão suspensas as ga
rantias da honra e probidade? Posso dizer que há justiça e morali
dade, quando vejo como são há certo tempo as eleições? Quando 
vejo que o presidente de uma província, agora, só porque não saiu 
deputado o candidato do governo, já incorre no ódio dos amigos 
do governo? Entendo pois, e cuido que, com toda a razão, que o 
que é indispensável para o país salvar-se é a constituição lealmen
te executada, a justiça, a economia e moralidade: de outro modo 
não é isso possível. 

Mas, diz o honrado membro ~ como pode subsistir o país 
no estado de desordem em que está, quando, tendo havido re
beliões, não aparece um só cabeça,. quando todos os envolvidos 
são absolvidos? ..:.:.. Mas o que provam essas absolvições? Provam, que 
o país rejeitando os movimentos anárquicos, tanto que os comba
teu, rejeita igualmente a política dominante; proclama· por esse 
modo, que é· mister adotar-se uma ·outra, e diversa da que está em 
vigor. Eis a conclusão legítima. Apelo para exemplos, porque, como 
já disse, sempre apelo para autoridades. · 

Todos nós sabemos que, na França· nova, tem havido bastante 
desordens; o governo (falando agora de governo, considero o comple
xo dos supremos poderes) principalmente de certa época em diante, 
procurou um sistema de repressão enérgica, mas não tirânica, não 
oposta· ao espírito das instituições, mas enérgica e constante: e as 
desordens não cessaram, continuaram. Quando· houve o fato de Stras
burgo, sendo o fato claríssimo, não havendo nas le·is francesas ·adis
tinção de .. cabeças, como entre nós, assim mesmo o júri absolveu 
todos, .o que significava que o país reprovava a conduta do governo, 
porque tendo o governo tirado da alçada da justiça o chefe principal, 
o maior criminoso, o júri, que representa o país, quis deste modo ti
rar da alçada da justiça todos os outros. Mas o que fez então o gover
no doutrinário? Apresentou a lei da disjunção, e essa lei foi rejeitadas 
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Eis o que fez. então a câmara de França, sancionou por este modo o 
voto do país enunciado pelo júri; derrubando ess~ ministério, e res
peitando. o espírito das instituições,.que se iriam ferir com essa lei. 
O ministério dissolveu-se, formou-se outro novo; o ministério Molé; e 
pÕrventura. este ministério permaneceu no sistema anterior? Não: o 
ministério Molé apresentou outro sistema; e uma· das primeiras coisas 
que fez foi dar a anistia . 

O Sr. Vasconcellos dá um aparte que não ouyimos. 
O Sr. P. Souza: - O ministério Molé é de abril e a anistia foi 

pouco depois, no casamento do duque de Orleans; mas todos sa
biam· quando se organizou esse ministério que entrava isso no seu 
programa. Todos sabem que na França e na Inglaterra os ministérios 
têm uma significação: quando se formam-já-se· sabe a sua política, 
isso é necessário para que achem companheiros e defensores~ O 
ministério Molé mudou de conduta; o sistema da repressão enérgica 
modificou-se: começaram-se a empregar os homens do outro partido, 
bastante ind íviduos que não eram do partido, até então dominante, 
foram empregados. O ministério seguiu enfim 1 diversa marcha. ·En
tretanto houveram ainda novas desordens; houve o fato de Bç:>ulogne; 
houveram crimes individuais atrozes; mais de uma vez ainda depois 
disso tentou-se assassin-ar o rei e a família real, mas a política do mi
nistério continuou; continuou a política da moderação: desde então 
todas as penas foram comutadas até as dos próprios regicidas. l=em-se 
sucedido mais ministérios~ veio o ·atual em que Guizot tem a maior 
influência, mas não se mudou esse sistema, o sistema da moderação; 
o sistema anterior da repres~o enérgica, de intimida.ção, não resusci
tou e nem tem-se querido' novas leis, novos meios de repressão 
violenta, de. intimidação apesar dos novos .fatos: apesar disso não se 
tem querido apelar para ·um sistema que já tinha sido repelido 
pelo país! Eis o que acontece em um país que se cita aqui .sempre 
como modelo em certos objetos! Entretanto na França nunca jamais 
se fizeram leis como as últimas novas! Nunca o sistema chamado 
repressivo na França foi como o nosso, oposto à constituiÇão do 
país, tirânico, aviltante! · 

Eu estou persuadido que não é por tais meios, que não é 
desconhecendo os princípios elementares de todo o governo liv_re, 
que não é entregando-se uma parte da população ao domínio da 
outra, que se poderá firmar a ordem!· Eu estou persuadido que os 
honrados membros têm por mira a consolidação da ordem; também 
eu tenho isto por mira; mas estou persuadido igualmente que a 
ordem não se há de jamais consolidar proscrevendo-se a liberdade: 
sem o consórcio da autoridade com a liberdade, estaremos·em perpé
tuas lutas ... 
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Se a superioridade de uma monarquia representativa consiste 
em que jamais seja mister o recurso aos meios materiais, como é que 
nós queremos estorvar esses recursos, nulificá-los? Os recursos de 
uma monarquia representativa são as eleições, a tribuna e a imprensa. O 
chefe do estado representante permanente da nação, identificado 
com ela, cujos interes.ses devem ser necessariamente os interesses 
da nação, é quem mantém o equilíbrio e faz com que predomine 
aquilo que a nação deseja e precisa .. Mas quando em uma nação a 
liberdade da tribuna se estranha e censura, e se julga que tudo o que 
se diz em oposição às idéias do governo já é anárquico; quando a im
prensa não desempenha satisfatoriamente seus fins, sua missão, e 
ainda assim se quer assassiná-la por tantos meios, não escapando o 
tributo do selo e a reforma do correio, enquanto não vem essa lei já 
iniciada; quando as regras porque se fazem as eleições são tais que 
necessariamente só há de aparecer o voto de quem governa e nunca 
o voto do país; quando aparecendo este, se anula imediatamente 
dissolvendo previamente a câmara filha desse voto; estaremos por
ventura no exercício do sistema representativo? Decerto que não. 
O partido que atualmente tem o governo, reconheço que o tem legal
mente, mas conserva-o não nacionalmente, porque não resta um meio 
constitucional para que a opinião nacional apareça e reaja contra eles, 
porque a imprensa acaba, a liberdade da tribuna coarcta-se ou 
estranha-se, e as eleições só representam a vontade desse partido e 
não da nação, como todos ao menos em sua consciência bem o 
reconhecem! Quem de antemão não sabe logo quais serão os votados 
quando se trata de alguma eleição, bem que esses votados nem nesses 
lugares sejam conhecidos, nem tenham celebridade alguma? Negar o 
que digo, é juntar a irrisão ao escândalo! Sendo assim, claro é que as 
eleições não representam o voto nacional mas sim o voto dos que 

. governam. Por tudo isto eu quisera que o sistema governativo se 
modificasse, porque como o que eu desejo é que se. exercitem unica
mente os meios facultados pelo sistema representativo, mister é que 
eles fiquem francos e não nulificados. Não quero que o país, não 
tendo canais legais alguns para enunciar suas necessidades, se julgue 
desculpável apelando para os meios materiais; não quero que se lem-
bre de seguir os exemplos de Constantinopla. · 

~ por isso que quero a constituição lealmente executada, eco
nomia e justiça. Mas eu sou suspeito (disse o Sr. ministro), não posso 
falar nestas matériasi Sei que sou suspeito, e suspeitos são todos os 
que não se curvam aos que hoje governam, quaisquer que aliás te
nham sido seus precedentes! 

Foi por certo uma fortuna para o partido hoje dominante terem 
havido os acontecimentos de Minas e de S. Paulo, pois que lhe deram 
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força e vida que já não teria! Porque alguns imprudentes, embora 
com ótimas intenções, se envolveram nesses movimentos, deve-se 
imputar esse erro à grande maioria nacio.nal, que os não acompanhou, 
que os combateu, e que formando a oposição, não queria porém o 
triunfo por tais meios, e sim por outros? Com que direito se pretende 
imputar cumplicidade, naqueles que, se fossem cúmplices, outro seria 
o êxito da luta? Com que direito se arroja o governo e seus amigos a 
lançar abertamente o anátema de anarquistas sobre todos que não se 
curvam às suas opiniões? Sim: eu sei que sou suspeito!. .. Entretanto 
todos qu.e sabem dos fatos que então ocorreram, sabem muito bem 
que eu não tive parte alguma neles; que pelo contrário procurei quan
to pude estorvá-los; e que talvez possa dize·r que grande parte tive, 
para que não rebentassem eles em S. Pau lo em 9 de fevereiro; se 
ainda assim sou suspeito, o que se não dirá dos outros? ... E por isso 
que eu apelo para a calma, para a reflexão, para o resfriamento das 
paixões! É por isso que desejo que se prescinda de mesquinhos 
interesses, e demos passos para salvar o país! 

Mas o honrado membro julga o país belo, feliz! Diz que só os 
do outro círculo é que o julgam mal! ... Sr. presidente, pode ser que 
eu esteja em erro; mas confesso que quase perco toda a esperança; 
que desânimo quando encaro o estado do país! E com profunda 
convicção e com a maior mágoa que eu declaro que nunca vi o meu 
país em circunstâncias que mais me aterrassem! Não é ocasião de tra
tar disto, não é talvez mesmo oportuno, mas apelo para a consciência 
íntima de todos que me ouvem! Digam todos se um país que não 
merece do estrangeiro o respeito a que tem direito, e o que mais é, 
até do mais insignificante estrangeiro; se um país cuja população está 
toda dividida em dois campos de inimigos encarniçados, cuja máxima 
parte é pisada e escravizada pela outra; se um país cheio de descon
fiança, de susto e de terror; onde até já o trabalho e indústria cessam, 
como se pode ver pela importância das rendas coletâdas; se um país 
com um déficit constante de mais de dois terços da sua renda, e com 
uma dívida dez vezes mais do que essa renda; se um tal país está em 
circunstâncias aprazíveis! ... Se não é já tempo de todos trabalharmos 
para tirá-.lo desse estado! Se não é já ocasião própria, para que os que · 
têm o poder na mão prescindam d~ caprichos, e procurem com calma 
ver onde está a causa do mal, e se essa causa não estará na política 
que há certo tempo se segue! ... 

Mas disse o honrado membro:- Qual é a vossa política? Como 
não apresentais os remédios? -A minha política muitas vezes, e muito 
francamente já tenho eu enunciado em todas as discussões; muitas 
vezes a tenho proclamado: em todas as questões eu enuncio quais são 
as minhas opiniões; nunca tenho reserva nem mudei delas. Se eu me 

. 1 
;· ,, 

.. 

... 

. ~ 
. r 

. ;i 

'· 

... 
~. 



338 

julgasse com capacidade de pôr em prática as minhas idéias; se jul
gasse que podia executando-as fazer bem ao meu país, não teria 
que fazer programas; há muito tenho apresentado o meu; e acrescen
to, que já houve tempo em que predominaram algumas das idéias que 
eu professo e tenho proclamado, e que nesse tempo não se fizeram 
empréstimos; o país sem esgotar-se criando exércitos e armadas, acal- · 
mou-se; saía-se de uma revolução, tinha havido necessariamente 
muitas agitações; mas elas acalmaram-se e a constituição começava 
ser uma realidade. Não é portanto só às agitações que devemos 
imputar o excesso imenso de despesa que a certo tempo tem havido, 
e o aumento horroroso de dívida, porque nesse tempo também hou
veram muitas agitações, e entretanto não aparecem esse aumento de 
dívida e esses déficits. As agitações são uma das causas, mas não a 
principal; depois desse tempo as agitações têm sido em muito menor 
número, e apesar disso todos vemos o que tem havido, e como nos 
achamos! ... 

Sr. presidente, serão só palavrões quanto tenho dito: se o são 
não é por defeito de vontade; isso resulta da minha própria incapaci
dade; nem todos têm o talento desse honrado membro. Mas eu quise
ra (repito) que todos refletissem no estado do país, que vissem onde 
está a causa do mal: quanto a mim no estado em que está o país, pe
las formas que regulam as eleições animo-me a dizer que atualmente 
não resta ao país outra esperança senão no senado. A câmara tempo
rária deve necessariamente só enunciar o voto dos que estiverem no 
poder; é pois só o senado que resta para a salvação do país, para 
descobrir a causa do mal,i aplicar o remédio, dizer toda a verdade, e 
fazer que ele penetre até o trono: assim ele se compenetre deste de
ver e preencha esta missão! 

Deus salve o meu país. 

O Sr. Carneiro Leão (ministro da justiça): - Sr. presidente, 
ontem tive ocasião de responder a um discurso do honrado mem
·bro, que me pareceu bastante cheio de provocações, não obstante 
o honrado membro tem-se declarado como o provocado. Não res
pondi porém a todas as partes desse seu discurso, posto que minha 
intenção, pedindo agora a palavra, era responder-lhe. 

O nobre senador, afastando-se inteiramente daquele sosssego 
e calma que recomenda aos mais, cheio de paixão, não enxerga 
inteiramente senão aquilo que pode ser favorável ao triunfo da sua 
opinião, e ataca os seus adversários da maneira que julga conve
niente, ainda apartando-se das regras que ele mesmo julga dever 
prescrever-lhes! 
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Eu, Sr. presidente, respondi a algumas das proposições do 
honrado membro, e deixei de responder a outras. Não tinha o senado 
notado a maneira por que o nobre senador havia falado do atual mi
nistro dos negócios estrangeiros quando ministro da justiça? Não sabe 
como o nobre· senador tachou seus atos? Não disse ele que todas as 
atrocidades que tinham sido praticadas o foram pelo ex-ministro da 
justiça? Esta expressão de honrado membro· corresponde de forma 
alguma a esses atos? Ainda mesmo aqueles que não enxergam neles 
conformidade com as leis ·existentes, atento o estado do país ·e as cir
cunstâncias em que foram praticados esses mesmos, a não estarem 
fascinados como o honrado membro com paixões que o devoram, 
não teriam qualificado semelhantes·atos de atrocidades! 

Contudo, eu não toquei nesse ponto; respondi ao honrado 
membro sobre outros; mas agora vejo-me na necessidade de sobre 
esse mesmo e outros pontos insistir, para responder ao discurso que o 
honrado membro acaba de pronunciar. 

O honrado membro recordou uma parte do seu discurso 
anterior, no qual havia ponderado que os ministros de Inglaterra e 
França não se envolviam em questões semelhantes àquelas que nos 
ocupam atuarmente, citando o fato da expulsão do deputado Manuel, a 
respeito da qual os ministros Franceses recusaram emitir a sua 
opinião. Lembrou que citara também os diversos processos políticos 
que têm havido na França. A citação que o nobre senador fez desse 
fato ocorrido com o deputado Manuel não comprova de sorte alguma 
o que pretende. Na expulsão do deputado Manuel não se tratava de 
nenhum crime político; o deputado Manuel tinha~se exprimido na tri
buna, segundo a opinião da maioria da câmara, de uma maneira 
pouco digna da coroa. Foi argüido unicamente de ter elogiado o regi
cfdio; o que não era exato, porque o seu discurso, interpretado no 
seu todo, na intenção bem definida em que ele o levava, não tinha de 
sorte alguma por fim elogiar o regicídio; antes pelo contrário o estig
matizava abertamente. Os ministros pois, abstendo-se de intervir 
nesta questão, em vez de favorecerem a justiça favoreceram a iniqüi
dade! Eles viram a maioria da câmara francesa excitada pelos tremen
dos furores religiosos que então ali agitavam tudo, inclinada a 
expulsar da câmara um deputado contra a constituição, contra todas 
as regras do sistema representativo, e abstiveram-se de falar, de inter
por um juízo sobre semelhante fato!!!! Que belo exemplo, que bela 
conduta o nobre senador me quer inculcar!... Isto é, deixaram esses 
ministros praticar a injustiça que deveriam reconhecer, deixaram 
infringir as regras do sistema representativo, não interpuseram, não 
emitiram franca e lealmente a sua opinião, e o nobre senador quer 
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que eu os imite! O exemplo será bom para imitar, mas imitem-no 
outros, que eu não o aceito, não o sigo, nunca o seguirei. 

Vamos aos outros processos políticos a que se referiu o nobre 
senador. O nobre senador transtornou completamente a minha 
opinião, não reparou no alcance que tinham as minhas respostas. O 
que eu quis principalmente fazer valer foi a diversidade que .há entre 
a constituição da câmara dos pares em França e o senado do Brasil. A 
câmara dos pares é numerosa, e, além de .numerosa, o número de seus 
membros é indefinido; o governo tem sempre ali a mai.oria, e quando 
não a tem, tem um r.ecurso legal para~ ter. Entre nós, pelo contrário, 
segundo a nossa constituição, o senado tem número certo de mem
bros, não se pode reunir senão com metade e mais um do total desses 
membros. 

E de mais a mais (disse eu e foi esta a inculpação pessoal que o 
nobre senador parece ter-me feito) que entre nós, segundo o discurso 
do nobre senador (porque essa idéia não partiu de mim) havia uma 
luta entre o partido vencido e o partido vencedor; e então observei 
que se essas regras me impunham a obrigação de não intervir em 
semelhante questão, impunham a mesma obrigação àqueles do parti
do a que o nobre senador chamou vencido, para também não intervi
rem, e deste modo se impossibilitaria o senado todo de funcionar 
como tribunal de justiça, segundo é determinado pela constituição. A 
minha opinião segue-se necessariamente de tudo que o nobre senador 
tinha dito; e a diferença quE;! se deve observar entre a conduta dos 
ministros franceses e dos brasileiros em casos semelhantes nasce 
principalmente dessa consideração da constituição de cada uma das 
câmaras e das funções que têm a exercer. 

Também fiz algumas outras considerações.a respeito de outros 
processos políticos apresentados na câmara dos pares. A câmara dos 
pares não tinha: lei, do mesmo modo que nós não tínhamos; e ainda 
mais, se os nobres senadores examinarem bem as circunstâncias e o es
tado· da legisl3ção daquele país, verão que nós estávamos mais adian
tados a esse respeito do que ali se estava. Não obstante, nada disso 
embargou a câmara dos pares como tribunal de justiça de funcionar, 
de fazer justiça. Entretanto, entre nós, há seis meses, pouco mais ou 
menos (não fixo exatamente a dat~), que esta questão se agita, e 
tem-se porventura feito justiça (Justiça repito, porque é isso neces
sário, principalmente com o nobre senador, porque procura tor
turar as minhas palavras para dar-lhe acepÇões que não lhes devia 
dar), quero dizer, tem-se tratado do julgamento ou para a absolvição 

d ... ? N"' I ou para con enaçao. ... ao. 
Se o nobre senador, despido das paixões que o atormentam, 

possu ido da calma que me recomenda, mas que não sabe observar, 
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quisesse meditar, como ·sabe quando está livre dessas paixõe_s, veria a 
diversidade de circunstâncias, veria a necessidade em que estão os 
ministros de, uma vez que somos membros da casa, interpor sua 
opinião sobre estas questões, tanto mais que o que os ministros até 
aqui têm feito tem sido encaminhar para .o julgamento, de um modo 
que não sai, no sentido mais rigoroso que se quiser dar às suas in
tenções, das funções de ministros, por isso que até aqui ainda não 
houve um julgamento em que tivéssemos de, como juízes~ condenar 
ou absolver. O que até aqui tem havido tem sido preparos para· o jul
gamento, e recomendar que se julgue que -se faça justiça. Isto está 
exatarnente nas funções ·dos membros do poder executivo, ainda 
mesmo que se quisesse abstrair da qualidade que temos de sen,ador~s. 

Senhores, eu não pus peias a ninguém; falando da França notei 
uma diversidade, e é que nas discussões queteriho lido da câmara dos 
pares daquele país, com'o tribunal de justiça, não via nenhuma 
semelhança com o que aqui se tinha apresentado; que os acusados aí 
foram defendidos, e defendidos com toda. a energia, mas que· n~o 
eram os mesmos juízes, os membros do tribunal os seus defensores. 

Sr. presidente, não sei porque o nobre senador não tem estado 
no caso de ser ministro; mas conquanto afirme que a sua conduta, se 
o fosse, seria diversa, çomo ainda não apareceram as provas em cir
cunstâncias semelhantes, ser-me-á lícito duvidar. 

Destas ligeiras observações que tenho feito se verá que a diver
sidade da constituição da câmara dos pares e do senado deve influir 
na diversidade do comportamento dos ministros, ainda mesmo levan
do as coisas ao. maior rigor, muito principalmente quando fiz a observa
ção que fiz ao nobre senador que atéaqui os ministros não se têm ainda 
exprimido como julgadores, têm-se limhado a recomendar que se jul
gue que o senado se converta enfim em tribunaj de justiça, e que julgue. 

O nobre senador,.querendo demonstrar que a câmara dos pares 
em França está algumas vezes em oposição ao governo, citou-nos 
algumas leis por ela rejeitadas no tempo da restauração, e depois da 
renovação de julho. Sr. presid~nte, há duas époeas em que a câmara 
dos pares da França manifestou na verdade alguma oposição a minis
tros- que julgava contrários à observância da carta, ou que supunha 
quererem menos do que a carta. Mas, pergunto ao nobre--senador, não 
tinha 6 poder executivo ali a faculdade de argumen-tar o número dos 
membros da câmara dos pares? Não usou de fato dessa faculdade, e 
não teve maioria? Mas porque uma câmara faz reflexões ou emendas 
a uma lei, e porque o governo aceita essas reflexões e emendas con
siderando, como se deve .considerar, o corpo legislativo igualmente 
conselheiro da coroa; porque aceita uma outra emenda, digo, que a 
julga conforme, com razão e com os bons princípios, segue-se que 
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o governo não tenha maioria nessa câmara? O nobre senador sabe 
muito bem o modo por que as coisas se devem considerar; não me 
posso persuadir que insista em semelhante idéia, persuada-se que a 
câmara dos pares na França estava em oposição ao governo só, ou 
porque modificou uma ou outra lei do poder executivo, ou porque 
conseguiu dele retirá-las. 

O nobre senador também nos disse que os ministros da França 
não insultavam, e perguntou se seria justo, leal e generoso imputar
lhe cumplicidade nas opiniões anárquicas que infelizmente ... 

O Sr. P. Souza:- Nos fatos. 
O Sr. C. Leão:- Nos fatos (restabelecerei) anárquicos que têm 

infelizmente aparecido no país. 
Sr. presidente, aqui e em França eu tenho visto os ministros 

aceitarem as discussões; nem outra coisa se pode deles exigir. 
Ora, pois que aceito uma discussão que o nobre senador esta

belece, porque deduzo das suas proposições as conseqüências que me 
parecem conterem-se nelas, porque divirjo das suas opiniões e emito 
as minhas, insulto? ... A argumentação exagerada, os termos certa
mente não moderados de que o nobre senador se serve quando fala 
dos atos dos seus adversários, dos atos da administração, não são in
sultos; e quando eu combato essas idéias que me parecem também 
exageradas, insulto!!! E é assim que o nobre senador entende a liberda
de da tribuna? O nobre senador pode procurar pela sua parte todas as 
razões que possam aproveitar à sua opinião; mas quando são combati
das, e combatidas nos mesmos termos enérgicos de que o nobre senador . 
usa, julga-se insultado!!t E será o nobre senador que poderá dizer que 
se não observa a liberdade da tribuna? ... Se é assim que o nobre senador 
entende a liberdade da tribuna, ela não poderá ter lugar entre nós; por
que sempre que houveram ministros que tenham alguma dignidade e 
inteligência, ou abandonarão o posto que lhes foi confiado, convenci
dos de que o nobre senador tem razão atacando-os, repelirão os estig
mas que o nobre senador lhes lançar. 

Sr. presidente, é. necessário notar, eu não fui espontaneamente, 
sem nenhuma provocação, suscitar qualquer simpatia que podesse 
influir no nobre senador por fatos que ele próprio denominou de 
anárquicos: o nobre senador foi o próprio que nos veio figurar aqui, 
uns como representantes da opinião vencedora, e outros como re
presentantes do partido vencido. Ora, o nobre senador provavel
mente não se considerava representante do partido vencedor, por 
isso mesmo que estigmatizava esse partido; portanto era sem dú
vida representante do partido vencido. E então observei eu que, 
se o nobre senador me impunha um dever de não intervir na questão 
por me considerar representante do partido vencido, porque era 
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membro do governo, não devia o nobre senador. intervir também 
nela, porque· era representante daquele partido vencido que lhe 
aprouve figurar em luta;· fiz esta observação sem examinar o que 
pudesse haver de exatidão no que disse o nobre senador quando qua
lificou de vencidos e de vencedores, e combati-o nos termos de que 
usou. Estou longe de qualificar nem de vencidos, nem de vencedo
res; foi o nobre senador que usou de tais expressões, quem assim ar
gumentou; eu não fiz e não faço senão responder debaixo da hipóte-
se estabelecida pelo nobre senador. . 

Sr. presidente, estou certo que o nobre senador não partilhou 
desses fatos anárquicos; conheço o nobre senador; ele diz bem quan
do nota que o conheço. Sim, conheço o nobre senador, sei bem que 
recuaria ante tais fatos. Mas direi ao nobre senador que as suas opini
ões exageradas algumas vezes podem arrastar outros a que façam 
aquilo ante o que depois a sua compreensão vasta recua, quando vê 
que tal estrada seguida leva tudo ao precipício. 

O Sr. Paula Souza:- O meu crime é ter aqui emitido as minhas 
opiniões. 

O Sr. Carneiro Leão: - Então combater eu essas opiniões é 
também no pensar do nobre senador um crime. Eu sei que é agradá
vel, aprazível, não ver as nossas idéias combatidas, isto é, como um 
triunfo que todos desejam obter; mas tenha paciência, o nobre sena
dor há de permitir 'que combata as suas quando vir que as devo com-

. bater; não queira a liberdade da tribuna só para si. 
O Sr. P. Souza: -O meu crime é ter enunciado aqui opiniões. 
O Sr. C. Leão: - E o meu é combater essas opiniões que julgo 

perniciosas. Não há pois crime em nenhum de nós. O nobre senador 
fica com a liberdade de as continuar a emitir, e eu (enquanto tiver 
força) com a liberdade de as continuar a combater. 

Dizia eu que estava certo das opiniões do nobre senador a este 
respeito, certo que recuaria sem dúvida ante as lutas materiais, e nin
guém fez a inculpação ao nobre senador da participação em tais lutas, 
como já notei. Eu não fiz mais que colocar o nobre senador na posi
ção em que ele mesmo se colocou. Ele colocou-me a mim entre os 
vencedores, e a si entre os vencidos; e então mostrei que, se era lícito 
ao nobre senador tomar· parte nos debates que até aqüi temos tido 
sobre este objeto, era-me isso igualmente lícito. 

Sr. presidente, eu tenho visto o nobre senador em diferentes 
circunstâncias, e confesso que 'julgo que há alguma coisa na sua orga
nização que contribui para que ele enxergue sempre o horizonte carre
gado de nuvens. Ainda não vi uma só época, ou o nobre senador esti
vesse na maioria ou na minoria, em que o horizonte se lhe não apre
sentasse carregado, em que o não· visse desesperando de remédio, 
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achando que os nossos males não eram remediáveis! Algumas vezes 
lhe perguntei que remédio daria - e o nobre senador, posto que 
estivesse então na maioria, dizia:- ninguém quer o que eu quero!
Todos estamos prontos a querer o que o senhor quer (dizíamos nós), 
mostre-nos o caminho, que, sendo bom, o seguiremos! - Mas o nobre 
senadbr abandonou-nos. Parece que há pois este defeito de organiza
ção do nobre senador. 

Não é que eu não veja o déficit que nos oprime; que não veja 
essas lutas encarniçadas; que não deplore todos os males. Porém não 
desespero do país, e emprego todas as forças que tenho para ver se 
me é possí~el. curar esses males. O senado é testemunha de que, 
quando ace1te1 o poder, resumidamente lhe fiz ver que enxergava 
todos os males do país. O nobre senador não está de acordo no remé
d~o ... Mas, s~nhor, vós que deplorais essas lutas dos partidos, porque 
nao empregais vossos esforços em acalmar os espíritos em evitar se-
melhantes lutas? ' · 

O Sr. P. Souza:- E sofrer humilhados. 
O Sr. C. Leão: - Quem vos chama a sofrer humilhados? O 

país tem leis; se vedes que alguém as infringe, reclamai a sua execu
ção que me tereis ao vosso lado.· Mas como entendeis vós a execução 
das leis? Vós a entendeis não se punindo a ninguém! Mais ainda 
não vos contentaria isso se não se desse o poder a quem quereis que 
se dê! Isso mesmo não vos contentaria; passados tempos eu havia vos 
ver descontentes também desse meio porque me parece· que no 
descontentamento, na reprovação de tudo o que existe, é que consis
te o vosso sistema. Em diferentes épocas sempre vos tenho conhecido 
desesperando do presente, desesperando do futuro! 

Ora, eu já disse, não· apresento o nosso estado como próspero, 
como bom, como normal; pelo contrário, o nosso estado não é feliz, 
as nossas finanças estão em péssimo estado; temos um grande déficit, 
e'xistem essas· lutas internas, as opiniões não se reúnem; gasta-se o 
tempo em meras discussões políticas, deixa-se de empregá-lo em pro
mover o bem material do país; o país não apresenta essa unanimidade 
que devia apresentar para lutar contra as pretensões do estrangeiro. 
Deploro tudo isto; mas porventura é o vosso remédio que deve. curar 
estes mafes? Eu quisera que vós o empregásseis, e veríeis que por essa 
maneira antes os agravaríeis do que o curaríes. Se o ·vosso remédio 
fosse eficaz, há muito que o a pi icaríamos ou vos deixar íamos o cam
po livre. 

Vós dizeis que não podeis estar persuadidos que a constituição 
tenha sido lealmente executada; dizeis que a vedes contrariada, não só 
pelos atos da administração~ mas pela legislação; dizeis que os 
membros da administração ou seus amigos proclamam a prodigalida-
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de; dizeis que a justiça está oprimida, e que a maior parte dos cida
dãos está oprimida pela minoria! 

A constituição não tem sido lealmente executada!. .. Vós mes
mo confessais o vosso pensamento. Que entendeis por constituição 
lealmente exec~tada? Quando preteris todos os recursos legais, quan
do violais a mesma constituição, quando enfim vos apoderais do ·poder 
em despeito dela, então a constituição tem sido observada! Mas se 
vossos adversários sobem ao poder, chamados legitimamente pela au
toridade que os podia chamar, se vossos adversários se apresentam 
lealmente ante o poder legislativo, se obtém leis que o pa_ís reclama, 
leis que em diversas províncias, algumas mesmo sujeitas à vossa influ
ência, se haviam já estabelecido pela força das necessidades, ainda que 
contra as atri.buições que têm as assembléias provinciais: em tais casos 
como essas leis são repressivas, como a desordem podia sem elas fazer 
que a maioria triunfasse sobre a minoria, porque é a minoria .que vós 
reclamais como oprimida, então a ·constituição não é lealmente 
executada ! .. . · 

O Sr.· C. Ferreira:- Peço a palavra. 
O Sr. C. Leão: - Que aplausos não .mereceriam todos os 

atos que combateis se, mudadas as cenas, deles não fossem autores 
aqueles com cujas idéias não simpatizais! E tende vós direito a clamar 
que a constituição não tem sido executada, quando em oposição com 
o poder legislativo, isto é, com o senado e câmara dos deputados, em 
épocas precedentes, no tempo. mesmo em Que estava no poder uma 
das personagens comprometidas no ano de 1836, quando os represen-
tantes legítimos ... (Não pudemos ouvir o resto desta frase}. . 

Esses atos são contrários à constituição, porque vos não agra
dam, por que são repressivos daquilo que tenderia a precipitar-nos 
cada vez mais nesse estado· que. tanto deplorais, e do qual não vejo 
que o vosso remédio nos possa libertar! 

Quem são os membros da administração ou os seus-amigos que · 
proclamam a prodigalidade do governo? 

O Sr. Paula Souza: - Eu disse Que mesmo aqui na casa, 
membros dela, amigos do governo, o confessavam. 

O Sr. Carneiro Leão:.- A administração, Sr. presidente, desde 
que tomou conta do poder, viu que, sem que as medidas necessárias 
para igualar a nossa despesa com a receita não fossem ajudadas de. 
uma severa economia, não podíamos ter remédio algum, e tem-se . . . 

esforçado constantemente em atingir este resultado; mas a adminis-
tração achou uma guerra que não podeis querer que se abandone, e se 
o quisésseis, o Brasil inteiro os reprovaria; pois não podeis querer que 
se não façam todos os esforços para chamar à união do império a pro
víncia do Rio Grande do Sul. Nós nos. achamos a braços com imen-
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sos empenhos anteriores, com dívidas enormes; mas em tudo quanto 
tem sido possível fazer economias, a administração as têm feito, quer 
seja não fazendo despesas novas, e evitando todos a concessão de 
mercês pecuniárias, quer seja cortando certas despesas já determina
das. Mas como podereis vós ver isto, se o espírito çie partido vo-lo 
não permite? Como podereis ver isto se estou persuadido que tal é o 
azedume que os adversários da administração atual têm contra ela, 
que se aplaudiram toda e qualquer vez que pudessem notar alguma 
falta de economia na administração, e ficariam com o coração intei
ramente cerrado quando nos vissem economizar os dinheiros, porque 
seriam outros tantos desmentidos a tais asserções, aventuradas contra 
a realidade dos fatos? 

A justiça, dizeis vós, está oprimida! A que chamais justiça opri
mida? Onde está? Por que atos? Apontai-os; não os vejo; mostrai-nos, 
porque então vos poderei responder. Mostrai em que tem havido 
desvio das regras da justiça, porque eu quanto em mim estiver me 
esforçarei para que ele cesse. Mas se vós oo declamais, se nada 
demonstrais, dir-vos-emos que a justiça não está oprimida, nem o pú
blico se pode convencer que tenhais razão nas vossas asserções, e dar
me-eis também o direito a dizer que chamais justiça oprimida o não 
se ter reaqzado alguma repressão daqueles. que tentaram contra a or
dem, e ousar o governo dizer:- E necessário repressão, é necessário 
punir aqueles que se desviaram das leis e perturbaram a ordem - ; 
porque até hoje essa repressão não tem passado de palavras, não há 
entre nós até hoje mais do que uma manifestação de repressão, mas 
não uma verdadeira repressão. 

Enfim, na atrabilis com que o nobre senador tomou a palavra 
para guerrear a administração, e aquele que quis apelidar de partido 
vencedor, não duvidou até fazer-se órgão de uma calúnia aí espalha
da contra um dos membros desta casa! Teve isto lugar quando o 
nobre senador asseverou que se toma como máxima que no tempo 
das eleições estão suspensas as garantias da honra e da probidade! 
Acho que ninguém ignora que se quis atribuir semelhante máxima a 
um dos honrados membros que têm assento nesta casa; mas quem 
tiver experiência da animosidade dos partidos em tais ocasiões, vê 
logo que isso é uma mera calúnia. Esse nobre senador com essas 
expressões não proclamou esses princípios, queixou-se de alguma des
lealdade havida; emitiu uma queixa, não apregoou uma máxima. O 
nobre senador porém, seguindo aqueles que pretenderam com isso 
ferir o nobre senador objeto dessa calúnia, adota o sentido que eles 
deram, entende que o nobre senador professa tal princípio como má
xima, como coisa que segue e apregoa. Mas suponha-se, por um mo
mento, a veracidade da asserção do nobre senador caluniado, ergo, 
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proclama-se como máxima!! Logo lança o nobre senador mão daqui
lo que foi atribuído somente a um indivíduo, e com isso pretende 
ferir uma opinião inteira! Use-se porérri da mesma lógica de que usa o 
nobre senador; façam-no responsável pelo fato individual desses a 
quem ele chama do partido vencido, e ver-se-á como o nobre senador 
estigmatiza logo a sua mesma lógica. . 

O nobre senador nos falou de algumas absolvições que têm 
havido pelo júri, e disse-nos que ~ais absolvições provam que o júri 
não simpatiza com os movimentos anárquicos, mas que reprova a 
conduta do governo ... 

O Sr. P. Souza:- Que a população, não simpatizando com os 
movimentos anárquicos, contudo reprova o ·Sistema político do go
verno. 

O Sr. C. Leão: - Sr. presidente, se tal dedução se devesse tirar 
do fato que se quer deplorar, seguir-se-ia que estávamos em uma com
pleta dissolução, isto é, que já não se queria a observância das leis, 
quando o país deverá exigir a fiel execução das leis, e quando se diz 
que o governo não tem cumprido o que está determinando nelas; se 
o país assim praticasse, mostrava que estávamos em completa dissolu
ção ... 

O Sr. P. Souza:- E o júri de Strasburgo na .França? 
O Sr. C. Leão:- Na França, por ocasião da revolução deStras

burgo, o júri absolveu um dos principais acusados; entretanto, estes 
mesmos não entenderam que aquilo fosse um sinal da reprovação da 
conduta do governo; entendeu-se antes que os partidos, aproveitan
do-se daquele ato, souberam intrigar os jurados menos experientes, 
menos inteligentes para darem um semelhante escândalo judiciário. 

Ora, senhores, entre nós quer o nobre senador apregoar que 
dos fatos de absolvições pelo júri se dá semelhante dedução: parece 
que é não conhecer bem, não sentir o que se observa na nossa socie
dade; não há nenhum nacional, ou mesmo estrangeiro que saiba das 
nossas coisas que ignore que um mal que ataca a sociedade brasileira 
é o empenho, que tudo atropela: examina-se o que tem acontecido nes
ses júris; excita-se a compaixão individual, chamam-se de prppósito as 
pessoas que devem entrar nos julgamentos, apresentam-se recursos ex
traordinários, nomeiam-se jurados, testemunhas, etc., isto prova que · 
a nossa legislação é suscetível de todos esses escândalos e esper
tezas que fazem com que os tribunais não apresentem a verdade e a 
justiça em resultado de suas decisões; mas não prova de sorte alguma 
o que quer o nobre senador, se tal provasse, então, quando vemos 
absolvidos até acusados de assassinatos e de roubos; quando vemos 
um parricida quase absolvido; quando vemos a mulher que mata seu 
marido quase absolvida, ou o culpado de um assassinato ter tido uma 
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pena muito diminuta daquela que devia ter, deveríamos dizer que o 
júri queria reprovar a conduta do governo?... . . 

O Sr. P. Souza diz algumas palavras que não ouvimos. · 
O Sr. C. Leão:- Eis .aqui está como o nobre senador não sabe 

apreciar esses fatos: toda a pessoa que tem à sua disposição algum 
dinheiro para dar a advogados, por exemplo, 2:400$, assim adquire 
dois homens interessados na sua absolvição, esgotando todas as for
ças, pedindo, empenhando-se pela absolvição do réu; enfim aparecem 

·entre nós tais atos, não só nos crimes políticos, como em todos os 
outros. Se o nobre senador está com os olhos abertos unicamente 
para os crimes políticos, e só nota o que se passa a respeito destes, 
peço-lhe que os abra ainda mais, e os lance para o que se passa em 
todo o país no tribunal do júri; verá que há tendência de rigorismo 
para os escravos que matam seus senhores; mas que todos os outros 
criminosos que têm· em seu favor dinheiro e empenhos, ou parentes e 
amigos nas localidades, são. absolvidos pelo júri; logo há nisto um 
defeito radical em os nossos costumes e hábitos que se deverá corri
gir ... 

O Sr. P. Souza:- Que se acabe portanto com o júri. 
O Sr. C. Leão: - Isto que o nobre senador diz só fazem os 

homens extremos; ordinariamente estes homens que não sabem, ou 
não têm muitas vezes a capacidade necessária, julgam mais fácil abolir 
as instituições do que corrigi-las, e aproveitar delas o bom conveni
entemente. Ora, algumas vezes, se as correções fossem inadmissíveis, 
haverá instituições tais que se devessem destruir; mas de passagem 
direi ao nobre senador que não sou dessa opinião da abolição do júri. 

O Sr. P. Souza:- Um aliado do governo propôs-isso na assem
bléia provincial de Minas. 

O Sr. C. Leão:- Quantas coisas não fazem os amigos do nobre 
senador de que ele não é culpado? Nos atos legislativos, amigos são 
aqueles que estão conforme comigo; quem está discorde, quaisquer 
que sejam as suas idéias e opiniões, neste caso não é amigo. 

O nobre senador também nos falou na repressão em França, e 
nos disse que ali a repressão do governo não era violenta, e depois 
falou de anistias dadas por Mollé; ora, o nobre senador também noti· 
cia de tudo quanto se passou em França a respeito de julgamentos! 
Eu já disse que não sei explicar tais proposições do nobre senador de 
outro modo senão considerando-o extremamente apaixonado, e por 
isso deixando de apreciar todas estas coisas, segundo sua veracidade 
exige. Pois dai-me, senhor, a repressão da França, e eu nada mais 
desejarei para o meu país; dai-me, senhor, essas repressões, e eu direi 
que avançamos muito além daquilo que poderíamos desejar; porque· 
é uma verdade que a sociedade francesa, atacada por elementos de 
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dissolução, talvez mais fortes do que a b~asileira, precisa de leis mais 
fortes do que nós para a repressão dos crimes: dai-me, senhor, essa 
repressão que dizeis que é moderada ... 

O Sr. P. Souza:- Pelo meu voto a dou, por aclamação. 
O Sr. C. Leão:- Senhor, sobre quem teve de recair a anistia 

em França, e quando teve ela lugar? Nós podemos dizer que desde 31 
para cá temos estado constantemente debaixo do regime das 
rebeliões, das sedições e das anistias. Ora, a França depois da revolu
ção de 30 e do abalo que ela causou à sociedade foi agitada primeira.: 
mente pelos restauradores, que tanto tentaram; e em segundo lugar 
pelas idéias exageradas que nasceram dessa revolução e que 
apre.sentaram também suas pretensões, uma luta que se manifestou 
ali; mas, senhor, a repressão dessas agitações em França tem sido qual 
entre nós? O remédio geral tem sido as anistias? Ali não têm sido 
punidos e condenados diferentes delinqüentes? Quantos têm sido 
deportados, quantos foram condenados, quantos jazem ainda nas 
prisões desses que tentaram contra a vida do rei? A anistia não foi 
gerar, não abrangeu os condenados, e os condenados que suplicaram 
perdão alguns tiveram modificação de pena, outros tinham já supor
tado quatro, cinco e seis anos de prisão quando obtiveram melhora
mento de suas penas: é isto o que tem acontecido no Brasil? Aqui o 
regime geral tem sido as anistias! Se as anistias curassem; curad íssi
mos estaríamos nós. 

Senhores, o nobre senador historiando a organização do minis
tro Mollé não foi exato. Se esse ministério, entrando para a adminis
tração, tivesse adotado o programa de anistia, tê-lo-ia professado; mas 
ao contrário nada absolutamente aceitou de semelhante programa: é 
pois posteriormente que se concede anistia, e em que tempo se con
cede? É porventura quando a sociedade está agitada? Quando as pre- . 
tensões apresentaram-se exigentes? Quando as tentativas de revoltas 
militares aparecem? J: perante tal estado de coisas que a anistia do 
ministério rvlollé teve lugar? Não foi o estado calmo e pacífico da 
França? Foi sem dúvida; sem dúvida também os elementos de desor
dem estavam completamente destruídos, tanto que essas tentativas 
de assassinato apareceram posteriormente; mas pelo menos o estado 
calmo e próspero da França na ocasião parecia prometer o bom· êxito 
da oportunidade de semelhante ato; porém, quando os partidos, ape
nas derrotados no campo, se apresentam com toda a violência amea
çam ainda com novas revoltas; quando esses partidos provocam às 
armas~ não usam da imprensa para censurarem os atos da administra
ção, e apontarem os melhoramentos necessários ao país, mas sim para 
concitarem o povo à revolta, é em tal ocasião que apresentais como 
oportuno que uma anistia procurasse conciliar os ânimos? J: este o 
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estado em que ele teve lugar em França? ... Sr. presidente, aqui se 
vê que severidade, que exatidão existe na expressão do nobre sena
dor, enquanto diz que a repressão em França era enérgica, mas não 
violenta. 

Vós não apresentais repressões violentas no Brasil; vós não 
apresentais mesm~ nenhuma repressão, e sem dúvida provocais com 
isto todos os homens inteligentes, todos os corações generosos que 
lastimam as desordens; é o que eu lastimo, que leveis os tribunais a 
esse estado que se assemelham ao estado natural em que o homem 
combate o homem. Sr. presidente, repressão violenta no país é o que 
não tem havido, porque mesmo nenhuma repressão tem havido; 
pode-se dizer: até aqui temos curado todos os crimes políticos, todos 
os assassinatos cometidos por ocasião desses crimes. políticos, todos 
os roubos, todos os incêndios com anistias - .. As novas rebeliões 
acontecidas em S. Paulo e Minas não apresentam ainda uma multidão 
de reprimidos, de cidadãos punidos; e dizeis que tem havido repres
são violenta, porque esses homens têm sido· chamados aos tribunais 
para responderem; porque mesmo têm tido toda a liberdade, não 
digo só de usar dos recursos da lei, mas de cabalarem com empenhos, 
intrigas e pedidos para aparecerem julgamentos que são a completa 
negação dos fatos mais claros, passados em plena luz!. .. 

Mas. enfim isto é repressão violenta; tudo quanto não for pro
clamar heróis da pátria os vencidos na luta contra a ordem poderá 
assim ser tachado de repressão violenta por quem estiver possuído 
de paixões, que não os deixem enxergar a verdade e a justiça. 

Sr. presidente, ainda bem que já de passagem tratasse disto, 
direi, segunda vez: o nobre senador para o fim do seu discurso falou 
em se coarctar a liberdade da tribuna; mas o que cham·a o nobre se
nador coarctar a liberdade da tribuna? Quando temos posto em dis
cusão tudo quanto é lícito, e mesmo tudo quanto não é lícito, pôr 
em discussão, o nobre senador tem a coragem de dizer que se coare
ta a liberdade da tribuna! Na verdade, senhores, eu suponho que 
quem houvess~ de ler as nossas discussões, e aí encontrasse a impu
tação do nobre senador, ou não compreenderia totalmente, ou explica
ria por algum modo extraordinário uma semelhante asseveração! E 
tão exato o coarctamento da liberdade da tribuna como são todas as 
outras imputações do nobre senador, porque todas elas nascem da 
mesma fonte. 

A outra imputação é que não há liberdade nas eleições. Ora, 
senhores, enfim as últimas eleições da câmara dos deputados foram 
feitas perante uma administração que não era da aprovação do nobre 
senador; mas a anterior também foi? Não foi pelo contrário perante 
uma administração que era da sua aprovação? 
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O Sr. P. Souza acena com a cabeça que não. 
O Sr. C. Leão:-:- E a administração do Sr. Feijó não era tam

bém de sua aprovação?... !: verdade que, pela circunstância . que eu 
considerei, isto é visto que o nobre senador sempre encara o hori
zonte carregado de nuvens, reprovando o existen.te; neste sentido 
aceito o seu aceno negativo; mas permitir-me-á dizer-lhe que a maior 
parte dos seus amigos e. aliados presentes aplaudiram essa adminis
tração, e perante ela se fizeram as eleições de 1840. Mas o nobre 
senador só enxerga ·liberdade nas opiniões que ele aprova, com que 
mais simpatiza; se essas opiniões não triunfam completamente, não 
há liberdade. 

Senhores, quem não estiver inteiramente obcecado pela paixão 
e espírito de partido, reconhecerá que as últimas eleições ·passadas 
foram umas das mais pacíficas e regulares que se fizeram no país ... 

O Sr. P. Souza: - Os vencidos abstiveram-se de tomar parte 
nelas. 

O Sr. C. Leão:- Mas, senhores, porque aprovastes asde40, em 
a qual, não os vencidos, porque não tinham sido vencidos, mas os 
derrotados pela ameaça dos punhais e dos cacetes se retiraram das 
urnas, porque não tacháteis essas de não livres? Senhor,se vós tivés
seis a apresentar em contrário eleições significativas e pacíficas, bem; 
mas quando apresentais as de 40, e 'enfim ·. todos esses modelos de 
corrupção, e de nãó observância das leis que houveram por essas 
províncias do império em toda essa eleição, realmente não ·sei que 
força possais ter quando vindes tachar de faltas de liberdade as elei
ções presentes! 

Ser.~hores, o homem possuído do espírito de justiça, o homem 
razoável que refletir nas alterações feitas pela administração que me 
precedeu nas instruções de 24 de março, verá aí intenção de fazer 
falar a urna sinceramente; alguma vez se terá abusado dessas .mesmas 
alterações e disposições; mas o governo não é culpado, não esteve 
mais nos limites de um regulamento; suas faculdades não podiam ir 
mais adiante. Nós temos de combater grandes interesses que se cons
piram para corromper a urna para que não fale a verdade; e, possuí.; 
dos dos males que ameaçam o país, desejamos que apresenteis esse 
sistema em que a urna fale com sinceridade; todos nós vos seguiremos 
porque nenhum interesse pode ter uma administração amiga do país, 
senão que a urna não seja corrompida; quem pode interessar com 
isto? Homens que verdadeiramente querem uma política de restrita 
observância das leis, da moral e da economia devem querer que a 
urna fale com sinceridade, porque é da sinceridade dela que aparece
ram homens que façam prevalecer no pa(s as idéias que proclamam. 
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Deixai pois, senhores, imputações vagas que nada significam, 
que não apresentam veracidade alguma, e vinde conosco, se é possí
vel, curar desses males as eleições; vamos todos trabalhar para que 
as urnas sejam sinceras; mas capacitai-vos, senhores, que nunca será, 
como denunciais, uma prova de corrupção poder avançar qual aquele 
que tem probabilidade de ser eleito; se tal fora vosso fito, então sem 
dúvida vós procuraríeis abraçar uma nuvem que nunca poderíeis en
contrar. 

Sabeis que em todos os países os cáculos pol l'ticos, o conheci
mento das simpatias locais, das paixões que algumas vezes aparecem 
nas localidades, fazem bem prever qual é o candidato que triunfará; 
sabeis bem que até se fazem apostas, e apostas só têm lugar, quando 
os elementos a favor e em contrário parecem ter igualdade de força; 
mas felizmente os elementos contrários entre nós fazem tanta dife
rença de força que facilmente se pode apontar o candidato que tri
unfará. 

Eu não conheço país algum livre, eléição alguma livre, em que 
tais assinalações se não possam fazer a respeito dos candidatos; é 
portanto, senhores, reformando os defeitos, a falta de sinceridade 
das urnas, que podereis curar os males que podem haver; mas não é 
assacando imputações, que nada provam. Algumas vezes, em outros 
países, até se designa a opinião que triunfará, muito antes de se efetu
ar a eleição; por exemplo, na Inglaterra, muito antes de vencerem os 
torys, já o jornalismo anunciava que eles seriam os vencedores com 
toda a probabilidade. 

Sr. presidente, não tocaria na declaração que fez o nobre sena
dor de que tinha impedido, posto obstáculos ano passado, a que não 
aparecesse movimento anárquico que devera aparecer em 9 de feve
reiro, não tocaria nisto, digo, se não tivesse de lembrar ao nobre sena
dor uma necessidade em que ele se acha. Eu declaro que, se estivesse 
unido a uma opinião política, e que nesta opinião me visse na neces
sidade de conter os amigos e dizer-lhes - não recorrais à violência, à 
força, às armas,·não desespereis das instituições e do seu uso legítimo 
- talvez ainda uma vez olhasse para o lado para ver os tais amigos, e 
enfim me deixasse estar com eles, para poder servir segunda vez ainda 
a contê-los; mas decerto da terceira vez os abandonaria, visto ser 
preciso estar a aconselhá-los a todo o momento que não se revoltas
sem, que não rançassem mão das armas, porque isso traz a desgraça do 
pal's, o que o nobre senador muito bem sabe; reveja-se o seu passado, 
leiam-se os seus discursos proferidos no outro tempo, observe-se o 
seu procedimento; ele testemunha aquilo que agora digo. Tais movi
mentos anárquicos, tais recurso.sàs armas não servem senão para redu-
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zir o país à barbaridade, acabando com a civilização, que todos deve
mos esforçar-nos por nele estabelecer e manter. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra. o Sr. Paula Souza para unia 
explicação. 

O Sr. P. Souza: - Sr. presidente, eu deveria agora falar pelo 
menos para dar explicações do que me é puramente pessoal: o Sr. 

· ministro apresentou fatos de minha vida, torcendo-os e citando-os 
tão inexatamente, que parece só teve em vista tornar-me odioso e ri
dículo; mas o senado é testemunha do modo e da forma com que o 
Sr. ministro falou agora e tem falado mais vezes, e não só quando 
me combate, como quando combate outros, até outros conspícuos 
membros da maioria; o senado terá atendido e estranhado as alusões 
injustas com que mimoseou-me, as ilações forçadas que em meu 
desabo no· tirou; a acrimônia e pouco decoro com que falou; a in
terpretação odiosa ·que fez das minhas intenções; ao mesmo tempo 
que o senado é testemunha da maneira por que eu discuto e entro 
nos debates, não só nesta questão, como sempre, e se há algum outro 
membro na casa que como o Sr. ministro se comporte; à vista disto, 
entendo ser mais digno de mim e da casa não dar-lhe resposta. O 
senado e o país nos julgue. O país estude minha vida, coteje-a e jul
gue; e quanto a esta questão, decida e julgue só pelo que já temos 
dito. Eu receio, se responder ao Sr. ministro, imitá-lo, seguir vereda 
semelhante, e a tanto não quero abaixar-me: isso é indigno do senado 
e indigno de mim; não lhe responderei portanto; se o que eu. tenho 
dito é ou não verdade, o país que. decida, o país, melhor que ninguém, 
pode julgar se ele está como eu o pintei; apelo pois para o país e para 
o futuro; e como eu cuido que no país ainda existem sentimentos 
generosos, sentimentos de dignidade humana, estou profundamente 
convencido de que ele não sofrerá por muito tempo esse regime 
oligárquico que o oprime, tão violento e frenético quanto aviltante, e 
esses mesmos excessos de que me queixo são talvez já sintomas de 
sua queda e os últimos arrancos do morimbundo. Nada mais direi. 

O. Sr. C. Ferreira:- Sr. presidentet força é dizer alguma coisa 
sobre o objeto em questão; mas confesso ingenuamente que mal po
derei exprimir-me; procurarei todavia ser o mais lacônico que me for 
possível; em verdade, o Sr. ministro da justiça aterrou-me. Não foi 
Sr. presidente, a descrição negra e melancólica do Brasil feita pelo 
meu ilustre amigo ·(o Sr. Paula Souza) de quem disse o Sr. ministro da 
justiça que ordinariamente, pela força da sua constituição, via tudo 
com negras cores; foi sim o Sr. ministro quem apresentou a socieda
de brasileira com uma sociedade de malvados! 

Não há lei, e se a há, não é observada; todos os criminosos 
estão impunes! Como poderemos viver em semelhante sociedade? Eu 
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desde já requeiro ao Sr. Ministro da justiça que mande vir todos esses 
esbirros criados pela lei da reforma do código, que mande vir os poli
ciais, que tenha peças assestadas e marrões acesos para que possamos 
transitar pela cidade do Rio de Janeiro! Até agora, Sr. presidente, 
tenho andado a toda a hora da rioite nesta cidade sem temor; mas, 
doravante, incutindo-me o Sr. ministro da justiça tal terror, como po
derei eu marchar, como poderei mesmQsair desta casa? ... 

E este o motivo por que não· desfio o discurso do Sr. ministro 
da justiça em todos os seus pontos, e mesmo não falara, Sr. presi
dente, porque, no estado de temor em que me sinto, a minha alma mo 
não consente, se eu não quisesse aparecer ao Brasil tal qual sou; não 
desejo nem jamais desejei iuzir com luz alheia, quero que as minhas 
opiniões sejam bem conhecidas, e tendo sido eu o primeiro a susci
tar a questão sobre este parecer, e estando até então bem disposto 
a votar contra ela, hoje me vejo obrigado a votar em seu favor. Por
tanto não quero que se diga que o senador Costa Ferreira, tendo im
pugnado a princípio o parecer da comissão, votou depois por ele, 
sem que se saiba qual o motivo. 

E qual será o motivo por que eu falei contra o parecer? ... Sr. 
presidente, declaro ingenuamente que, quando se leu o parecer da 
comissão, fiquei um pouco sobressaltado; pareceu-me que a nobre 
comissão, cantava a palinódia do que o governo tinha feito em S. 
Paulo, e de tudo quanto se havia dito nesta casa; até de repente me 
veio à reminiscência o fato de César, quando preso pelos piratas e 
levado a Rhodes: este Romano, bem conhecido na história, dizia 
aos mesmos que o tinham subjugado: - Calai-vos, que César quer 
dormir -! Pareceu-me que o prestígio do Sr. senador Feijó tinha dito 
à comissão: - Calai-vos que eu me quero ir embora-, e que a comis
são atemorizada tinha emitido o seu parecer concedendo-lhe a licen
ça. 

Pareceu-me com efeito coisa muito triste que, tendo-se dito nes
ta casa que o senado seria reputado uma excrescência se não julgasse 
quanto antes o Sr. senador Feijó e os outros nossos colegas pronun
ciados, o mesmo que avançou esta asserção fosse o próprio que 
dissesse agora, assinado o parecer da comissão, que não se pode negar 
licença ao Sr. senador Feijó. 

Esses periódicos que aqui foram chamados ministeriais diziam: 
Se o senado ·não julgar este ano os senadores pronunciados, os seus 
membros serão tidos como pertencendo à sociedade dos invisíveis. -
Quando se tratava de fazer a lei para serem julgados os nobres sena
dores, a menor reflexão que se fazia, ainda aquelas que eram absolu
tamente necessárias para ·que a lei saísse com. o cunho da prudência 
que deve caracterizar os atos do senado, eram reputados como 
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moratórias; até se dizia:- Não é necessário lei; tudo está feito, sejam 
julgados os homens - ; pas.sou porém a lei, foi à câmara dos deputa
dos, lá sem se dar palavra foi aprovada, e obteve a sanção imperial. O 
Sr. senador Feijó, achando-se em perigo de vida vendo que o senado 
estava em uma espécie de apatia, julgou que devia dirigir-lhe um ofí
cio dizendo: -ou julgai-me, ou ao menos concedei-me licença para 
retirar-me, porque estou a morrer, e quero ver se encontro alívio nos 
lares pátrios - é nesta ocasião que repentinamente a comissão dá o 
parecer que se discute! Pareceu-me, Sr.presidente, uma espécie de in
diferença, e então lembrei-me de uma sentença do Apocalipse, e 
como o nobre senador o Sr. Vasconcelllos me tem introduzido na alma 
sentimentos. religiosos (risadas) pelo muito que fala em religião, eu 
tremi que me caísse em cima a maldição de S. João:- Ai dos que não 
são frios, nem quentes! (Risadas). Perguntei então:- Como é senho
res, que a comissão não é fria, nem é quente? c'bmo .é.que o senado 
está eivado dos mesmos sentimentos? Como não receia a condena
ção do Apocalipse? 

Eis-me aqui senhores; o motivo por que eu opinei contra o 
parecer da comissão; eis aqui o motivo por que eu dizia que a comis
são devia emitir seu parecer sobre os processos, que muitas e muitas 
sessões se tinham consumido .em trabalhos de comissões, e que entre
tanto não havia ainda aparecido resultado algum a este respeito! Mas 
porque mudaria eu de opinião? Qual o motivo? Sem dúvida deveria 
ser muito forte; o motivo foi revelado pelo nobre senador por Minas: 
eu fiquei horrorizado, creio que V. Ex., também ficaria, e quem não 
o havia de ficar? · 

O nobre senador por Minas nos disse que a comissão apenas 
se tinha reunido uma só vez! Veja V. Ex. o tempo que tem decorrido 
de sessão, quantas vezes tem V. Ex. dado para ordem do dia traba
lhos de comissão; entretanto o Sr. senador Vasconcellos nos revela 
que a comissão só se reuniu uma vez, e que mesmo essa única vez 
queria dar um parecer sem examinar os documentos! Acreditareis 
isto, senhores? ~:·um nobre membro da comissão, muito sincero, que 
não dá uma só palavra que não seja filha de sua alma, que não sabe 
mentir nem zombando, quem ontem nos asseverou nesta casa (notai 
bem) que a comissão só se 'reunia uma vez, e que nessa única vez se 
queria julgar o nosso ilustre colega, sem que se tivesse l.ido os 
documentos!! E V. Ex. não estremeceu ouvindo isto? ... Foi o'ilustre 
membro da comissão que não quis consentir, que se opôs a que a 
comissão desse um parecer precipitado, quis que se revolvessem os 
documentos, que se examinassem, para depois julgar-se o Sr. Feijó. 
Ora, se os membros da comissão n.ão têm até agora folheado os docu
mentos, tendo decorrido tanto tempo, e se a sessão, podemos dizer, já 
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vai de cabeça abaixo (risadas), está a acabar-se, quando farão eles esse 
exame para poderem , dar o seu parecer? Seguramente não é tão 
cedo, e então vá o nosso ilustre colega o Sr. Feijó morrer nos 
lares pátrios, porque eu estou persuadido que a parca está a cortar 
o estame da sua vida. Oxalá que eu me enganasse! Se pois há essa 
demora, porque havemos de negar a licença que pede o nobre sena
dor? Que lucro se tira disso? Eis a razão, senhores, por que mudei de 
parecer. 

Creio que todo o senado, e mesmo a nação, ouvindo as minhas 
razões, há de dizer que obrei bem. Em regra, ainda mesmo meditan
do as matérias em minha casa, não falando de improviso, como falei 
sobre o objeto em questão, encarando-as por um e outro lado, venho 
ao senado, e pronuncio-me neste ou naquele sentido; porém ouvindo 
o que dizem os nobres senadores, combino as diferentes razões, e 
depois voto como entendo que é justo; não tenho repugnância algu
ma em mudar de opinião, quando justos motivos, razões fortes me in
duzem a isso: assim, ouvindo a comissão dizer que não pode ainda 
dar o seu parecer sobre o processo, vendo que em sete meses não 
puderam examinar os documentos, e não sabendo quantos meses 
mais serão necessários para isso, o que faremos? Ouerer-se-á que 
morra primeiro o nosso colega? Não. Vá, é o meu voto, vá o Sr. sena
dor Feijó para S. Paulo; tenha maré de rosas, e Deus queira, senhores, 
que o presidente que lá está, esse homem que descreve a polícia ainda 
em boliço, que de dia e de espada alçada prende mulheres doidas 
(risadas), que no teatro público puxa pela espada e prende estudantes 
(risadas), que de noite entra na cidade com tropas fazendo exercício 
de fogo, não diga:- o senador Feijó está aqui contra o nosso decoro: 
este homem é perigoso à província; seja agarrado e novamente preso. 

E provável que este procedimento tenha a aprovação do Sr. 
ministro da justiça; porque ele aqui já tem dito que é I ícito prender 
senadores e deputados, quando se entenda que: são perigosos. O presi
dente dirá: - e!J faço isto porque quero salvar a província -;este 
homem está aqui contra a opinião do governo; o ministro da justiça 
disse no senado que não se permitisse sair este homem do Rio de 
Janeiro, que devia ficar e morrer ali, entretanto o senado deu-lhe li
cença, mandou-o para aqui; seja pois agarrado, vá 'outra vez para o 
Rio de Janeiro, porque o governo, desta dáta, talvez o não mande de
portado para o Espírito Santo, mas sim para as pedrasde Angoche. -
Mas, enfim, como o Sr. senador Feijó pede, vá para S.' Paulo; quanto 
a mim não faz bem; mas ele é muito animoso; lembro-me bem que este 
cidadão que hoje se diz que quer acabar com o trono, outrora, quan
do os anarquistas queriam transtornar tudo, quando o nosso jovem 
imperante estava ainda no berço, envolto nas faixas da infância, e 
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por conseguinte por suas mãos não lhe podia fazer benefício algum, 
apenas tocavam as gaitas pelas ruas, ele pegava em seu chapéu, saía só 
de sua casa, ia para o arsenal, e de lá dava as p"rovidências que eram 
necessárias para salvar o trono e a constituição: como lhe conheço 
este gênio, creio que não deixará de ir para S. Paulo; porém, quanto a 
mim, corre grande risco, eu certamente não iria. Mas, enfim, ele já se 
julga meio morto, porque ao menos metade do corpo já tem parai íti~ 
co. 

Já disse pois, senhores, o motivo por que mudei de opinião; até 
creio que a comissão não. dará seu parecer a respeito dos processos 
este ano, para que se não diga: -Deixaram ir daqui o senador Feijó, 
e agora que ele se retirou é que dão o parecer. - Os membros da 
comissão são muito nobres, não costumam ferir pelas costas, e assim 
ficamos nós no conceito desse periódico, que outro disse ser alugado 
pelo governo, e até fez a conta do aluguel; não sei se andava em 
1 :400$ ou. 1 :600$, e que nesta casa foi chamado periódico 
ministerial; ficamos nós, digo, tidos e havido como membros da 
sociedade dos lnvislveis, e por culpa de quefr1? Por culpa da comis
são. Ora, eu já estava difamado por esse periodiqueiro, porque 
quando aqui chegou de S. Paulo o Sr. senador Feijó disse ele que não 
se devia conservar esse senador aqui para que não conversasse com os 
senadores Hollanda Cavalcanti e Costa Ferreira, e quando vier ao se
nado o Sr. ex-mrnistro da justiça, hei de perguntar por isto; se mereço 
alguma pena imponha-se-me, mas não se me difame. Estas coisas 
diziam-se nessas ocasiões em que o Sr. chefe dé polícia mandava 
abafar um homem por qualquer coisa; em que os lazzaronis apare
ciam a todo o momento: vejam lá os senhores se são brincadeiras 
essas difamações. 

Enfim, Sr. presidente, voto pelo parecer que se discute, em 
conseqüência das razões que já emiti. Talvez que a nobre comissão 
hoje em dia convencesse a esses de seus membros, que dizia:- Quan
to antes devemos tratar deste julgamento para que se não diga que o 
senado fica sendo uma excrescencia - talvez que visse que as nossas 
paixões estavam em efervescência, e que, supondo que não se podia 
emitir um juízo seguro a tal respeito, dissesse: - Devemos parar um 
pouco, deixemos acalmar primeiro as paixões. - Mas seja qual-. for a 
razão da comissão, eu levo-me só pelo que disse o nobre senador por 
Minas: - Que a comissão não tinha examinado os papéis, e que só 
uma vez (acreditareis nos vindouros?) depois de 6 meses se tinha 
reunido!!! E o que é mais singular é que na comissão estava um 
membro que fez parte do ministério passado, tendo anuído a que se 
prendesse esse senador, que se julgou perigoso em S. Paulo, e que se 
mandasse daqui para o Espírito Santo; e quando o meu amigo o Sr. 
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Paula Souza disse em uma das sessões passadas que esse membro se 
devia dar de suspeito, eu esperei que fosse à mesa requer'imento nesse 
sentido para opinar contra, pois quero que esse senhor seja membro 
da comissão, porque ninguém melhor do que ele está ao fato do que se 
passou, e poderá informá-la bem; nós o que queremos é que apareça a 
verdade, que se execute a lei, que se imponha pena ao nosso ilustre 
colega ó Sr. Feijó se é culpado, pois é necessário que se dê um gr~nde 
exemplos; e se não é culpado para que atormentar esta alma que tantos 
benefícios tem feito ao Brasil, esse homem a quem se pode dar o 
nome de herói, que quando em 1831 todos estes chamados monar
quistas puros desapareciam do terreno ... 

O Sr. P. Souza:- Ou conspiravam. 
O Sr. C. Ferreira:- ... aparecia só a defender a constituição e a 

monarquia; eis aqui o que nesse tempo faziam esses que hoje dizem 
ao nosso imperante: -somos nós os monarquistas puros, o amparo 
do vosso trono, os mais não querem senão destruí-lo, são republica
nos -; era então que esse homem, hoje tão atassalhado, pugnava pela 
monarquia. 

Não posso, Sr. presidente, deixar de fazer ainda algumas refle
xões sobre um aparte que deu o nobre ministro da justiça quando, 
falando-se do direito de resistência, disse ele:- direito de Constanti
nopla-. O direito de resistência será o direito de Constantinopla?! 
Creio que não: porventura há lá cidadãos? O que há em Constantino
pla é um congresso de escravos. O direito de resistência é muito sagra
do, é um direito que a mão da natureza grava no coração do ho
mem; é um direito que quando os homens se reuniram em sociedade 
passou para a mesma sociedade, para esse corpo moral; é um direito 
que executam os bons generais, e que em minha opinião não podem 
ser generais sem que propalem esse direito. Sim, quando o general 
chega ao campo da batalha deve dizer aos seus soldados o mesmo que 
disse Henrique IV: - soldados é necessário vencer, ou morrer; o meu 
penacho branco seja a insígnia do caminho da honra-. E o que disse 
esse outro geral: - se eu me retirar, matai-me-. Marco Aurélio, esse 
herói que deve servir de tipo a todos os imperantes do mundo, o que 
fez quando subiu ao trono? Entregou ao chefe do pretório uma espa
da, e disse-lhe: - aqui tendes esta espada para me defenderdes 
enquanto eu cumprir com os meus deveres, para me ferirdes quando 
eu me esquecer que o meu primeiro dever é fazer a felicidade do 
povo romano-. Estes princípios proclamados no tempo dos gover
nos absolutos hoje são também proclamados nos países constitucio
nais, com a diferença de que quando os imperantes constitucionais 
sobem ao trono dizem:- aqui tendes esta espada para defenderdes os 
meus ministros, enquanto eles defenderem a constituição do estado 
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(porque quanto' a mim pela mesma constituição eu sou sagrado e 
impecável, e não posso querer senão o bem do país), e para.ferirdes 
os meus ministros quando eles abusarem da sua posição, quando 
pisarem aos pés da constituição do estado-. Esta é a doutrina seguida 
por todos os governos constitucionais, esta é a doutrina proclamada 
na magna carta da Inglaterra, para a qual eu apelei em um meu aparte 
e haverá entre nós quem ainda conteste este princípio? Se há, desejo 
que me mostre o contrário. 

Disse-se: - este princípio é perigoso. - Sim senhor, e não é 
perigoso também o princípio do direito que eu tenho de matar outro 
homem; quando de outro modo não possa salvar minha vida? Não 
deve ele só ser exercido com muita cautela? E se este direito não tem 
perturbado a sociedade de homem para homem, como se receia que 
aquele outro possa perturbá-la? Esse direito é de todos os povos livres 
porém só deve ser exercido· com muita. cautela, e só o podem 
condenar aqueles que não quiserem executar a constituição, aqueles 
que entendem que podem subornar o corpo legislativo, e terá por
ventura o cunho do respeito e da legalicladet Efs aqui porque algumas 
das nossas leis não têm sido observadas; pegai nelas, coteja i-as com a 
constituição e tirai a ilação. Observai a constituição tal qual ela está, 
não a tortureis e deixai de iludir os povos! 

Eis, senhores, o que eu tinha a dizer em breve sobre o direito 
de resistência; eu não quero que se atenda a esses pequenos grupos 
que se chama povo; meia dúzia de homens muitas vezes de uma pe
quena vila, e diz-se:- E~ o povo que quer.- Isso é anárquico; mas qual 
é o remédio para isto? O remédio está na lei, não se separam, fogo; é 
assim que fazia o senador Feijó no outro tempo, intimava muitas 
vezes que se separassem, não queriam, mandava fazer-lhes fogo, isto é 
o que devemos seguir; mas chegamos aqui o que vemos? A constitui
ção diz que os poderes políticos são independentes, que os juízes não 
devem estar sujeitos ao executivo, entretanto faz-se uma lei contrária 
ao que manda a constituição, põe-se todos os juízes sujeitos ao exe
cutivo, e diz-se:- pois não entendeu a lei? Ela é clara. 

Ora, senhores, não se vê que depois dgs acontecimentos de S. 
Paulo e de Minas, o Sr. ministro da justiça desse tempo escolheu um 
homem para chefe de polícia, e o mandou para S. Paulo, onde os seus 
delegados tinham já pronunciado 200 e tantos indivíduos, e este 
chefe de polícia só com uma pena de tinta livrou cento e tantos, 
reduzindo o número dos pronunciados a trinta e tantos? O que 
dissestes vós a isso? Que era uma espécie de anistia; o que é espécie 
de anistia? Vós zombais da constituição do estado, eis aqui porque o 
júri tem absolvido esses homens, e fala-se em que o júri está cor
rupto! Quem é que tem corrompido esta instituição? Se me fora 

~-
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I ícito revelar segredos que certos indivíduos me têm comunicado, eu 
diria:- tu, fulano de tal, escreveste uma carta aos jurados em favor 
de tal e tal indivíduo-; como falais em corrupção? Pergunto eu, não 
reformastes vós o júri a vosso gosto? A oposição não queria reformá
lo no sentido contrário a aquele que fizestes? Não mostrou a manei
ra de termos um bom júri? Não disse que nenhum povo pode ser 
feliz sem ter liberdade de imprensa, e um júri bem orgar:-tizado? 
Mas vós reformastes ontem o júri no vosso sentido; hoje já o-júri não 
presta! Vós assim confessais a vossa inópia ou vossa paixão. 

Gasta-se o tempo, diz o Sr. ministro da justiça, em discussões 
políticas; e quem é que tem a culpa disto? E o Sr. ministro da justiça; 
e como? Pois ele não tem maioria na câmara dos Srs. deputados e 
nesta casa? Porque deixa gastar o tempo? Quando ele dominava a 
maioria na câmara dos deputados, como seu chefe, não pôs lá em 
execução a lei das rolhas? Aqui no senado tem ele maioria; imponha 
essa mesma lei e não esteja aqui choramingando que são necessárias . 
muitas leis, etc., no ano passado nada se fez porque dizia-se que havia 
uma oposição acintosa que ralhava e tornava a ralhar, que declamava 
e tornava a declamar, que embaraçava a passagem das leis, e este ano 
tem havido essa oposição? Há quantos meses estão os novos ministros 
no poleiro (hilaridade)? Que medidas salvadoras têm apresentado? Se 
as tem apresentado por que não têm elas passado? Porventura, se o 
Sr. ministro chegar-se ao nosso ilustre· deputado e disser-lhe:- desta 
lei depende a salvação da pátria; dai-a para ordem do dia -ele não a 
dará? Se o Sr. ministro chegar-se aos membros da maioria e disser
lhes: -esta lei deve passar quanto antes, e embora os da oposição gri
tem, é necessário calar-vos -, eles não anuirão a isto? Já no ano pas
sado se pôs em prática este sistema; mas nada se faz, entretanto se diz 
que todo o Brasil está em desordem, que ninguém é preso qualquer 
que seja o seu crime, que se as anistias curassem os nossos males a 
ordem estaria restabelecida no Brasil; que a nossa marcha tem sido 
rebeliões, sedições e anistias; que idéia fará de nós o estrangeiro? Eu 
quisera que o ·Sr. ministro olhasse para essas· republicazinhas da 
língua espanhola, quando nelas ocorre alguma desordem aparecem 
anistias? Não é o ferro e o fogo que domina? Não são decapitados e 
arcabusados os que se envolvem em tais desordens? Qual é porém a 
paz que com isto elas têm conseguido? O que tem mais felicitado os 
povos, pergunto eu, o ferro e o fogo nessas republicazinhas, ou as 

. . B 'I? amst1as no ras1 .... 
Diz-se: - não se quer que se castigue ninguém-; quem é que 

não quer isso? O que se não quer são forças; grita-se,- vamos castigar 
quanto antes-; e quando se trata de castigar, diz-se:- agora não pode 
ser, espere-se! - Enfim pratica-se o mesmo que se quer praticar agora 



! 

I 
' .l 

I 
i • 
I 
i 
j 

l ., 
I 

I 
I 
~ 
l 
j 

l 

361 

com o Sr. Feijó; Aqui estão outros senhores pronunciados de quem 
sou muito amigo; entretanto confesso ingenuamente que, se eles 
forem culpados, o que hei de eu fazer? Hei de dizer que se lhes impo
nha a pena, porque desde menino sempre tenho seguido uma máxima 
que aprendi quando me ensinavam a traduzir o francês: -O homem 
deve cuidar da sua existência; porém deve sacrificá-la à sua família; e 
deve sacrificar sua família à pátria. - Eu diria a esses nobres senado
res: - Sou muito vosso amigo, porém tenho um amigo maior, é a pá
tria. -Se são culpados sofram a pena; o que eu não gosto é que se 
esteja assim a difamá-los. Vejo que na câmara dos deputados grita-se: 
-São réus que querem dar leis aos juízes-, e nesta casa se diz:- Os 
pronunciados são criminosos.- Então pergunto eu: - Não vedes vós 
que todos esses cc-réus compreendidos no mesmo processo estão hoje 
livres, e que o foram, não por julgamentos nas províncias, mas na 
corte à face do governo? Não vistes que esses homens que expatrias
tes contra todo o direito, apenas aqui chegaram, dois dias depois fi-

1• ? caram 1vres .... 

Na França estão muitos ainda presos, etc., disse o Sr. ministro 
da justiça; Deus livre ao nosso anjo tutelar, ao nósso monarca, do que 
tem sofrido Luiz Philippe, e de tantos tiros que têm sido disparados, 
não contra os seus ministros, mas contra ele, que é uma pessoa sagrada 
que a constituição manda respeitar! Parece que desgraçadamente a 
França hoje quer seguir o.;exemplo do que se praticou em outro 
tempo com Luiz XVI, com esse monarca que, se teve algum peca
do, foi o de responder aos franceses quando o queriam castigar; 
ele deveria dizer: - não passo pela baixeza de vos responder; sou 
impecável e sagrado, castigai meus ministros, se eles merecem. - E 
diz-se que a França é um país feliz, porque tudo está reprimido! 
Deus nosso Senhor olhe para o Brasil com piedade; sim, felizmente 
o nosso monarca é adorado, e não me consta que ainda brasileiro 
algum deixasse de adorá-lo. 

O Sr. A. Branco:- Apoiado. 

O Sr. C. Ferreira: - E é este o país onde se não pode viver! 
Nem na França se· tem respeitado mesmo a esposa do seu ilustre 
monarca! ... Todo o mundo sabe os perigos de que a família real 
tem escapado; entretanto o que tem feito esse homem, esse primeiro 
político de toda a Europa? ... Tem anistiado esses mesmos que têm 
tentado contra a sua vida! Pergunto eu, que o tem vencido mais a 
anarquia em França? São esses tribunais de sangue que outrora 
ensoparam o terreno francês, ou essa boemia de Luiz Philippe? 
Porventura esquecemos a lição da história? ... 
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Sr. presidente, j~ deu a hora; e tendo eu protestado não falar 
muito, fiz um discurso mais estirado do que quisera: nada mais direi. 

O Sr. Presidente: - Não havendo mais quem queira a palavra, 
vou pôr a votos. 

O Sr. A. Branco: - Peço a palavra; quero também enunciar a 
minha opinião. 

O Sr. Presidente:- A discussão fica adiada pela hora, a ordem 
do dia de amanhã é a mesma; levanta-se a sessão. 
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SESSAO EM 13 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Sumário. - Expediente. - Ordem do dia. ~ Licença ao Sr. Feijó. -
Forças de terra: emendas dos Srs. P. Souza, e Castro e Silva. -
Parecer sobre a resolução que prolbe a concessão de tenças. -
Vários pareceres. - Resolução revogando o artigo 19 da lei 
n9 172 da província da Bahia. 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente 
de Srs. senadores abre-se a sessão, e aprova-se a ata da antecedente. 

O Sr. 19Secretário dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Três ofícios do ministério do império, remetendo, nos dois 
primeiros, as informações dos presidentes das províncias de S. Càta
rina e de S. Paulo, a .. respeito das loterias concedidas às mesmas pro
víncias;· e no terceiro, comunicando haverem-se exigido do presidente 
da província da Bahia os necessários esclarecimentos sobre a maneira 
de entender-se o art. 19 da lei da assembléia daquela província 
n9166, de 28 de abril do ano passado, acerca da referância ali notada. 

São remetidos os dois primeiros ofícios a quem fez a requi
sição, e do 39fica o senado inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 1~ discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
parecer das comissões de constituição e legislação, que concede licen
ça ao Sr. senador Feijó para se retirar para sua casa. 
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Não se achando presente o Sr. Alves Branco, que havia pedido 
a palavra, julga-se discutida a matéria, e é aprovado o parecer para 
passar à 2~discussão. 

Entra em 3~ discussão a resolução da câmara dos Srs. depu
tados, na parte que emenda a proposta do governo fixando as forças 
de terra para o ano financeiro de 1844 a 1845, com a emenda do Sr. 
Oliveira, aprovada em 10 do corrente, para que em lugar de-· resolve 
- diga-se - decreta. 

O Sr. P. Souza: -O que eu tenho a dizer sobre esta resolução é 
a repetição do que já disse quando falei na ocasião em que se discutiu 
a lei que agora se quer prorrogar; talvez o senado hoje sustente o mes
mo voto; mas como entendo que é de suma necessidade fazer-se uma 
emenda, ainda a apresento, porque é minha regra apresentar o que 
julgo útil, qualquer que seja o resultado, certo, como estou, que, se 
for realmente útil mais tarde ou mais cedo há de triunfar. , 

Não entrarei agora em uma discussão geral: quando se tratou 
da lei que se quer prorrogar, enunciei claramente a minha opinião, 
disse que só pelos meios materiais não era possível salvar-se o país, 
mas assim por medidas radicais e uma restrita economia; tenho dito 
isto muitas vezes, e bem desgostos me tem trazido esta enunciação; 
mas como julgo que é útil, hei de ir fazendo-a; porque eu não venho 
aqui ter prazeres, venho satisfazer deveres, deixando ao juízo público 
aplicar a cada um a justiça que merece, dar a cada um o lugar que lhe 
compete à vista de suas ações. 

A emenda que julgo necessária é que declare o modo de enten
der a lei que autoriza o chamamento da guarda nacional. A consti
tuição determina que anualmente o corpo legislativo fixe as forças de 
mar e de terra; é este um preceito constitucional, e em minha opinião 
não pode o corpo legislativo fixar a força para mais de um a.no sem 
afastar-se desta regra. Ora, tendo o corpo legislativo do ano de 1841 
autorizado o governo pela lei, creio que de 16 de outubro, para poder 
chamar cinco· mil guardas nacionais para ocorrer a guerra do Rio 
Grande do Sul e suprir a falta da força de linha, claro me parece que, 
não se fixando anualmente essa força de cinco mil guardas nacionais, 
não está o governo autorizado a ter esses cinco mil guardas nacionais 
no serviço, por isso que a fixação deve ser anual. De certo, não podia 
ser o pensamento do corpo legislativo fazer uma fixação para muitos 
anos; se isto fizesse, obrava mal; como disse, afastava-se da constitui
ção que manda que as forças sejam fixadas anualmente; não podia 
portanto fixar a força de cinco mil guardas nacionais por todo o tem
po que durasse a· guerra do Rio Grande do Sul; e já tem passado perto 
de dois anos depois dessa autorização; logo é claro que o corpo le
gislativo autorizou o governo para poder servir-se de cinco mil guar-
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das nacionais dentro do an·o para que se decretou aquela fixação de 
forças; e tanto mais é isto quanto a letra dessa lei se exprime assim 
(lê}. Parece pois evidente, não só pela índole do sistêma representa
tivo pelo preceito da constituição, como também pela frase da lei, 
que essa autorização deve se entender dentro· dos limites da força fi
xada anualmente; porque, se não é assim, tendo-se fixado vinte mil 
praças, não era esta força fixada de que o governo podia lançar mão; 
mas sim de vinte e cinco mil praças; õra, isto não é possível, porque 
dão-se fundos somente para vinte mil. 

Claro fica pois que o pensamento era para· vinte mil e não para 
vinte e cinco mil. Mas supunha-se que esta autorização era para a 
parte destacada na província do Rio Grande, segue-se daí que não 
se preencheu o mandato constitucional, porque não se fixou a força 
que anualmente deve haver; e isto não convém ao corpo legislativo, 
que deve dar o exemplo de respeito à constituição. 

Sendo este o meu modo de pensar, devo.oferecer uma emenda 
neste sentido, para que se declare aquela autorização se deve entender 
dentro da fixação anual. 

Eis o que tinha a dizer. 
E apoiada a seguinte emenda: 11Para ser colocada onde melhor 

convier. - Compreendendo-se no número das forças fixadas os guar
das nacionais que entrarem em serviço, em virtude da lei de 16 de 
outubro de 1841. -Paula Souza." 

O Sr. C. de Lages: ...::: Sr. presidente, fixou-se a força para o 
exército, e .depois entendeu o corpo legislativo que devia dar ao go
verno uma força auxiliar de cinco mil guardas nacionais para ocorrer 
às necessidades do serviço público, na província do Rio Grande prin
cipalmente; portanto, entendeu o corpo legislativo que uma força de 
vinte e cinco mil homens era necessária ... 

O Sr. P. Souza:- Proponha essa emenda declarando isso. 
O Sr. Conde de Lages: - ... entendeu o corpo legislativo que 

devia votar 20 mil homens de linha e mais 5 da gÚarda nacional~ ou
vindo o governo, e creio bem que ele solicitou essa força auxiliar; mas 
agora a emenda apresentada que essa ··força auxiliar seja compre
endida no número dos 20 mil homens votados. Mas, senhores, onde 
está a informação do governo? Quem nós guiará nesta votação? Se o 
nobre senador apresentasse o seu plano, as suas idéias detalhadas, se 
nos convencesse que na campanha devia haver tantos mil homens~ e nas 
guarnições das fortalezas tantos, finalmente que 20 mil homens eram 
suficientes, e que 25 mil eram de sobejo, então talvez se pudesse di
zer: -o governo foi exagerado no que pediu, o nobre senador é justo 
em diminuir. 

O Sr. P. Souza:- Não ouviu o meu discurso? 
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O Sr. Conde de Lages: - O discurso do nobre\senador foi uni
camente teórico, referindo-se à fixação de forças, não ouvi que apre
sentasse um detalhe que nos dissesse qual era a força necessária na 
campanha, e nos diversos pontos a guarnecer para manutenção e de
fesa da ordem pública. Se o nobre senador nos apresentasse o seu 
detalhe, e nos convencesse da exatidão dele, talvez eu votasse pela 
sua emenda; mas quando não faz isto, e quando eu vejo que o 
governo aceitou e julgou necessário esse número de força auxiliar, 
como posso eu coarctar essa força que o governo entende necessária? 
Não é indiferente a diminuição de 5 mil praças auxiliares; para que 
ela se faça muito boas razões são precisas, e como não as ouvi voto 
contra a emenda. 

O· Sr. P. Souza: - Estou certo que o honrado membro não 
atendeu ao meu discurso. Quando fundamentei a emenda, eu disse 
que ela era essencial para satisfazermos o preceito constitucional. 
A constituição determina que se fixe anualmente a força de mar e 
de terra: nós fixamos 20 mil homens, segue-se que não deve haver 
outra força além desta fixada segundo a constituição; mas tem-se 
entendido que, como o governo foi autorizado pela lei de 16 de outu
bro de 1841 a destacar cinco mil guardas né;lcionais, para suprir a fal
ta da força de linha, fixou-se, não 20 mil, mas 25 mil praças! Eis a 
minha argumentação; é toda de dir-eito, e de direito constitucional, a 
respeito do que as câmaras devem ter um zelo excessivo. 

Anualmente só pode haver a tropa que se fixar para aquele 
ano; mas disse-nos aqui o governo em 1841 (e eu apelo para a memó
ria de todos e para. as discussões que houveram e que devem estar 
impressas no Despertador desse ano): - não h~ forças, não há tropas 
para se mandar para o Rio Grande, é mister tirar corpos de certas 
províncias marítimas para esse fim, e enquanto se não recruta de
vemos chamar· a guarda nacional para fazer a defesa desses pontos, 
donde são tiradas as forças de linha.- E isque foi o fundamento da lei 
de 16 de outubro de 1841, e a sua frase é muito clara, diz:- A fim de 
suprir a falta da força de linha, no lugar onde forem precisas, etc., -
logo, o pensamento da legislatura foi que houvessem 20 mil praças 
nesse ano, essa força da guarda nacional entrando no número fixado. 

Mas diz-me o honrado membro:- são precisas 25 mil praças; 
não apresentais o vosso detalhe em que se mostre que bastam 20 mil 
praças, como quereis que vote pela vossa emenda?- Eu não apresen
tei o detalhe das forças porque é convicção minha que a guerra do 
Rio Grande do Sul deve e há de acabar com outros meios que não os 
que exclusivamente se tem .empregado; não quero entrar agora nesta 
questão; mas se se entende que não bastam 20 mil praças, e que 
são precisas 25 mil, qualquer Sr. senador pode oferecer uma sub-
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emenda à minha, declarando que, em lugar de se dizer - compreen
didas as 5 mil praças da guarda nacional -diga-se - além·das 5 mil 
praças autorizadas na lei de 16 de outubro de 1841. - Assim salva-se 
o preceito constitucional e o desejo do governo, .então sabe-se que 
ficam fixadas 25 mil praças, e qual a despesa que para elas se devem 
decretar, a fim de que os nossos orçamentos não sejam defeituosos, 
não estejam recheados de .erros, não tenham duplicatas, etc. Aqueles 
senhores que entendem que 20 mil praças não bastam ofereçam uma 
subemenda que salve o preceito da constituição, o sistema do gover
no representativo, a lógica. 

Tenho exposto o meu pensamento. 
O Sr. C. de Lages:- Pelo raciocínio do nobre senador eu deve

ria crer que, debaixo do título- forças fixadas-, devia também com· 
preender-se o número de 4 mil marinheiros; o número de praças do 
corpo de artilharia de marinha, etc. 

O Sr. P. Souza: - Essa força foi fixada pela repartição com
petente. 

O Sr. C. de Lages: -: Então a questão é outra, porque esses 5 
mil guardas nacionais é força que pertence à repartição da justiça, 
por conseqüência não devem também estar compreendidos na fixa
ção da repartição da guerra ... 

O Sr. P. Souza:- A lei de 1841 não fixou essa força da guarda 
nacional para todo o tempo, autorizou o governo a chamá~la para 
suprir a falta do exército; se a lei que se discute dissesse - ficam 
fixadas mais 5 mil praças de guarda nacional, etc.- estava acabada a 
questão. 

O Sr. C. de Lages:- Senhores, se debaixo da frase genérica
fixação de forças - deve-se compreender toda a força do império, 
então também se devera incluir a dos marinheiros, a do corpo de 
artilharia de marinha ... 

O Sr. P. Souza:- Essa não; pertence a outra repartição. 
O Sr. C. de Lages:- Essas 5 mil praças da guarda nacional tam

bém é força separada, porque é força que pertence à repartição da 
justiça ... 

O Sr. P. Souza: - Mas desde que está empregada na guerra e 
em destacamento pertence à repartição da guerra, e não ã da 
justiça. 

O Sr. Conde de Lages: - Tambéin a força de marinha se une 
acidentalmente à do exército. Eu entendo por outra forma o raciocí
nio do nobre senador; entendo que a força votada para o exército é 
muito distinta da força votada para marinha e da votada para reparti
ção da justiça;·demais entendo que estas cinco mi I p"raças da guarda 
nacional não é uma força permanente,.é uma força auxiliar; pode ser 
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que o governo não precise lançar mão dela; mas acontecimentos im
previstos podem obrigá-lo a isso: portanto, senhores, quanto a mim, a 
votação havida é conforme com a constituição, quero dizer, com as 
informações do governo. 

O nobre senador pareceu ·querer apresentar o seu detalhe; mas 
não continuou, deu unicamente a entender que o seu plano de 
campanha é tal, que só com ele se poderá acabar a guerra do Rio 
Grande; eu quisera despertar o seu patriotismo, para que nos dissesse 
qual é esse seu plano, e se o não quer dizer em público, diga-o em 
particular ao governo, faça este serviço ao país. Senhores, eu direi 
tão - somente que a guerra do R i o Grande há de acabar quando se 
não ouvir mais falar em inverno, em mau estado de cavalhada, 
etc.; quando estas ocorrências não forem alegadas, então eu direi que 
está próxima a conclusão da guerra. 

Vamos à questão principal. O governo disse-nos que necessita 
desse auxílio da guarda nacional, além da fixação das praças do 
exército; por isso eu, estando pela informação do governo, e conhe
cendo mesmo ser provável que 25 mil homens possam ser realmente 
necessários, rejeito a emenda do nobre senador. 

O Sr. Castro e Silva: - Pedi a palavra somente para fazer uma 
observação a respeito da emenda do nobre senador o Sr. Oliveira, 
que foi aprovada em segunda discussão, que quer que se diga - de
creta - em vez de - resolve -; nós temos exemplos de terem sido 
muitas propostas do governo convertidas em resoluções, e sobre 
caso idêntico temos a lei da fixação das forças de mar e de terra 
de 1836, que foi por uma resolução; e se assim temos feito, não 
descubro razão para não seguirmos· esses precedentes e tanto mais 
que nenhuma utilidade resulta dessa emenda, que vai protelar a sanção 
da lei, por ter ainda de voltar à câmara dos Srs. deputados: portanto 
eu vou oferecer à consideração do senado uma emenda para que, em 
lugar de se dizer - decreta -, como está na que ofereceu o Sr. Oli
veira, se restabeleça a palavra - resolve -, que está na proposição 
que veio da câmara dos Srs. deputados. 

É apoiada, e também entra em discussão, a emenda do Sr. C. 
e Silva: 

"Em vez de - decreta-, como está na emenda, restabeleça-se a 
palavra- resolve-, que está no projeto." 

O Sr. Oliveira: - Parece, Sr. presidente, que já em outra oca
sião respondi ao motivo em que se funda o nobre senador que acaba 
de falar quando ·não quer que se exclua a palavra - resolve-. Em que 
se funda o nobre senador, qual o fundamento da sua observação? ... 
Exemplos; entretanto eu, quando propus a minha emenda, fundei-a 
na constituição, que manda que as propostas do governo sejam re-
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duzidas a decretos na câmara dos deputados, ·onde elas são apresen
tadas; e não querendo eu ir contra a constituição, ofereci a emenda. 

Eu nada tenho que, pelo motivo da minha emenda, volte a lei 
ou deixe de voltar à câmara dos deputados; muitas vezes, quando 
há pequenas divergências destas, tem o senado mandado consultar a 
outra câmara a respeito e a câmara tem consentido; mas nada tenho 
com isto, quero que se faça a coisa regular e constitucionalmente; o 
senado porém vote como quiser, na certeza de que a emenda não é 
minha afilhada, é afilhada da constituição. 

O Sr. C. e Silva.: - Como o nobre senador argumenta com a 
constituição, eu devo ler o artigo a que se refere, para que se veja que 
dele não é tão explícito que se deva usar da palavra - decreto - é o 
art. 53 que diz:- O poder executivo exerce por qualquer dos minis
tros de estado a proposição que lhe compete na formação das leis; e 
só depois de examinada por uma comissão da câmara dos deputados, 
onde deve ter princípio, poderá ser convertida em projeto de lei. -
Ora, parece que entre nós tanto se usa chamar-se projeto de lei quan
do oferecemos uma resolução, como quando oferecemos um decre
to: a resolução tanto é lei como a própria carta de lei; a constituição 
pois não diz expressamente que seja por um decreto; diz:- por um 
projeto de lei -, e a câmara dos Srs. deputados tanto tem entendido 
assim, que a respeito das propostas dos créditos e de outras, tem con
vertido em resoluções como já disse: portanto continuo a sustentar a 
minha emenda. 

O Sr. Vasconcellos: -Se a emenda do nobre senador o Sr. Oli
veira for aprovada, não sei como a câmara dos deputados procederá: 
a câmara dos deputados entendeu que isto era resolução, o senado 
entende que se deve usar da palavra - decreta. - Ora, o senado não 
é esbulhado de suas prerrogativas passando a resolução tal qual veio 
da câmara dos deputados, porque aqui, tanto as resoluções como os 
decretos têm três discussões; mas as resoluções na outra câmara têm 
uma só discussão, e se for aprovada a emenda oferecida a esta resolu
ção, se obrigará assim a câmara dos deputados a sujeitar a três discus
sões este projeto que ela julgou que podia ser aprovado em uma só 
discussão. Não devem as discussões de cada uma das câmaras serem 
feitas segundo os seus regimentos? Suponhamos que a câmara dos 
deputados não adota a emenda, nem quer sujeitar a três discussões 
um ato que julgou que podia ser aprovado em uma só discussão; 
qual será o resultado disto? A reunião das duas câmaras para decidi
rem se deve ser decreto ou resolução! Nem eu sei mesmo que efeito 
pode produzir esta emenda em assembléia geral; não compreendo 
bem o resultado disto, e como entendo que não convém semelhantes 
conflitos com a câmara dos deputados, como me parece que perde-
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remos muito tempo, se passar a emenda e se for mandada à outra câ
mara, porque pelo menos teremos de ver reunida a· assembléia geral, 
a fusão de ambas câmaras, estou resolvido a votar contra a emenda 
do nobre senador o Sr. Oliveira, e a favor da do Sr. Castro e Silva, 
que me parece já estar sobre a mesa, que é supressiva daquela outra. 

Julga-se discutida a matéria: aprova-se a emenda do Sr. Castro 
e Silva; a do Sr. Paula Souza não passa; e a resolução é adotada. 

O Sr. P. Souza (pela ordem): - Sr. presidente, esta votação 
forma um precedente da casa; é por isso que quero fazer uma obser
vação. 

Houve em 3~ discussão uma emenda que restaurou uma coisa 
que já existia e que foi ·suprimida em 2~ discussão; julga-se que esta 
emenda não é nova, e que portanto não deve entrar ainda em outra 
discussão: devo ficar entendendo assim? 

O Sr. Presidente diz algumas palavras que não pudemos ouvir. 
O Sr. P. Souza: - Eu não combato a resolução que V. Ex. to

mou; lembro-r:ne que no tempo em que o Sr. Barroso presidia os nos
sos trabalhos, quando se aprovava uma emenda em 3~ discussão, que 
era a mesma coisa que vinha no projeto original, e tinha sido supri
mida em 2~ discussão, entendia-se que essa emenda não tinha mais 
discussão; mas este ano tem-se entendido diferentemente; o que que
ro é que se fixe uma regra certa, ao menos por um ano. Parece-me 
que V. Ex. este ano tem praticado o contrário do que fez agora; 
mas enfim decida V. Ex. como entender; o que desejo saber é se a re
gra fica estabelecida. 

O Sr. Presidente:- Fica. 
Continua a 3~ discussão, adiada em 29 de abril último, da re

solução da câmara dos Srs. deputados, que pro1be a concessão de 
tenças por serviços militares em tempo de paz, como o .Parecer da 
comissão de constituição e emenda da dita comissão, e da de fazenda, 
e do Sr. Clemente Pereira. 

O Sr. Presidente: - Esta resolução da câmara dos Srs. depu
tados entrou em 3~ discuss.ão; o Sr. Clemente Pereira requereu que 
voltasse à comissão de constituição, para dar seu parecer; foi aprova
do o requerimento. e a comissão apresentou parecer dizendo que a 
resolução se deve julgar prejudicada por outra posterior da mesma câ
mara. 

O Sr. C. e Silva:- Conquanto eu respeite as luzes da comissão, 
não posso concordar com a conclusão do seu parecer. Se o decreto de 
23 de julho de 1841 estabelecesse um direito novo, alguma razão te
ria a comissão para julgar prejudicada a proposição vinda da câmara 
dos Srs. deputados; mas,. não contendo direito novo, eu não sei 
como possa ela ser assim julgada. 
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Em 1829, parece-me, veio da câmara dos Srs. deputados uma 
proposição semelhante, e o senado não quis dar o seu consentimento; 
em 1835 a câmara dos Srs. deputados tornou a enviar ao senado a 
mesma proposição; o senado em sua ·sabedoria julgou não dever dar
lhe andamento algum: a câmara dos Srs. deputados, à vista desta· os
cilação e demora do senado, entendeu que, tendo de continuar aque
las tenças, o governo ficasse autorizado para as conceder, indepen
dentemente da aprovação da assembléia geral até que o senado re
solvesse a respeito daquela sua proposição. O senado, tendo agora 
em vista a lei que ultimamente passou, aumentando o soldo dos 
militares, julgou que era ocasião oportuna para tomar em considera
ção aquela proposição da câmara dos Srs. deputados de abolir essas 
tenças; e neste sentido deu a ilustre comissão o seu primeiro pare
cer, e então apareceu na discussão a dúvida de que, tendo sido reme
tido este projeto para o senado em 1835, e tendo-se de.pois em 1841 
autorizado o governo para conceder estas tenças, haveria uma leveza 
ou contradição em se aprovar esta proposição. Eu à vista da exposi
ção que venho de fazer, não descubro essa leveza, e nem tampouco 
essa contradiçao que se quer enxergar, e por isso continuo ainda a 
insistir e a votar pelo primeiro parecer da comissão que aprova aque
la proposição vinda da câmara dos Srs. deputados. 

Por esta ocasião tenho de responder a um nobre senador pelo 
Ceará, por não ter podido fazê~lo na última discussão deste parec~r. 
O nobre senador contestou a proposição que eu havia avançado de 
que essas tenças eram por s.erviços feitos pelos militares que vinham 
para o Brasil e sim a todos·os oficiais do exército; continuo a susten
tar que estas tenças eram concedidas por serviços feitos ao Brasil, e 
não na generalidade aos oficiais do exército; por isso permita-me 
o nobre senador que eu leia esse assento do conselho ultramarino.
"Aos 28 dias do mês de março de 1792, movendo-se no conselho 
ultramarino dúvida sobre o· direito que estabeleceu a tarifa e práti
ca que no mesmo conselho há anos se observa a respeito das mercês, 
tenças com que se remuneram os se~viços militares do Brasil, e mais 
domínios ultramarinos. u Ora, à vista desta leitura, creio que o nobre 
senador se convencerá da exatidão da minha proposição. A remune
ração dos outros oficiais do exército está marcada no alvará de_ 16 de 
dezembro de 1790; e tanto isto era assim, que, se consultarmos o 
mesmo regimento das mercês, ver-se-á que quando os serviços de Por
tugal eram maiores do que os feitos no Brasil, requeria-se pela secre
taria de estado, e quando os do Brasil maiores que os de Portugal, 
requeria-se pelo conselho ultramarino, como melhor se vê na nota 
30 'desse regimento, que diz (lê). Portanto estas tenças que a tarifa 
do conselho ultramarino concedia eram aqueles oficiais militares que 
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vinham para o Brasil e não indistintamente a todos os oficiais do 
exército, como acabo de demonstrar. 

Agora provarei com o mesmo alvará de 16 de dezembro de 
1790, que por serviços em tempo de paz não se dá remuneração; eis 
aqui o que dispõe este alvará: - 11E porquanto é muito conforme a 
boa razão que, recebendo os oficiais de minhas tropas os soldados 
proporcionados à sua decente subsistência, não fique aliás gravada 
a minha coroa com o ônus de recompensas extraordinárias, exigidas 
por diferentes representações: sou outrossim servida declarar que 
hei por abolidas em tempo de paz todas e quaisquer ações de servi
ços que se possam alegar por parte dos oficiais de minhas tropas até 
o posto de capitão inclusive, desde o 19 de janeiro de 1792 em dian
te, sem que por elas possam requerer despacho algum útil pelo expe
diente da repartição da secretaria de estado dos negócios do reino; 
reservo porém ao meu arbítrio real e supremo o premiar extraordi
nariamente alguma ação distinta ou serviço relevante que os sobredi
tos capitães e mais oficiais praticarem em tempo de paz, etc., etc." 

Ora, se assim se exprime este alvará, é fora de dúvida que a 
proposição que veio da câmara dos Srs. deputados está em harmonia 
com o que ele dispõe: portanto parece-me insustentável a opinião 
contrária, que quer que continue essa remuneração de serviços em 
tempo de paz. Eu não sei mesmo como é que o governo, à vista de 
tão terminante legislação que acabei de ler, tem continuado a dares
tas tenças por serviços feitos em tempo de paz! Que isto se praticas
se quando seu soldo era diminuto, poderia sustentar-se; mas hoje que 
os militares, além do meio soldo que a lei de 6 de novembro de 1827 
garante às suas viúvas e filhas, se lhes aumentou muito cor:Jsideravel
mente os seus soldos, não há razão justificável para uma tal preten
são, mormente nos apuros em que se acham as nossas finanças. 

Nem se diga que isto é indiferente. Se consultarmos o orça
mento do ano de 1835, ver-se-á que antes do juramento da constitui
ção existiam· unicamente 14 tenças concedidas na importância de 
2.026$: do juramento da constituição até 7 de abril de 1831, conce
deram-se 46, montando a 8:030$,e dessa data até o ano de 1835 5, 
na importância de 870$000; ao todo, 65 tenças, e rs. 10:926$; e 
no orçamento apresentado este ano vê-se que existem já 321 tenças 
na importância de 52:873$, havendo um aumento de despesa de 
41 :947$: ora, se formos neste progresso, onde iremos parar! O es
tado carrega com o grande aumento do soldo que se decretou, e que 
importa nada menos de 400. a 500 contos e há .. de continuar a carre
gar com esta despesa de tenças! ... 

Voto pelo primeiro parecer da comissão. 
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O Sr. C. Leão:- Sr. presidente, eu pedi a palavra, porque tinha 
feito tenção de falar no mesmo sentido em que acaba de falar o Sr. 
senador Castro e Silva, não estando bem ao fato dos termos em que 
era concebida a resolução de 41. Se a resolução de 41 tivesse somente 
dispensado a aprovação das câmaras para as tenças concedidas nos 
termos do assento ultramarino, se tivesse reconhecido que esse assen
to tinha força de lei, e unicamente o declarasse, então poderia pre
valecer a argumentação do Sr. senador Castro e Silva, que eu também 
adotava; mas, como reparando no teor da .resolução, vejo que ela 
mesmo reconhece que o assento do conselho ultramarino não tinha 
força de lei, e dá-lhe uma força nova parece portanto que haveria 
contradição em se dar validade àquele ato da câmara dos deputados, 
que foi contrariado por um ato posterior. 

Mas, Sr. presidente, isto é uma questão de fórmula, e não uma 
questão que prejudique a matéria da resolução. A resolução em si 
me parece justificada, quer pelos princípios de economia que deve- · 
mos seguir, quer pelos de justiça. O assento do conselho ultramarino 
não tinha em vista com efeito estabelecer prêmios para os militares 
que serviam no próprio país; deve-se notar que Portugal tinha colô
nias, o Brasil era uma dessas colônias e os militares portugueses 
que faziam o sacrifício de sair do reino para servir nas colônias, de 
algum modo faziam um serviço mais que ordinário; porém os mili
tares brasileiros que servem no próprio país em tempo de paz, não 
se pode dizer que fazem serviços mais que ordinários: esta espécie de 
serviço não devia pois ter um prêmio extraordinário, segundo o alva
rá de 1790. Além de que o corpo legislativo tem já atendido aos mi
litares por diferentes atas seus: aquele que estabelece o meio soldo 
às suas viúvas, e outros posteriores, em que se marcou um maior sol
do que aquele que antes percebiam, etc. Sendo assim, eu me inclino 
a crer que a resolução é em si justa, e que, ainda que rejeitada pela 
fórmula, o senado faria muito bem em iniciar de novo uma semelhante 
resolução para enviar à câmara dos deputados. 

Que os militares, por serviços extraordinários, por serviços de 
campanha, tenham tenças, é talvez justo; mas que serviços ordiná
rios, feitos no próprio país, se premiem pela maneira por que Portu
gal premiava os serviços daqueles militares que se transportavam a 
terras longínquas, não me parece de justiça. 

E pois adotarei a resolução nos termos em que é concebida, 
mas por um ato novo do senado; entretanto, informarei já ao senado 
que o governo atual se tem abstido completamente de conferir tais 
tenças. Estes serviços são remuneráveis, segundo as leis atuais, e há 
o direito de os requerer; mas uns requerem quando tem o posto de ma
jor, outros quando tem o de coronel, outros esperam ser generais, 
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etc; não há uma época marcada na lei na qual se' devam conceder 
semelhantes tenças. Aproveitando-se pois o governo atual deste ar
bítrio que a lei lhe deixa, não tem concedido tenças; mas, podendo 
este mesmo arbítrio ser suscetível de abusos em outras circunstân
cias, o senado faria muito bem, a meu ver, em suprimir esse direito. 

Votarei portanto pela resolução, uma vez que se inicie por um 
ato novo do senado; porque o único argumento que se poderá apre
sentar contra é este de se dar vigor a uma resolução da câmara dos 
deputados já revogada por um ato seu posterior; com efeito não acho 
isto muito regular. 

O Sr. C. de Lages: - O nobre senador pelo Ceará confundiu 
um pouco a questão que houve a este respeito. A questão foi que o 
nobre senador opunha-se à doutrina da resolução, dizendo que estas 
tenças tinham sido concedidas para os oficiais que viessem servir no 
Brasil.; eu não neguei, nem podia negar o que determina o assento do 
conselho ultramarino; o que disse foi que essa lei não era aplicável. 
Perguntei ao nobre senador se agora vinham oficiais de Portugal para 
o Brasil. Não; logo a idéia de ser aplicada a lei a oficiais de Portugal 
não podia ter lugar; portanto revertia toda em benefício dos oficiais 
do nosso exército. 

O nobre senador trouxe também a doutrina do alvará de 1790; 
mas eu apresento-lhe a doutrina da constituição, que fala mais alto. 
A constituição afiança a remuneração dos serviços aos militares ... 

O Sr. C. Leão:- Conforme as leis. 
O Sr. C. de Lages:- ... portanto, Sr. senador, essa doutrina do 

alvará de 1790 fica destruída com a doutrina da nossa constituição. 
Pelo que respeita à questão da fórmula, já se disse aqui que 

seria uma anomalia aprovar-se agora uma resolução já anulada por 
outra posterior; se porém uma outra se iniciar fazendo cessar as 
tenças dos militares, hei de julgar injusta essa idéia; porque a 
argumentação que tem havido é que os militares tiveram aumento de 
soldo; mas eu·pediria ao corpo legislativo que mandasse dar ao exérci
to o soldo que percebia em 1820 na mesma moeda daquela época, e 
o exército ficaria mesmo contente com isso, dispensando o tal 
aumento do soldo: todos sabem qual é hoje a diferença do valor da 
moeda. Ora, o homem que expõe a sua vida, e que não tem nem 
pode ter outra ocupação, não deve ser bem remunerado? ... Enfim, 
isto são razões para se alegar quando se apresentar de novo este pro
jeto; por ora o que se diz é que não é possível aprovar-se uma resolu
ção com data anterior para revogar uma outra que foi aprovada com 
data posterior. 

O Sr. C. e Silva: ..;.. Sr. presidente, disse o nobre senador que 
não vinha ao caso a leitura que eu fiz do alvará de 16 de dezembro de 
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1790, porque t(nhamos uma coisa que falava mais alto que era a 
constituição do estado, que garante a remuneração de serviço. Mas eu 
entendo que quando a constituição garante .a remuneração de 
serviços é na conformidade das leis existentes. Ora, se o alvará de 
1790 declara muito positivamente que os serviços em tempo de paz 
não sejam remunerados, como se quer que a constituição garanta a re
muneração de serviços que a lei não tem admitido? 

Disse o nobre senador que eu na primeira discussão confundi a 
questão: não estou muito recordado do que se passou então; mas eu 
argumentava que o decreto de 1841 nada mais fez do que declarar 
em vigor no império o assento do conselho ultramarino, isto é, auto
rizou o governo para conceder essas tenças independentemente da 
aprovação da assembléia geral, mas que convinha examinarmos a ori
gem desse assento, o qual, sendo relativo aos serviços prestados por 
militares que vinham para o Brasil, esses serviços tinham desapareci
do com a nossa independência, e parecia uma anomalia que já não 
existindo oficiais que venham do reino de Portugal a fazer serviços no 
Brasil e dom(nios ultramarinos, continuasse em vigor aquele asSento, 
e que entendia portanto que esse assento já tinha desaparecido com a 
independência, etc. 

Foram estas mais ou menos as razões que então produzi, e que 
continuo a sustentar por me parecer que esse assento que se restabe
leceu, não é adaptável às nossas circunstâncias; e sefl€le esta a minha 
convicção, hei de votar pela proposição vinda da câmara dos Srs. de
putados, que julgo não prejudicada, e quando se julgue, votarei por 
qualquer outra que restabeleça essa proposição. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Sr. presidente, vou falar pela ordem. 
Suponho que há aqui algum equívoco, ou serei eu o equivocado. Este 
negócio foi à comissão de constituição: ela apresentou um parecer, e 
V. Ex. o deu para ordem do dia. 

O Sr. presidente:- Dei para ordem do dia a resolução conjun
tamente com o parecer. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Então estão envolvidas duas questões 
que acho que não devem ser compreendidas. Os pareceres de comis
saõ devem ter duas discussões, na forma do regimento; a resolução 
está em terceira discussão: como é pois que em um negócio tão im
portante, sobre que o senado julgou conveniente ouvir uma comis
são sua, quer-se confundir esse relatório da comissão com a terceira 
discussão da resolução? ... 

O Sr. presidente: - O parecer. da comissão é que se rejeite a 
resolução, e isto mesmo pode ser o resultado da terceira discussão?. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Queira V. Ex. ter a bondade de mandar
me o parecer (é satisfeito); o parecer diz (lê). Veja V.· Ex. que julgar-
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se prejudicado não é. o mesmo que ser rejeitado. 
Agora observo que a comissão encarou o objeto como eu o en

carei. Senhores, a questão é esta: este projeto passou da câmara dos 
deputados para o senado, e o senado lhe deu andamento; revogou de
pois a câmara dos deputados esse projeto por outro que foi adotado 
pelo senado; a dúvida pois é se aquele primeiro projeto ainda está em 
vigor. Esta é que é a questão principal, e não a das tenças, e para deci
dir isto é que o negócio foi à comissão. 

Veja pois V. Ex. a diferença que vai· da matéria da resolução à 
do parecer da comissão; a maneira por que se encarar esta questão 
estabelecerá um aresto. Pela minha parte dizia que o negócio era bem 
claro, que não era preciso ir à comissão; que esta resolução já estava 
prejudicada, imediatamente que a outra c.âmara tinha mandado sobre 
o mesmo objeto outra resolução em sentido contrário. Porém ainda 
há mais, que é ter o senado aprovado a segunda resolução; como é 
pois que se há de tornar atrás? ... 

Temendo eu que não se encarasse este objeto no seu verdadei
ro ponto de vista, e que se fosse regular a discussão pela questão das 
tenças, como ela tem hoje marchado, achei que havia um grande .equ í
voco, e principiei por notar que me pareceu ter havido confusão de 
discussão, isto é, discutir-se conjuntamente duas matérias diversas. 
Não sei se me explico bem, mas reclamo a atenção do senado sobre 
isto. Eu julgo que a questão deve ser extremada, que a 3? discussão 
da resolução deve ser tratada separadamente da discussão do parecer 
da comissão; e sendo assim, aprovo o parecer. Se porém o Sr. minis
tro quiser iniciar novamente a lei, como disse, isto é outra coisa; S. 
Ex. está neste ponto muito conforme comigo, está de· acordo com o 
parecer da comissão, e em tempo oportuno se poderão fazer essa ini-
ciação. · 

Como me dirijo ao Sr. ministro, peço licença para dizer-lhe que 
a falta de' cumprimento da lei de tenças àqueles militares a quem a 
lei tem prometido é, quanto a mim, uma verdadeira suspensão de 
pagamento, e é necessário, senhores, que a justiça seja igual para 
todos. 

O Sr. C. Leão:- Apoiado. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Note-se que aqueles oficiais que se apro

veitaram da ocasião, que se achavam na corte, e meteram logo os seus 
requerimentos, ·foram atendidos, entretanto que os que estavam nas 
provfncias não podiam fazer outro tanto, e assim vêm a ficar prejudi
cados; reflita S. Ex. nisto; se não acha conveniente a continuação de 
concessão de tenças, proponha a suspensão delas nesta câmara de que 
é membro; mas, como membro do executivo, deixar de cumprir a 
lei, não me parece conforme. 

Não insistirei mais nesta- matéria. 
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O Sr. C. Leão: - Sr. presidente, a discussão entre mim e o 
nobre senador que me precede não pode versar sobre o que se deve 
fazer desta resolução; nisto estamos conformes: ela não pode vigorar; 
do contrário iríamos dar valor a um ato da câmara dos deputados já 
contrariado por outro posterior. Também não pode versar o nosso 
debate sobre a utilidade da resolução, pois que o nobre senador 
concorda em que se inicie de novo; mas, tendo eu asseverado que o 
governo atual se tinha abstido de conceder tais tenças, o nobre 
senador considera isto como um não cumprimento de lei, uma injus-

. tiça, uma suspensão de pagamento, não se atendendo senão aos que 
estão perto, e não aos que estão nas províncias. Não acham razão 
alguma no nobre senador, mormente quando tanto se aconselha 
economia ao governo: como se conseguirá essa económia? Economia 
entende-se das despesas que podem ser dispensadas, que não são 
necessárias: ora, estas recompensas de serviços ordinários, a meu ver, 
não são de tal urgência que se deva escolher para elas a ocasião em 
que nos achamos apertados com um grande déficit. 

Acresce o que eu ponderei, e o nobre senador não contrariou; 
isto é, que a lei não fixa época certa na qual devam ser concedidas 
tais tenças; uns as requerem quando são majores, outros quando são 
coronéis, outros esperam ser oficiais generais, e outros até deixam de 
as requerer para fazer valer isto como serviço em benefício de suas fa
mílias. Não havendo época determinada na qual se devam dar tais ten
ças, o governo atual julgou que devia (na ocasião presente) aprovei
tar-se desse arbítrio que lhe dá a lei para por agora não as conceder. 
E como sabe o nobre senador que desta maneira se favoreceu os que 
se achavam perto em prejuízo dos que se achavam longe? Simulta
neamente estas tenças se requerem, umas vezes por aqueles que se 
acham perto, outras por aqueles que se acham longe, e como a 
disposição do governo é genérica, não se pode atribuir aquilo que o 
nobre senador supõe. Demais, não somos responsáveis senão por 
aquilo que fizermos; julgamos que a ocasião atual não é oportuna 
para remunerar serviços ordinários; se houverem serviços extraordi
nários o governo os remunerará, dependendo esse seu ato da apro
vação do corpo legislativo, e como não há época marcada parà que 
sejam concedidas as remunerações de serviços ordinários, a adminis
tração de que faço parte julgou que o momento atual não era conve
niente para as conceder. Ao governo tem-se encomendado economia; 
precisamos ser econômicos, aproveitemos esta ocasião. 

Julga-se discutida a matéria, e o Sr. presidente pôs à votação 
unicamente o parecer da comissão de constituição que julga prejudi
cada a sobredita resolução, e é aprovado para passar à segunda discus
são. 
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São aprovados sem debate em primeira discussão, para passar 
à segunda, o parecer da comissão de constituição sobre o projeto do 
Sr. Hollanda Cavalcanti, acerca 1 do alistamento dos estrangeiros na 
guarda nacional; e em última discussão os pareceres da mesma comis
são sobre a convenção de 4 de dezembro de 1840, entre este império 
e o reino de Portugal: da de assembléias provinciais sobre o ofício do 
ministro do império de 17 de maio deste ano, acerca da lei n? 4 de 
1841 da assembléia provincial de Goiás; e mandando arquivar as leis 
provinciais de S. Paulo e do Piauí, promulgadas no presente ano. 

Entra em primeira discussão a resolução do senado .:... AB -, 
que revoga o art. 16, tit 39da lei n9172 da assembléia provincial da 
Bahia de 1842. 

O Sr. Paula Souza:- Eu tenho dúvida em aprovar esta resolu
ção para passar à segunda discussão. Talvez conviesse nada dizer; po
rém direi pouco. 

A comissão não aprova este artigo da lei provincial da Bahia, 
porque (diz ela} não o acha conforme com a constituição e ato adici
onal, que unicamente aos poderes gerais concedem faculdade para 
·criar universidades, somente nas quais se podem conceder· graus aca-
dêmicos. Ora, eu não penso assim; vejo que o ato adicional dá às 
assembléias provinciais o direito de legislar sobre instrução pública, 
e depois, quando fala de empregados provinciais, quando diz quais 
são, reserva os empregados das faculdades, cursos jurídicos e acade
mias, em conformidade com a doutrina desse mesmo parágrafo que 
as autoriza a legislar sobre instrução pública e estabelecimentos pró
prios a promovê-la, não compreendendo porém as ·faculdades de 
medicina, os cursos jurídicos, academias atualmente existentes, e 
outros quaisquer estabelecimentos de instrução que para o futuro 
forem criados por lei geral. Nestes objetos não podem elas tocar, não 
podem fazer alterações; mas daqui não se deduz que ficam inibidas de 
mandar dar o grau de bacharel aos indivíduos que fizerem tais e tais 
exames. Não vejo proibição alguma a isto. 

Ora, o que embaraça que as assembléias provinciais estabele
çam certos cursos de estudos, e digam que aqueles que tiverem esses 
cursos terão o grau de bacharel ou qualquer outro? Em que ofende 
isto a constituição e as leis gerais, em que prejudica a união? Em 
nada. Se os bacharéis criados por essa lei tivessem certos direitos que 
estivessem em contradição com a legislação geral a este respeito; .se a 
lei dissesse, por exemplo/que estes bacharéis ficam aptos para empre
gos de magistratura, então era· abusivo, porque a lei geral já disse que 
só são aptos para esses cargos os que freqüentarem tais e tais cursos. 
Mas não há mais do que o simples título de bacharel', e não vejo que 
isso obste à legislação geral. 
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As assembléias provinciais podem estabelecer certas regras para 
o bom regime de suas províncias; por exemplo, certos empregados 
provinciais não o possam ser sem ser bacharéis; e podem estes bacha
réis servir para estes fins que elas talvez tiveram em vista; podem 
determinar que não sejam professores de tais e tais matérias senão 
homens formados nos cursos por elas estabelecidos; estão no seu 
direito, porque não devem querer para professores de seus cursos 
senão homens que estudaram tais e tais matérias; e a estes homens é 
que eles chamam bacharéis em letras. 

Se pois isto em nada prejudica a união, nem as leis gerais, 
como é que se pode dizer que a lei que tal estabelece excede as 
atribuições das assembléias provinciais? O ato adicio'nal só determina 
que elas não possam ingerir-se nos cursos e academias, presentes ou 
futuras, criadas por leis gerais. 

Esta derrogação vai até fazer esfriar o zelo das assembléias pro
vinciais, quando queriam promover a instrução pública; e assim como 
os poderes gerais devem ter toda a cautela para que os provinciais não 
·exorbitem, é preciso também ter cautela em não lhes cercear as 
atribuições ·que lhes competem; pois do contrário iremos inutilizar o 
fim para que foram criadas, iremos inibi-las de prover aquilo que jul
gam conducente ao bem das províncias. Pode a lei parecer má, e ser 
muito apropriada às circunstâncias da província. 

Parece-me portanto que o pârecer deve ser rejeitado: pela 
minha parte hei de votar contra ele~ 

O Sr. Castro e Silva:- Em apoio das opiniões do nobre sena
dor por S. Paulo, eu lembrarei ao senado que a assembléia provincial 
.do Rio de Janeiro criou uma escola a que chamou de arquitetos me
didores, sendo os indivíduos nela habilitados os únicos aptos para 
dirigirem as obras daquela província. Criou também uma escola nor
mal, onde se habilitam os professores de primeiras letras, sendo os 
nela habilitados os privilegiados para esse mister; entretanto a assem
bléia geral ainda se não opôs a estas criações. A assembléia provincial 
da Bahia fez o mesmo; isto é, quer habilitar estes homens para servi
rem nos estabelecimentos provinciais. 

Não Sei portanto em que ela exorbitasse, ou qual o ataque que 
fizesse à legislação gera·l, principalmente à vista do exemplo que 
apontei da assembléia provincial do Rio de Janeiro. 

Voto contra a resolução. 
O Sr. Oliveira:- Sr. presidente, a comissão, no preâmbulo do 

seu parecer, dá a razão em que se funda para propor a derrogação do 
artigo 16 da lei provincial da Bahia n<? 172. A constituição e o ato adi
cional dizem muito claramente que só os poderes gerais têm faculda
de para criar universidades somente nas quais se possam conceder 

,, 
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graus acadêmicos. Se a assembléia provincial dissesse - quem quiser 
ensinar latim terá estes estudos, quem quiser ensinar retórica terá estes 
outros, etc., isto estava nas suas atribuições. Mas dar graus só compe
te aos poderes gerais, que é a quem compete estatuir sobre universi
dades e academias. Foram estas as razões pelas quais a comissão pro-
pôs a derrogação do artigo citado. · 

O nobre senador que ultimamente falou veio com o argumento 
do silêncio, isto é, disse que a assembléia geral ainda· não reprovou a 
criação da escola de arquitetos medidores, feita pela assembléia pro
vincial do Rio de Janeiro. Se ainda não reprovou, também ainda o não 
aprovou; as pastas da comissão estão cheias de leis provinciais que 
ainda não houve tempo de se reverem; as que já se tem aprovado são 
as que se mandam arquivar, são as que tem a comissão examinado e 
não tem nada contra a legislação geral. Portanto, o argumento do 
nobre senador não me parece valioso. 

O Sr. Visconde de Olinda:- Os argumentos que tem sido apre
sentados contra o parecer da comissão parece que dão a entender que 
a comissão nega às assembléias provinciais o direito de marcar as qua
lidades que devem ter os empregados públicos de suas provfncias. A co
missão não diz nem podia dizer semelhante coisa; a comissão limitou-se 
a dar o seu parecer sobre um artigo de uma lei provincial da assemblé.ia 
da Bahia criando o grau de bacharel, sem se importar, sem entrar no 
exame das qualidades que as leis dessa província possam exigir nos seus 
empregados. Limitando-se pois a este objeto, ela obrou nos termos da 
constituição, e achou que a lei neste ponto ofendia a constituição. 

Se se mostrar que a matéria deste artigo é privativa da assem
bléia geral, claro fica que a assembléia da Bahia excedeu dos seus 
poderes. Ora, que legislar sobre universidades e academias criadas por 
lei pertence à assembléia geral, é expresso na lei que reformou a 
constituição. Os graus acadêmicos estão marcados nas leis gerais; 
como pois podia a assembléia da Bahia estabelecer um desses graus 
acadêmicos? Encontram-se as duas legislações. A lei podia dizer que 
os que fossem empregados na prov(ncia teriam tais e tais estudos, isso 
ninguém lhes nega; mas dizer que neste liceu se dará o grau de bacha
rel ou de doutor, é o que uma lei provincial não pode fazer, porque 
esses graus estão marcados na legislação geral, e legislar sobre academias 
pertence à assembléia geral. Acho pois a legislação geral ofendida nes
te artigo que é privativo da assembléia geral legislar sobre universi
dades e academias estabe.lecidas por leis gerais. 

Diz-se· porém que· isto é só para a prov(ncia. Embora assim seja; 
mas podia a assembléia provincial dar estes honoríficos? Não; excede 
também à sua alçada. Ofendeu portanto a lei provincial a lei geral. 

O exemplo da escola normal da província .do Rio de Janeiro, 
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que o honrado membro alega, não vem nada para o caso. A assem
bléia provincial do Rio de Janeiro criou estudos onde se habilitam os 
mestres de primeiras letras da província; mas não lhes conferiu grau 
algum, exigiu só que esses mestres tenham tais e tais estudos. Na 
Bahia ou em outra qualquer província podem as assembléias provin
ciais fazer o mesmo, podem exigir que os empregados da província 
tenham tais e tais princípios; mas dizer que tenham grau, isso excede 
às suas faculdades, porque é legislar sobre academias, o que pertence 
ao poder geral. Eis o ponto principal que a comissão encarou. 

Continuo portanto a sustentar o parecer da comissão. 
O Sr. M. Mattos: - Eu também sustento o parecer da comis

são. A legislação que se tem citado é muito clara a este respeito, falo 
do ato adicional. 

O nobre senador que quer impugnar o parecer fê-lo da mesma 
maneira, porque tem querido estender os direitos das assembléias 
províncias além dos limites que lhes são prescritos, isto é, quer que 
elas tenham sempre o direito de legislar tudo aquilo que não ofender 
a união. Ora, isto é levar muito avante o que estabelece o ato adicio
nal. O ato adicional marca especialmente os objetos sobre que as 
assembléias provinciais podem legislar; toda a legislação provincial 
que não versar sobre os objetos aí marcados não poda ser aprovada, 
muito menos com uma interpretação tão extensiva como a que dá o 
nobre senador. A constituição e o ato adicional muito expres~mente 
declaram que as assembléias provinciais l')ão podem legislar sobre as 
faculdades, cursos e academias existentes, ou sobre as que para o fu
turo forem criadas por lei geral; portanto, essa lei provincial da Bahia 
não pode ser aprovada de maneira alguma. Entender as atribuições 
das assembléias ·provinciais de uma maneira tão extensiva como 
entende o nobre senador que combateu o parecer é dar lugar a que 
essas assembléias exorbitem, como estão sempre exorbitando. 

Voto pelo parecer. · 
O Sr. P. Souza:- Quando disse que a lei em questão em nada 

prejudica, falei dentro da órbita do ato adicional, que marca as atri
buições das assembléias provinciais. Donde nascem os poderes das 
assembléias provinciais? Nascem dos artigos do ato adicional que 
marcam suas atribuições. E quais são esses artigos? São o 1 OÇ> e 11 Ç> 
O art. 12 diz que as assembléias provinciais não podem legislar sobre 
impostos de importação nem sobre os objetos não compreendidos 
nos dois precedentes artigos 1 0':' e· 11 ~; portanto, devem nascer os seus 
direitos dos dois artigos 109 e 11?. Ora, o que se diz no artigo 109 § 
2Ç>? Diz-se que podem legislar sobre instrução pública e estabelecimen
tos próprios a promovê-la, não compreendendo as faculdades de medici
na, os cursos. jurídicos, academias atualmente existentes e outros 

i i 
I 
I 

I 
l-r, 

i 
i
:. 
I 
i
I 
I' 
! 
i 
i 
I. 
I 
i 



382 

quaisquer estabelecimentos de instrução que para o futuro forem 
criados, por lei geral. Por conseqüência podem fazer o que quiserem 
sobre instrução pública, à exceção do que digo a respeito às facul
dades de medicina, etc. Sobre estas, ou existentes ou futuras, não 
podem legislar; mas podem-no como quiserem, sobre instrução pú
blica e quaisquer outros estabelecimentos próprios a promovê-la. 

O Sr. M. Mattos:- Isso não é conferir graus estabelecidos pelas 
leis gerais. 

O Sr. P. Souza:- O ato adicional diz que podem legislar sobre · 
instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la; não vejo 
nele essa exceção de dar nomes ... 

O Sr. M. Mattos:- Nem a permissão. 
O Sr. P. Souza: - A permissão está envolvida no direito de 

legislar como quiserem sobre instrução pública; 

O Sr. M. Mattos: - E a exceção está compreendida no direito, 
que só pertence à assembléia geral, de legislar sobre as faculdades, 
cursos, academias, etc. · 

O Sr. P. Souza:- Isso é o que eu não entendo; há academias 
criadas por leis gerais que não podem dar graus; por conseqüência 
não é anexa a qualquer academia o dar graus. O que é dar um grau? 
E dar um nome às pessoas que tiverem feito tais e tais estudos, e se 
a assembléia provincial pode criar estes estudos, também pode dar 
um nome aqueles que os tiverem freqüentado. 

O Sr. M. Mattos:- E um grau honorífico. 
O Sr. P. Souza: - Isso é se desse direitos a quem se dá esse 

nome. Qual é a lei que dá honras ao bacharel em letras? Não me 
recordo, porque é grau que a nação portuguesa de que provimos não 
reconhecia, e que também não foi posteriormente criado entre nós; 
logo nã.o. está anexa a este nome honra alguma, logo pode a assem
bléia provincial da Bahia, como quer promover a instrução pública, 
dar este nome mesmo para estímulo dos que se destinarem ao magisté
rio, porque os distintos por este nome quererão sobressair; entendeu 
ela talvez que assim promoveria a emulação nos estudos, e isto não pre
judica nada, e nada dá consideração; ela julgou que a daria por este mo
do, é coisa que depende da opinião e a opinião não está debaixo das leis. 

Podia chamar-lhes bacharéis em letras, doutores em artes, etc., 
assim como a assembléia provincial do Rio de Janeiro deu o nome de 
arquitetos medidores .. aos que concluíssem certos estudos criados 
nessa província. Podia a assembléia da Bahia querer que só fossem 
empregados em tais e tais repartições os que tivessem essa série de es
tudos; e como os havia designar? Para não ·dizer só aqueles que tive
rem tais e tais estudos é que poderão servir tais e tais empregos, deu 
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um nome àqueles que tivessem essa série de estudos;· e isso não está 
na órbita da assembléia provincial, pelo art. 10 § 2~ do ato adicional? 

Além de que, não pode qualquer ass~mbléia provincial criar 
um curso jurídico?' Sem dúvida; o que se segue é que os formados 
nesse curso jurídico? Sem dúvida; o que se _segue é que os formados 
riesse curso jurídico não serão aptos para a magistratura geral, porque 
a lei só reconhece aptos para essa ·magistratura os que tenham estuda
do nos cursos jurídicos criados por leis gerais; mas isso não os inibe 
de criarem qualquer curso. Eu ao menos-quisera que todas-as provín
cias tivessem uma escola de direito, porque na forma de governo que 
temos, com mais de 16,000 empregados no Brasil, quase todos 
julgando, era muito útil que nas províncias houvessem homens que 
entendessem a fundo as leis e a constituição. Eu daria parabéns ao 
Brasil se isto assim fosse. 

Ora, se esta assembléia provincial criasse um curso de direito, 
não podia dar um nome aos aprovados nele? 

O Sr. M. Mattos:- Isso é se o pudesse criar. 
O Sr. P. Souza:- Não o criou, mas criou um curso de literatu

ra, e deu este nome aos que o freqüentassem. Assim .como fez isto, 
podia estabelecer um curso de medicina; mas, como a lei geral diz 
que ninguém pode exercer a medicina sem ser aprovado na nossa aca
demia de medicina, segue-se que os que se habilitassem. naquele curso 
não podiam exercer a profissão sem passar por essa ~provação. 

Portanto, se as assembléias têm direito de fazer leis relativas à 
instrução pública, podem dar nomes aos indiv(duos_que tiverem estu
dado tais e tais matérias, uma-vez que a estes nomes não está anexo 
direito algum. Não só estão no seu direito, como são muito dignas de 
louvor por exercerem-o, e se aprovarmos este parecer, vamos fazer 
com que as assembléias provinciais não curem de um objeto tão im
portante como é a instrução pública. 

O Sr. M. Mattos: - Eu também louvo às assembléias provi.n
ciais o desenvolverem solicitude pela instrução pública; mas, ao 
mesmo tempo que dou este louvor, declaro que não lhes reconheço 
direito para legislarem, como legislou a este respeito a da Bahia. O 
argumento do nobre senador é muito bom para nos atrair.; mas não é 
real, é aparente, e não fundado em lei. O nobre senador quer fazer 
deste objeto uma coisa muito simples; entende que não se trata de 
mais do que de batizar qualquer indivíduo com um nome qualquer, 
direito que têm as assembléias provinciais, por pertencer-lhes legislar 
sobre a instrução pública nas suas províncias. 1: preciso notar que 
doutor em leis, doutor em qualquer faculdade, não é entre nós esse 
nome simples que o nobre senador quer dar a entender. O nobre se
nador sabe que a idéia de doutor ou bacharel em qualquer faculdade 
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traz consigo certos direitos, e se não podem ser conferidos estes 
graus, que são de qualidade, senão em virtude de um curso feito nas 
academias criadas pelas leis gerais, não pode, quem não tem direito 
de estabelecer tais academias, tais cursos, dar estas denominações. 

O argumento do nobre senador é inteiramente específico, é 
somente para acobertar a maior soma de direitos que· quer dar às 
assembléias provinciais. Eu, que não posso ir para aí, porque as 
assembléias provinciais não podem legislar senão dentro da órbita 
marcada pelo ato adicional, não posso convir em que elas se atribuam 
o direito de dar estas denominações. Não estou na idéia do nobre 
senador que esta qualificação de bacharel em letras não importa mais 
do que um simples nome; se entre nós não existe tal qualificação, 
também a assembléia provincial a não pode dar, porque estas qualifi
cações honoríficas pertencem ao poder geral, como diz a constitui-
ção. 

Continuarei a votar pelo parecer. 
O Sr. Castro e Silva: - Eu continuo a estar na mesma opinião; 

se estou em erro, é sem dúvida pela má inteligência que talvez eu dê 
ao art. 10 § 2~ do ato adicional (lê o artigo). Ora, se porventura a 
assembléia da Bahia, nestes estabelecimentos criados por lei geral, 
fosse dar graus, entendo que exorbitava; mas, dando-os nos estabele
cimentos que por lei está autorizada a criar, creio que está no seu 
direito; e demais, eu entendo que estes graus, como acabou de expli
car um nobre senador, não dão direitos, e se não dão direitos, quid 
inde? Porventura os rndivíduos formados em universidades estran
geiras podem exercer suas facuJdades no império sem concessão do 
poder geral? Não por certo. No mesmo caso estão estes formados em 
belas letras na província da Bahia; não poderiam usar dos seus títulos 
em outra qualquer província. Portanto o meu erro vem da inteligên
cia que .dou ao artigo do ato adicional, e que só nos· estabelecimentos 
criados por leis gera is é que as assembléias provinciais não podem in
tervir; mas naqueles sobre os quais podem legislar, elas estão no seu 
direito dando esses graus àqueles que tiverem freqüentado tais estu
dos nos seus estabelecimentos provinciais. 

Estou pois ainda de opinião de não votar pelo parecer que se 
discute, e contra a resolução. 

O Sr. Visconde de Olinda:- Os nobres senadores que comba
tem o parecer deduzem o direito das assembléias provinciais destas 
palavras da lei - legislar sobre instrução pública e estabelecimentos 
próprios a promovê.;la -;mas não atendem ã exceção. Ora, se dar 
graus fosse uma conseqüência necessária de legislar sobre instrução 
pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, eu concederia o 
que querem os honrados membros. Mas não é uma conseqüência 
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necessária a promovê-la, eu concederia o que querem os honrados 
membros. Mas não é uma conseqüência necessária do direito estabele-. 
cido. Uma coisa é legislar sobre instrução pública e estabelecimentos 
próprios a promovê-la, e outra é criar graus acadêmicos; uma idéia 
não está envolvida na outra, a conseqüência não é exata~ 

Ora, acresce a isto que, não sendo uma conseqüência exata, 
acha-se a matéria regulada por uma lei em ponto que é privativo da 
assembléia geral. A lei aí está, e que o ponto é privativo da 
assembléia geral não há dúvida. Como ·pois sustentar, à vista deste 
artigo da lei, essa lei da assembléia provincial da Bahia? 

O honrado membro reduziu a questão a uma mera denomina
ção; disse que a assembl~ia provincial deu este nqme como poderia 
dar outro qualquer. Mas é preciso observar que é um nome científ:co 
que exprime uma idéia muito importante. É preciso tomar os nomes 
segundo as idéias que eles exprimem, e segundo as idéias geralmente 
recebidas. A idéia de bacharel não é uma idéia insignificante que se 
possa aplicar indiferentemente segundo o arbítrio de qualquer autori
dade. O grau de bacharel supõe uma certa importância, dá uma certa 
categoria àqueles que o tem, e conferir essa categoria é o - que não 
está nas faculdades de uma assembléia provincial; porque este direito 
é privativo da assembléia geral. - E a falar a verdade, não sei que 
coisa seja um bacharel provincial! Poderá então também haver douto
res provinciais, etc. Se porém o nome tem outra significação, então já 
não é bacharel, dê-se outro nome que exprima essa significação. 

Mas diz o honrado membro que isto é apenas um nome para 
designar os que fazem estes estudos. Eu noto porém pela lei que não 
é tanto assim. Vejo que é uma criação especial, com estudos especiais 
estabelecidos para os que quiserem tomar o grau. Há portanto inten
ção de criar um grau chamado bacharel, que tem certos estudos espe
ciais; não é para os que fazem os estudos do liceu; é para os que 
fazem certos estudos. 

Portanto uma idéia não está compreendida na outra, não é 
uma conseqüência necessária de legislar sobre instrução pública dar 
graus; e estando esta matéria, como já disse, regulada na exceção 
deste mesmo § 2~ do art. 10 do ato adicional, não pode a assembléia 
provincial servir-se de uma palavra que tem uma significação legal, 
dando-lhe outra. 

O Sr. A. Branco:- Sr. presidente, eu também não posso anuir 
ao parecer da comissão. A comissão não contesta às assembléias 
provinciais o direito de estabelecer cursos de instrução, e se não 
contesta este direito, que é o essencial, poderá contestar que se dêem 
denominações às pessoas habilitadas nestes cursos? Não: eu não vejo 
razão alguma para isso; se elas podem criar cursos de instrução; se 
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elas podem mandar que neles se habilitem quaisquer pessoas, podem 
dar um nome a essas pessoas para as distinguir das outra~ não 
habilitadas. Mas essa faculdade de dar nomes é limitada pela conside
ração de que já a assembléia geral usou do nome em suas leis, e os dá 
a pessoas que fazem objeto delas? Eis aqui a questão. 

Por minha parte entendo que a simp-les consideraÇão de já estar 
um nome usado pela assembléia geral em suas leis não inibe as assem
bléias provinciais de usarem também dele, porque do co.ntrário fica
riam inibidas até de falar a nossa I íngua, mas outros nobres· senadores 
não o entendem assim. 

O Sr. M. Mattos:- O raciocínio é diverso. 
O Sr. A. Branco:- Então o que se contesta? Contesta-se que a 

assembléia provincial da Bahia mande dar aos alunos de seu liceu, que 
tiverem estudado certos ramos de ciências, o nome de bacharéis em 
letras, e a razão em que se fundam os senhores que sustentam esta 
opinião é porque já esse nome de bacharel foi mandado dar pelas leis 
gerais aos estudantes dos cursos de direito e medicina. Tudo quanto 
tenho ouvido em sustentação do parecer da comissão importa essen
cialmente nisto; a questão pois que propus é a que nasce da susten
tação que se tem dado ao parecer da comissão. Eu voto contra ele, 
porque entendo que ele leva diretamente a concluir que as assembléias 
provinciais podem ser inibidas de usar da linguagem comum, o que é 
absurdo. 

Os atos da assembléia geral chamam-se leis e resoluções. Esta
rão por isso inibidas as assembléias provinciais de dar aos seus 
também o nome de leis e resoluções? Sabemos todos que não; entre
tanto as leis gerais têm sua ação em todo o império, e as provinciais 
dentro das províncias respectivas sem que dos nomes se sigam males 
a uma ou a outras. Porque pois não poderiam as pessoas habilitadas 
em certas ciências ter o mesmo nome que dá a assembléia geral a 
outros habilitados também em certas ciências, e com as quais estão as 
primeiras em perfeita analogia? Declaro que não o compreendo. O 
nome pouco vale, o tudo é a sua significação. O bacharel da província 
não tem perante a lei geral direitos alguns, quando o bacharel das 
academias gerais está habilitado para todo o império. 

Eu tenho argumentado ria hipótese de ser o nome dado na lei 
provincial o mesmo da lei geral; mas pergunto eu agora, o nome de 
bacharel em letras é das leis gerais? De certo que o não é. O nome de 
bacharel em letras, be.m longe de ser de nossas leis e academias, é, 
pelo contrário, nome·das leis e academia francesa, e talvez de outras 
que ignoro. Por conseguinte, ainda que fosse verdade que as assem
bléias provinciais não podem usar de nomes dados a indivíduos nas 
leis, não procedia neste caso o argumento. 

I 
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Disse-se porém:- é um grau. - Ê o que é um grau senão um 
nome que distingue uma pessoa da outra como todos os nomes? Não 
é porém uma distinção honorífica, como se quer supor, que dá o 
governo em recompensa de serviços que as assembléias provinciais 
não podem 'dar sem ferir a constituição. Não: o grau de bacharel em 
letras não é título, não é honra, não é condecoração; é somente um 
nome pelo qual são caracterizadas certas pessoas que estudaram certas 
ciências em tal liceu. O nome de bacharel é próprio~ e não é só grau 
acadêmico; tem uma acepção também comum e uma acepção ecle
siástica. O beneficiado eclesiástico também tem, segundo diz Morais, 
o nome de bacharel, sem que alguém se importe com isso. Podia a 
assembléia dar outro nome;· deu porém esse que~ lbe pareceu mais co
mezinho, e sem talvez lhe vir a idéia de que pudesse nisso ofender as 
leis gerais, usurpar graus, distinções, honras, direitos, etc., etc., e tudo 
mais que tem ocorrido e se tem dito nesta casa. Talvez isto preste 
alguma animação aos estudos na província, e é o lado de utilidade 
que lhe vejo, e por que o sustento. 

Não vejo pois motivo para ser revogado o artigo, qualquer que 
seja o lado por onde encare a questão. Uma vez que a assembléia 
provicial não se ingeriu nos cursos e academias criadas por lei geral, 
que é o que o ato adicional lhe veda, não sei em que o infringiu. 

Nesta conformidade, voto contra o parecer. 
O Sr. Paula Souza: - O honrado membro que combateu o 

artigo da lei de que se trata fundou-se no § 2~ do art. 10 do ato adi
cional, que, depois de dar ·faculdade às assembléias provinciais para 
legislar sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promo
vê-la, diz: ~ não compreendo as faculdades de medicina, cursos jurí
dicos, etc., existentes, ou ·outros quaisquer que para o futuro se cria
ram por lei geral. - Mas parece que, debaixo da permissão de legisla-
. reni sobre estabelecimentos públicos concernentes à instrução públi
ca, ficam· investidas do poder de fazerem· tudo o que quiserem fazer a 
bem da instrução, salva a exceção declarada. Ora, se nos estabeleci
mentos públicos de instrução se dão graus, tendo o direito de criar 
tais estabelecimentos o .:tem o de dar semelhantes graus. 

Mais claro fica este pensamento quando e artigo diz que não 
se podem ingerir nos estabelecimentos criados por leis gerais; logo en
tende que podem fazer o que convier sobre estabelecimentos públi
cos de instrução, criados por leis provinciais, e se. em uns se dão 
graus, também se podem dar nos outros. Não sei se me fiz compreen
der; mas isto para mim fica claríssimo. 

Sobre os estabelecimentos criados por lei geral não se podem 
envolver; logo segue-se que se podem envolver sobre tudo que disser 
respeito a estabelecimentos que forem criados por leis provinciais. A 
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idéia de lei geral faz lembrar logo a de lei provincial; é para distinguir. 
Em vários artigos do ato adicional vem as expressões- lei geral e lei 
provincial - e sempre que o direito é cumulativo, serve-se destes ter
mos; aqui há esse termo; logo podem dar estes graus, o que não podem é 
anexar-lhes direitos, como acabou de dizer o honrado fTlembro. 

Eu ainda quisera que o honrado membro me dissesse como é 
que as assembléias provinciais hão de designar os que tiverem feito 
tais e tais estudos. Eles necesariamene hão de ter um nome. Parece 
que o honrado membro entende que elas podem dar nomes; mas não 
os que existem. Pois elas não podem fazer um diretor de seus estu
dos? E não existe já isto? 

O Sr. M. Mattos:- E um emprego. 
O Sr. P .. Souza:- Não pode dar o nome de lente? 
O Sr. M. Mattos:- Também é emprego. 
O Sr. P. Souza:- Eu não sei que o nome de bacharel... 
O Sr. M. Mattos:- E um grau. 
O Sr. P. Souza:- Se elas dessem o nome de licenciado, esta

vam em seu direito ou não? Peço aos honrados membros que se dig
nem responder-me. 

O Sr. M. Mattos:- Também é um grau. 
O Sr. P. Souza:- Mas podem dar o nome de- licenciado?
O Sr. M. Mattos:- Não. 
O Sr. P. Souza:- Mas nós no Brasil não temos esse nome, eu 

não o vejo; vejo sim em universidades estrangeiras; também no Brasil 
não tem o nome de bacharel em letras, as leis não o reconhecem. Se 
lhes haviam chamar mestres em artes, como se chamavam aqueles que 
estudavam nas escolas dos jesuítas certas matérias, chamaram-lhes 
bacharéis em letras. Podiam dar-lhes os nomes de doutores em tal ma
téria, me~re em artes licenciados, bacharéis em letras, etc. São nomes 
que designam os que estudaram certãs matérias. Até são nomes que 
entre nós não existem, e creio que mesmo em Coimbra não há este 
nome de bacharel em letras. Não sei pois porque, podendo as assem
bléias provinciais exigir que seus empregados tenham tais e tais estu
dos, não hão de poder designar por um nome os que tiverem esses 
estudos. 

Mas o argumento mais forte que eu vejo a favor da minha opi
nião é o que se deduz da letra do§ 2? do art.· 10 do ato adicional:
Legislar sobre estabelecimentos próprios a promover a instrução pú
blica. - Quais são estes estabelecimentos? São os da mesma natureza 
dos que existem entre nós. Tem a exceção: -·não compreendo tais e 
tais criados por lei geral. - Segue-se que sobre estabelecimentos idên
ticas podem legislar, contanto que não sejam estes; naqueles estabele-
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cimentos não podem dar nomes para designar tais indiv(duos; mas 
nos outros é-lhes permitido. . 

O Sr. V. de Olinda (para uma explicação):- A minha questão 
não é do grau de bacharel em letras, é de graus acadêmicos. Não se 
agarrem os ilustres membros às palavras- bacharel em letras.- Con
siderem a questão que estas palavras envolvem ... Se isto se compreen
de na idéia de legislar sobre estabelecimentos públicos de instrução, 
o senado que o decida. 

O Sr. Vergueiro: - Sr. presidente, parece-me claramente 
demonstrado pelo § 2? do art. 10 do ato adicional que a assembléia 
provincial da Bahia podia dar o nome de bacharéis aos ·que estudas
sem no seu liceu certas matérias. Nesse artigo se ·concede geralmente 
às assembléias provinciais o direito de legislar sobre instrução pública, 
com a única exceção de não se ingerirem nos estabelecimentos já 
criados por lei geral, ou que de futuro se criarem; ora, este estabele
cimento não está criado por lei geral; logo é claro que podem legislar 
sobre el~; e sendo assim, parece indispensável que se conheça por 
algum nome aquele que estudar em tal estabelecimento. 

Mas disse ultimamente o honrado membro que as asSembléias 
provinciais não podem dar graus acadêmicos. Podem as assembléias 
provinciais estabelecer academias? Parece-me que podem; não está na 
exceção que fez o artigo do ato adicional; ·pois se podem, se estabele
cerem academias, os graus que derem nelas hão de ser acadêmicos, os 
estudantes que as freqüentarem serão acadêmicos ... 

O Sr. Mello Mattos: - Mas o que se nega é que possam dar 
graus. 

O Sr. Vergueiro:- Pois um grau pertencente a uma academia 
não é acadêmico? O que quer dizer acadêmico? Sobre a significação 

. da palavra é que se d~ve discorrer. O quer quer dizer grau? É uma 
palavra inteiramente genérica ... 

O Sr. Mello Mattos:- Não é assim. 
O Sr. Vergueiro:- Pois defina. 
O Sr. Mello Mattos:- E uma qualidade. 
O Sr. Vergueiro:- E qualidade o que é? Não é um atributo ge

ral? Se me diz que grau é uma qualidade, então concorda comigo. E 
um atributo geral, não quer ainda dizer coisa nenhuma. 

Agora o que se acrescenta é que isto quer dizer alguma coisa, 
bacharel em letras. Eis o grau,.querdizerqueos que apresentarem este 
tftulo provam que têm estudado certas matérias. A lei porém não lhe 
chama grau acadêmico; se fosse dado em uma academia, é que era 
acadêmico, isto sem dúvida nenhuma. Porque há grau de bacharel 
dado em academias; não se segue que qualquer sujeito que tem 
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certos estudos e grau tenha um grau acadêmico, porque acadêmico só 
quer dizer pertencente a academia. 

Demais, se as assembléias provinciais podem criar academias, 
não podem usar de uma linguagem própria das academias? E-lhe isto 
porventura vedado? Não podem chamar as suas coisas - acadêmi
cas -? Não podem dizer- é um estudante acadêmico, é de tal acade
mia -? Senhores, de que se trata é dos efeitos. Se a assembléia pro
vincial da Bahia ligasse a este título efeitos que não estivessem em 
suas atribuições, bem. Se habilitassem a estes indivíduos para em-
. pregor gerais, então diria que tinham exorbitado; mas ela não os 
habilita para· tais empregos; chama-lhes simplesmente bacharéis em 
letras. 

Além disto, na nossa legislação não há bacharel em letras; por~ 
tanto não é grau que as nossas leis mandem dar em academia alguma; 
é uma denominação inteiramente estranha aos estabelecimentos ge
rais, às leis gerais, e não é dado em academia; como pois se-lhe 
chama grau acadêmico? 

Entendo que de modo nenhum deve passar a resolução. Enten
do que devemos mais animar do que esfriar o zelo das assembléias 
provinciais pela instrução; não devemos embaraçá-las em uma coisa 
que certamente cabe em suas atribuições, tatlto mais que não vejo 
que daqui resulte o menor inconveniente. Não resulta senão benefí
cio, senão bem; não devemos estorvar os desejos que esta assembléia 
mostra de promover a instrução pública. Cuido que é um ramo a 
que tais assembléias deviam necessariamente aplicar seus cuidados. 
lnstruç~o pública e desenvolvimento material do país são dois ramos 
que devemos animar muito para que se desenvolvam quanto for pos
s(vel.· 

Voto contra a resolução. 
O Sr. Maia (ministro do império): - Eu hei. de votar pela reso

lução, pois entendo que a assembléia provincial da Bahia não tinha 
direito, nem nenhuma outra o tem, de dar estes graus. Conceder 
um grau a qualquer indivíduo é, no ~eu entender, conceder-lhe ver
dadeiramente uma distinção honorífica; entendo mesmo que, em ge
ral, quando se dá uma graduação qualquer, eleva-se o indivíduo a 
quem se dá a uma posição superior à de outros indivíduos. Embora 
este grau seja dado ·na província, ele vai por certos cidadãos em uma 
posição superior ·à de outros. 

Ora, digo eu, então se isto é uma graduação honorífica, e se 
mesmo o poder executivo, o imperador, não podem criar. estas gra
duações honoríficas só pode conceder aquelas já criadas por lei; se 
concedermos que as assembléias podem conceder estas graduações 
.honríficas para os estabelecimentos literários de sua criação, em 
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bem pouco elas poderiam também ch.amar a qualquer clérigo cô
nego, ou dar-lhe as honras de cônego! Dizer-se que estes indiví
duos só têm direitos dentro da província não é uma razão para que 
a assembléia provincial lhes possa conceder um grau. · 

Sou pois de parecer que essa assembléia provincial excedeu os 
limites de suas atribuições, legislando sobre objeto que não está com
preendido no art. 1 O e 11 do ato adicional. Por conseqüência deve-se 
adotar o parecer da comissão para que seja anulada aquela disposição. 
· O Sr. Vergueiro:- O nobre senador que sustenta a resolução 
entende que a assembléia provincial da Bahia concedeu uma gradua
ção honorífica. Eu quisera que me dissesse quais são as honras ineren
tes a tal graduação; se me mostrar que a essa graduação estão uni
das algumas honras, algumas distinções, votarei também a favor da 
resolução. Mas eu creio que não mo há de mostrar. Creio que o 
bacharel em letras gozará de alguma distinção na sociedade, não pelo 
título, mas pelos estudos que fez, pelo provimento que teve; e esta 
distinção é admitida em toda a parte. t esta a distinção única que há 
de te~, mas da lei, não lhe vem nenhuma, porque a nossa legislação 
não reconhece o graü de bacharel em letras. 

Eu já disse, estou pronto a votar pela resolução uma vez que 
se me aponte qual é a distinção e honra estabelecida por essa lei, para 
os que tiverem o título de bacharel em letras. 

O Sr. Maia (ministro do império):- Entendo que para ser uma 
graduação honorífica este título de bacharel em letras, basta que seja 
privativo para os que estudarem naquele liceu da Bahia, Se esta gra
duação se desse a qualquer que estudasse as mesmas matérias cientí
ficas em quai.squer outras aulas, bem; ou que eni geral qualquer pes
soa que se quisesse intitular bacharel em letras, o pudesse fazer. 
Porém entendo que, havendo uma lei parcial, que dá o título de 
bacharel em letras àquele que estiver habilitado por certo modo, 
deve-se supor que aquele que, não estando ·assim habilitado, usar em 
um ato público, em qualquer documento, desse título sem que o 
tenha, está sujeito às leis da polícia, em conformidade do códi~.o, 
que estabelece penas para aqueles que usarem de títulos e distinções 
que não tiverem. Eis já uma grande diferença de cidadãos; porque~ 
se não é dado a qualquer chamar-se bacharel em letras, então aquele 
que assim se pode chamar por uma autorização tem uma superiorida
de sobre todos os outros. 

O Sr. Mello Mattos: - Eu não entendo os nobres senadores! 
Umas vezes dão muito valor a esse grau concedido pela assembléia da 
província da Bahia; outras, quando aparecem argumentos contrários, 
tratam de simplificar a coisa, reduzem-o a muito pouco! Eu vejo 
que o artigo da lei diz:- (lê) "Aqueles que quiserem obter o grãu de 
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bacharel em letras serão obrigados a fazer exame destas matérias, e a 
freqüentar as explicações que se dão no gabinete de história natural, 
e que deverão compreender necessariamente os elementos de zoolo
gia, de mineralogia e de geologia." 

Isto é uma bagatela, não é nada! E um grau honorífico que se 
dá a todos aqueles que tiverem um curso regular nestas matérias, 
não é nada! Por um lado os nobres senadores dão muita importância 
para autorizar essa assembléia a dar estas qualificações; por outro, 
reduzem a muito pouco! E um nome!... E um nome proveniente 
desses estudos, não há essa simplificação a que os nobres senadores 
querem reduzi-lo. 

Eu continuo a votar pela resolução. 
O Sr. Vasconcellos:- Peço a palavra. 
O Sr. Presidente declara a discussão adiada pela hora, e marca 

a ordem do dia. 
Levanta-se a sessão depois de duas horas. 
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SESSÃO EM 14 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Sumário: - Ordem do dia. -Resolução revogando o art. 16 da lei 
n'? 172 da província da Bahia.- Licença ao Sr. Feijó.- Fixa
ção da força naval. - Pretensão de Emílio M. M. de Figueire
do. - Vários pareceres. - Trabalhos de comissões. 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

Não há expediente. 

ORDEM DO DIA 

Continua a primeira discussão, adiada pela hora na última ses
são da resolução do senado - A B - que revoga o art. 16, tit. 3? da 
lei n~ 172 da assembléia provincial da Bahia de 1842. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Vasconcel.los, que tinha ontem 
pedido. a palavra sobre esta resolução, cedeu dela. (Pausa). Se não há 
mais quem queira a palavra ... 

O Sr. A. Branco:- Peço a palavra. 
O Sr. Presidente:- Pode falar. 
O Sr. A. Branco: - Sr. presidente, eu ontem impugnei o 

parecer da nobre comissão· por me parecer que as palavras- grau de 
bacharel em letras - de que usa essa lei provincial da Bahia, não 
importavam mais do que um nome com que ela quis designar certos 
indivíduos em tais e tais estudos. 

Respondeu-se que a expressão bacharel em letras é uma distin
ção (o que eu não impugno) e de mais a mais uma distinção honorí-
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fica, e que aqueles que usarem dessa distinção podem ser presos e 
processados segundo o código penal por usarem de títulos indevidos! 

Não convencido, continuo a sustentar que as palavras -grau 
de bacharel em letras -não são outra coisa mais do que uma simples 
denominação que, como qualquer outra comum, distingue as pessoas 
habilitadas naquele curso de quaisquer outras que o não são. 

Eu vejo que nas academias principia-se a aprender como estu
dante: de certo ano em diante, quando esse estudante já pode falar 
ou consultar sobre as matérias que aprendeu, dá-se-lhe o grau de 
bacharel, que quer dizer falador, ou pessoa que, como disse está hábil 
para falar ou consultar sobre tal ou tal matéria; depois de maiores 
estudos dá-se-lhe o grau de doutor, isto é, pessoa habilitada para 
ensinar, etc. Estes graus são meros nomes, são meros distintivos de 
pessoas mais ou menos habilitadas em certos ramos de ciências 
para consultarem ou ensinarem, mas a quem ninguém é obrigado a 
consultar, de que ninguém é obrigado a aprender. Eis aqui o que é 
um bacharel ou um doutor; tais nomes não importam consigo hon
ras algumas, como continências, tratamentos; não tem outras con
sideração senão aquela que lhe dão seus talentos e virtudes, senão a 
que pode dar à qualquer a qualidade de sábio. São graus ou distinções 
meramente científicas ou industriais, e nada mais; são meros atesta
dos de uma habilitação, atestados que mostram que a pessoa que os 
tem estudou e pode falar, consultar ou ensinar tal ou tal ciência. 

Não tenho idéia de ter jamais ouvido a alguém que isto impor
tasse o mesmo que distinções honoríficas a que estão unidos certos 
direitos; e tanto é assim que não me consta que alguma vez se inibisse 
a nenhum cidadão brasileiro ir tomar o grau de doutor em qualquer 
academia, e menos que pudesse usar dos seus títulos de doutor ou 
de bacharel por tal academia; nem vi que se prendesse algum por 
usar de tal distinção; por conseguinte é certo que tais nomes não 
são distinções honóríficas, não importam direitos, nem mesmo 
de etiqueta. 

E verdade que esses doutores ou bacharéis são. às vezes obriga
dos a passar por exames entre nós, mas isso não quer dizer que os 
graus de bacharéis ou doutores sejam distinções honoríficas, e menos 
quer dizer que tais bacharéis ou doutores não se possam dar por tais 
apresentando seu diploma sem ser presos por usarem de títulos inde
vidos. Quer sim dizer que o estado não dá tão grande crédito aos 
diplomas estrangeiros que só por eles entregue a segurança e a saúde 
de seus súditos a aqueles que os apresentam; exige com toda a razão 
para que gozem de certos direitos no país que dêem novas provas 
perante às academi(!s do país, mas não as provas que exige, de quem 

.os não apresenta. E na verdade a lei nesta parte teve toda a razão, 
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porque por um lado não devia preterir matérias que nossas leis man
daram aprender para tais ou tais empregos, algumas das quais podem 
não ser ensinadas em outras academias, nem devia esquecer que em 
algtJmas academias estrangeiras, como por exemplo se diz da Itália, 
os diplomas e grãus de bacharel e doutor obtém-se com a maior faci
lidade possível. Além disto acontece que, sendo nossas leis positivas 
diversas das demais nações, não deve o governo empregar né! prática 
delas bacharéis e doutores que as não aprenderam, principalmente 
quando já temos academias e muitos bacharéis. Esta determinação 
das leis não prova que os graus de bacharel e doutor sejam distinções 
honoríficas, de que não possam usar dentro do país os que não tive
rem carta para isso sem serem presos pela polícia pelo uso de títulos 
indevidos; 

Sr. presidente, aqui mesmo às nossas academias podem vir 
estrangeiros tomar o grau de doutor ou bacharel sem que ninguém o 
pro1ba, sem que peçam a seu governo licença para o aceitar, e sem 
que adquiram alguma honra ou direito na nossa sociedade. Como 
pois podem ser tais graus considerados distinções honoríficas? Não, 
dá-se-lhes como um simples nome, é um atestado de que tem cursado 
tais e tais ciências; não impõe obrigação nenhuma a ninguém; não 
importa mais para aquele que o obtém senão o poder dizer: - eu 
mostro que estudei, que alcancei o grau de bacharel ou doutor em 
tal ciência que estou habilitado para falar, para consultar ou para 
ensinar leis, medicina, ou outra ciência. Eis aqui o que são graus. 

Ora, há mais, disse-se que as assembléias provinciais não podem 
dar semelhantes graus. Mas eu vejo aqui nesta lei que passou em 3 de 
outubro de 1832, pela qual se criou o curso de mineração em Minas, 
dizer-se:- Os graus, postos e lugares serão regulados por resoluções 
subseqüentes, assim como os vencimentos- a assembléia geral não 
só nunca regulou estes graus, como deixou estes cursos à discrição 
da assembléia provincial, e assim claro é que a assembléia provincial 
de Minas, e por conseguinte as das outras províncias, podem estabe
lecer graus científicos. 

Finalmente, Sr. presidente, eu não vejo no artigo lado algum 
pelo qual ele ataque a constituição do estado; não vejo em tais graus 
considerações ou distinções honoríficas. Se o fossem, ninguém os 
podia tomar nas academias estrangeiras sem licença do Imperador, e 
não me consta que alguém a tenha pedido. Também não sei que 
nenhum estrangeiro fosse inibido de tomar tais graus entre nós, e 
menos que para isso tivessem pedido licença a seu governo, e isto 
não teria lugar se o grau de doutor ou de bacharel fosse coisa que 
importasse uma distinção honorífica. E um grau' perfeitamente 
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industrial como os das antigas corporações de artistas. Todo o mundo 
sabe que haviam mestres, companheiros e aprendizes ... 

O Sr. Maia:- Também a maçonaria tem graus. 
O Sr. A. Branco: - Eu não me refiro a esses;· refiro-me sim aos 

que na realidade já existiram na sociedade civil com assento dos cos
tumes e mesmo das leis, segundo creio. Todos os que tiverem lido os 
tratados de economia política hão de ter visto qUe houveram essas 
corporações de artistas com essas dominações ou graus que não 
importavam distinções honoríficas. 

O Sr. M. Mattos: - Então isso é o mesmo que um curso de 
estudos? 

O Sr. A. Branco: - E o que é um curso de estudos senão 
uma habilitação para uma indústria? Um curso de estudos com
preende ciências; as ciências aplicadas são artes; as artes são indús
tria. Aprendem-se as ciências para ficar-se distinto, ou para fazer sua 
aplicação em utilidade comum para ·convertê-las em artes, em in
dústria? Senhores, tais nomes são meras distinções científicas ou 
industriais; são a escala do saber de alguns indíduos, e nada mais. E 
é por essa razão que entendo que a assembléia provincial usou do seu 
direito quando disse:- aquele que estudar tais e tais ciências no liceu 
que estabeleço terá a denominação de bacharel em letras -, este 
d"ireito não lhe pode ser contestado à vista da constituição. E sendo 
assim, como, com que direito poderá ser preso este homem, se 
escrever que é bacharel em letras pela província da Bahia? Eu creio 
que isto não pode ter lugar; e se acontecer, é manifesto abuso de 
poder. Toda a questão é se as assembléias provinciais podem estabe
lecer graus científicos ou industriais nos seus liceus ou academias de 
estudos se podem, os que obtiverem os graus, tem direito de assina
rem-se bacharéis em letras por tal ou tal província. 

O Sr. M. Mattos:- Bacharel industrial!! 
O Sr. A. Branco:- Uso das palavras -distinção científica ou 

industrial - em contraposição a distinção honorífica -grau científi
co ou industrial -em contraposição a graus honoríficos. Eu não usei 
da palavra de que usa o nobre senador, mas se as acha feias por 
estarem fora do uso, não achará mais bonitas e engraçadas as palavras 
-bacharéis científicos ou bacharéis medicinais-. 

O Sr. Maia (para explicar): - O nobre senador que acaba de 
falar parece não .ter entendido o argumento que fiz a respeito da 
importância de qualquer graduação. . 

Eu disse que quando se dava um grau a qualquer cidadão 
dava-se-lhe uma graduação e o direito exclusivo de usar dela com tal 
ou tal denominação, e que tanto era isto, que essa graduação lhe dava 
uma espécie de superioridade sobre as outras classes de cidadão, e 



.. 
11 
a 

I 
I 

I 
t 
li 

I 

l
::. 
. 

I 
1 

397 

que poderia qualquer ser chamado â polícia e ter uma pena se 
usasse desse título sem que lhe pertencesse. Na verdade, se a assem
bléia provincial da Bahia pode dar a graduação de bacharel em letras, 
fica esse título pertencendo somente àqueles que tiverem tais e tais 
estudos no l.iceu por ela criado, e que só esses é quem têm direito de 
usar dele, e quaisquer outros cidadãos que usarem desse título sem 
ter o diploma competente deverão 5er chamados à polícia por usarem 
de um título que lhes não compete. · • 

Agora acrescentarei que se o nobre senador entende que as 
assembléias provinciais podem dar o grau de bacharel ou título, ou 
denominação qualquer, porque bacharel só significa falador, entendo 
também que qualquer assembléia provincial pode ou ordenar que os 
juízes de paz ou municipais se chamem desembargadores, porque de
sembargador é o que desembarga; desembargador é tirar dúvidas, e 
não há nada tão simples como tirar dúvidas! Ou também chamar aos 
vereadores das câmaras municipais conselheiros, porque conselheiro é 
o que aconselha, e aconselhar também é uma coisa simples e ordiná
ria que qualquer pode fazer, não dá isto jurisdição nem preeminência 
alguma na soci~ade!... Pode portanto contrariar-se neste sentido o 
parecer da comissão e acrescentar-se que as assembléias provinciais 
têm o direito de dar os graus e denominações de bacharel, desembar
gador, conselheiro, etc.! ... 

O Sr. A. Branco:- Sr. presidente, eu não tinha entendido em 
verdade a primeira argumentação do nobre senador quando falou a 
respeito da prisão de qualquer destes indivíduos; não tinha percebido 
bem, e agora vejo que ele falou em outro sentido diferente do que eu 
supus. 

Entretanto fica sempre subsistindo o que eu disse. O nobre se
nador supõe que eu entendo que as assembléias provinciais podem 
dar títulos honoríficos do império. Não é assim. Minha argumentação 
não conduz a is!Ul, porque bem pelo contrário eu disse que as assem
bléias provir ç}o~ podiam estabelecer nos seus liceus os graus de 
bacharéis, po~ ~ue estes graus nada tinham de honoríficos. Isto 
mostra, que segundo o meu modo de pensar, as assembléias provin- · 
ciais não podem estabelecer para ninguém o título de conselheiro, 
porque é uma distinção honorífica do governo geral, das leis 
gera is, etc. 

Eu disse que a assembléia provincial da Bahia nos seus cursos 
mandava dar o grau de bacharel em letras para distinguir às pessoas 
habilitadas em certos ramos de ciência ou mesmo em certas artes 
dos que o não eram, e que isto importava somente em um atestado, 
de que aqueles indivíduos estavam habilitados a consultar sobre 
as ciências que aprenderam, e para falar em tais matérias ou para 
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ensinar, e que isto não era distinção honorífica. Nunca supus que 
o fosse, porque não estavam unidas a ela honras nem direitos de 
qualidade alguma; tanto que ninguém inibia qualquer cidadão bra
sileiro de tomar quaisquer graus nas academias estrangeiras, nem que 
qualquer estrangeiro os tomasse nas nossas academias. Não é pois 
mais do que um nome que dinstingue um homem .. que se habilitou em 
tal ou tal ramo. E sendo assim, podia dizer a assembléia provincial 
que tais indivíduos se chamassem bacharéis em letras sem ofender ao 
governo geral e à constituição do estado em coisa alguma. 

Não responde.u por conseqüência o nobre senador à minha 
argumentação. · 

Jul~-se discutida a· matéria, e posta à votação a resolução para 
passar a 2. discussão, não passa. 

Entra em última discussão o parecer das comissões de consti
tuição e legislação, concedendo ao Sr. senador Feijó licença para se 
retirar para sua casa, a f!m de tratar da sua saúde. 

O Sr. A. Branco: - Sr. presidente, eu tinha pedido a palavra 
em uma das sessões anteriores, não tanto para falar sobre o parecer 
que se discute como para responder a algumas argüições feitas a 
todos os nobres senadores que comigo têm procurado sustentar as 
garantias constitucionais em as questões que se têm suscitado nesta 
casa relativamente aos senadores comprometidos nas desordens de 
S. Paulo e Minas Gerais. 

Eu voto pelo parecer, não porque deseje demorar mais este 
negócio. Sei muito bem que, se em tais processos a muita brevidade 
inibe a defesa, a demora multiplica a pena. (Apoiados.) Desejaria 
ver este negócio acabado, mas não me .sendo possível realizar já o 
meu desejo, entendo que devo aprovar o parecer. E o único arbítrio 
que. me resta, visto que os membros da comissão declaram que ainqa 
há dificuldades para apresentá-lo. Não quero que o acusado sofra 
em sua saúde, e menos que por se lhe não facultar este meio 
corra perigo sua existência talvez. 

Eu devo também declarar que entendo a licença· no sentido o 
mais amplo e o mais benéfico, porque nada dou pela faculdade de 
defender-se alguém por procurador em negócios criminais. Se daqui 
há pouco fizéssemos chamar o licenciado para dar sua defesa, 
nós o colocaríamos na mais cruel alternativa. Ou fazer precipitada
mente. nova viagem, para apresentar-se aqui dentro de oito dias, ou 
entregar-se à discrição de um procurador e a todas as eventualidades 
que disso podem seguir-se. 

Não foi, como disse, tanto por este parecer, que pedi a palavra 
estando como estava, há muito resulvido a não falar; foi sim para res
ponder a um nobre senador que de um lugar eminente tem pregado 
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doutrinas, e derramado sobre muitos membros desta casa acusações 
injustas; direi com brevidade minhas opiniões. 

Sr. presidente, disse-se aqui que cabeça de uma rebelião ou se
dição é o mesmo que autor, e que todo o senador entrado em 
qualquer destes crimes era de necessidade cabeça! 

Eu não duvido que esta jurisprudência seja apreciável para 
muitas pessoas (apoiados), mas nãó pode ser aplicada a nenhuma as 
questões da atualidade, porque não é direito escrito em nossas leis, 
nem pode sê-lo, enquanto existir a constituição, e houver no país o 
menor vislumbre de bom senso e de razão. . 

Os cabeças de uma rebelião, de uma sedição, de uma insurrei
ção são o mesmo que os autores, porque diz-se:- o código só distin
gue duas classes de criminosos - autores e cúmplices -, e como os 
cabeças não podem ser os cúmplices é evidente .que são o mesmo que 
os autores. Mas, pergunto eu, por que não serão o mesmo que os 
cúmplices? Senhores, pelo raciocínio dos nobres senadores prova-se 
tudo, menos a verdade; permita-me o senado que eu o analise .. 

Não é verdade que o código penal reconheça em todos ós 
crimes somente duas categorias de criminosos. Em alguns, como os 
de natureza coletiva, reconhece três, que são: cabeças, autores e 
cúmplices -. O que o código penal faz é só definir as duas últimas 
categorias, e não a primeira. Mas desse fato, bem longe de seguir-se 
o que querem os nobres senadores, segue-se ao contrário que o 
código entendeu bem determjnada e bem clara a idéia designada pela 
palavra - cabeças - e não a quis mudar. E na verdade, quando se 
diz - cabeças de motim, de rebelião ou sedição -, quem há aí_ que 
não. entenda que se fala dos chefes e principais autores? São expres
sões de nossas antigas leis, consagradas pela prática diuturna dos tri
bunais, adotadas, e geralmente usadas na linguagem a mais comum. 
Mas suponhamos que não é assim, não bastará para entender a pala
vra olhar para a analogia de que é tirada? Cabeça no corpo humano 
é a parte diretora, o primeiro móvel em qualquer de nossas ações 
o autor principal dela. As mãos que o praticam fisicamente podem 
considerar-se autores no sentido mais amplo da pal_avra; e os mais 
membros que auxiliaram a ação, cúmplices. A analogia é tão evi
dente como a luz do meio dia; defini-la mais seri.a obscurecê-la. 

Senhores, é verdade que todo o câbeça é autor, porque todo 
o chefe é autor; mas todo o autor não é· cabeça, porque todo o 
autor não é chefe. Há entre eles a diferença de espécie e gênero; e 
por conseguinte não são nem podem ser a mesma coisa, como se tem 
pretendido. Os mesmos nobres senadores que sustentam o contrário 
sentem que é esta a força da palavra - cabeça -; que é esta sua 
verdadeira acepção quando entendem que um senador entrando em 
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uma rebelião ou sedição, é -de necessidade cabeça pela sua maior 
representação e influência. Sem dúvida que esta asserção é inteira
mente falsa, mas por ela se vê bem que os nobres senadores percebem 
já na palavra - cabeça - alguma coisa de partic!Jiar, de distinto da 
palavra - Autor em geral -. Sim, senhores, cabeça são autores; mas 
autores principais, os diretores, os primeiros móveis da ação. Embora 
um aviso do ministério passado esteja em oposição a estas idéias; elas 
são as verdadeiras, e até talvez contraditoriamente abonadas por fatos 
praticados pelo mesmo governo. 

Resta-nos agora examinar se o caráter, o distintivo de cabeça, 
pode jamais ser o cargo que exerce o criminoso na sociedade; o 
exame desta questão toca a segunda parte da asserção dos nobres 
senadores. 

Um senador entrando em uma rebelião é sempre cabeça (di
zem os nobres senadores). Esta asserção será verdadeira? Não, senho
res. Nós mostramos que dado o cabeça era autor, ainda que todo o 
autor não era cabeça. Os nobres senadores não podem duvidar ao 
menos da primeira asserção. Pois vejam se na definição que traz o 
código de autor vem alguma consideração ao cargo. Não, não vem. 
Trata-se aí somente das ações. Pode ser que outra jurisprudência 
fosse aprazível a alguém, mas não é a das nossas leis (apoiados); 
digo mais: não seria constitucional, porque se antigamente as 
qualidades pessoais de peão ou nobre e outras servia para graduar as 
penas, tudo isto acabou quando a constituição proclamou que todo 
o cidadão era igual diante da lei, quer ela castigue, quer ela proteja. 
Cada cidadão é mais ou menos punível por suas ações e não por 
seus cargos, e não por sua posição social (apoiados). Se um senador 
não pudesse ser senão cabeça nos crimes de natureza coletiva, não 
poderia ser jamais cúmplice em crime de natureza individual, o que 
é falso e inteiramente absurdo. 

Mas, senhores, demos por um momento que todo o senador 
entrado em uma rebelião ou sedição seja de necessidade cabeça. Em 
que se funda esta proposição? Em dizer-se que o senador é capaz 
de arrastar e entusiasmar as massas em os motins populares. Figu
ra-se qualquer senador, como um Graccho no Forum romano. Isto 
é verdade? Não, senhores, isto é voar pelos espaços imaginários. Um 
Ulysses astuto, um Girão atr,evido, um Lafuente nas circunstâncias 
figuradas valem mais do que cem senadores (apoiados). Nossa pró
pria experiência ·de ontem é decisiva a este respeito. Logo, nem pela 
lei, nem pelos fatos tem o menor fundamento a asserção dos nobres 
senadores. 

Tal é minha opinião sobre as asserções dos nobres senadores 
que se passassem sem contestação, poderiam perverter o espírito 
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público, e serem muito fatais à justi_ça de que tanto precisamos 
neste momento. Há outra questão igualmente importante, e de cujo 
rápido exame também me encarrego por ter sido fonte de baldões 
contra aqueles que têm sustentado as garantias constitucionais dos 
comprometidos em S. Paulo e Minas. E a questão da resistência legal. 

Sr. presidente, eu tenho estado atento à discussão desta maté
ria, e pelo que ten~o ouvido, en~endo que o direito de resistência 
legal ainda não foi nem bem sustentado, nem bem impugnado. Eu 
talvez naufrague nos mesmos cachopos, porque a matéria é difícil, 
mas direi sempre mi"nha opinião, para que ninguém a possa figurar 
a seu arbítrio. 

Senhores, é incontestável que o homem tem o imperioso e 
indeclinável dever de conservar-se, e por isso o direito de empregar 
todos os meios com que possa conseguir esse fim, sem dano de outro; 
tem direito mesmo de fazer a outro todo o dano necessário à conser-

' · vação dos direitos. próprios, se esse outro livre e injustamente os agri
de, e não há outro meio eficaz de evitar o mal e a violência. Este 
direito, que é originário e fundamental, não se pode perder na socie
dade civil aliás fundada para a melhor, e mais eficaz defesa do ho
mem. Este direito não pode perder-se em relação às autoridades, 
porque elas podem abusar do seu poder, despir-se do caráter público, 
converter-se em simples homens e obrar meramente de fato. 

É vérdade, Sr. presidente, que estes princípios na sociedade são 
de uma aplicação difícil e perigosa. Nós sabemos o que resultou à 
França de ter adotado em uma de ~uas constituições a máxima:-

· a insurreição é o mais santo dos deveres -. Nós sabemos o que acon
teceu nos estados mexicanos, ainda no ano de 1835, de terem-se esta
belecido como recurso os pronunciamentos constitucionais. Contu
do, senhores, os princípios acima estabelecidos são indestrutíveis, e 
nenhuma sociedade humana ainda se achou melhor com a máxima 
da obediência passiva (apoiados). Esta máxima, que tende a aniquilar 
todo o homem moral, que o reduz a matéria bruta, que crê poder-lhe 
arrancar todos os estímulos do sentimento e da razão, não tem sido 
mais proveitoso à sociedade. 

Senhores, o embrutecimento do homem conduz a maiores hor
rores (apoiados). Todos os governos despóticos depõem diariamente 
em favor desta verdade. Ainda Constantinopla deu no século passado 
o exemplo da mudança de. quatro sultões em menos de dois anos. O 
império turco tem estado e ainda está hoje abalado por revoltas, e 
sabe-se bem qual é o seu regime, quais os seus princípios. O império 
romano, no tempo dos imperadores, que se deram honras divinas, 
tomando o tratamento de Eternidade; o império romano, sob a in
fluência da máxima - humanum genus vivit paucis- o gênero hu-
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mano vive para poucos -; e antes das luzes de nossa santa religião, 
que proclamou todos os homens irmãos e iguais diante de Deus; o 
império romano, sujeito ao· regime militar o mais austero, não foi 
mais bem sucedido com o princípio da obediê~cia passiva. Repeti
rei, senhores: a sociedade não deve a tal princípio mais do que em
brutecimento e atraso, embrutecimento e horrores. 

Sr. presidente, entre tudo conceder e tudo negar há um termo 
médio de aplicação às sociedade do direito de resistência legal às socie-
dades. Este termo médio pareceu se estabelecer muitos meios de pre
venção contra os ataques da autoridade; muitos meios de plena repara
ção contra quaisquer violências; e finalmente depois de tudo isto negar 
o princípio em tese, e reconhecê-lo indiretamente em hipótese. E tal é 
o direito geralmente estabelecido na atualidade nas nações constitucio
nais. Previne-se e repara-se a ação abusiva da autoridade pela imprensa 
livre; pelá responsabilidade; pelo direito de petição individual ou cole-
tiva; pelo direito de associação e discussão; pelos tribunais indepen-
dentes; pelo júri enfim, e pelo poder moderador, etc., etc. E entenden
do o legislador que isto bastava para o geral dos casos, erigiu um crime 
toda a resistência às autoridades, por outro modo que não fosse os aci
ma apontados; mas reconhecendo que podiam haver casos extremos 
para os quais não bastassem, ou fossem .inúteis aqueles meios, reco
nheceu indiretamente o direito de resistência legal, declarando justi-
ficável o dito crime em algumas circunstâncias. 

Senhores, poder-se-á contestar que se por aqui entrasse um ge
neral como Napoleão, com ordem ou sem ela de nós lançar a baio
neta por estas janelas fora, nós seríamos justicáveis se lhe resistísse
mos. Poder-se-á contestar que se, como na França nos dias de julho, 
Um ministro mandasse fechar e quebrar as tipografias, abolindo por seu 
decretos a liberdade de imprensa, seriam justificáveis aqueles que lhes 
resistissem? Toda a justificação aqui se reduziria a provar que não havia 
outro meio de prevenir males maiores, que não houvera excesso. Sim, 
senhores, é um crime toda a resistência às autoridades: mas, como qual-
quer outro, é um crime às vezes justificável. Esta é a doutrina de todas ! 

as nações constitucionais, e esta é a doutrina do nosso código penal. 
E verdade que um nobre senador disse que o código só ~alava 

em resistência individual, mas não sancionava resistências coletivas. 
O nobre senador refere-se ao modo de exprimir do código; e como 
ele se exprime no singular, entende que estabelece o direito indivi
dual"mente. Isto ·é insustentável; porque, se assim é, pode provar-se 
que não são criminosos aqueles que se associarem para cometer qual
quer crime de natureza individual, visto que o código exprime-se 
sempre no singular a este respeito. E tão clara no código penal a 
doutrina que estabeleço, que muitas vezes mesmo o censurei a este 
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respeito: Bastava sustentar o princípio por um modo indireto; e em 
algum lugar o código o estabelece por um modo direto. 

Há porém uma hipótese nesta questão em que se supõe naufra
gar toda a justificabilidade de um crime de resistência; é a resistência· 
a um ato da assembléia geral. Por minha parte declaro que não vejo 
Isso, porque a assembléia geral tem deveres pela constituição. Quem 
porém há de conhecer que ela ·a violou? Quem, senhores? O júri, 
os tribunais independentes (apoiados), não condenando aos legisla
dores, nem revogando a lei, porque isso não podem fazer, mas, absol
vendo os que resistiram (apoiados), grande. mal é não querer-se reco
nhecer a importância do júri e dos tribunais independentes no 
sistema representativo. Nós sabemos como o júri tem sido o corretivo 
das antigas leis criminais da Inglaterra; sabemos o que são seus trib~
nais independentes, e principalmente os dos Estados Unidos. O júri, 
os tribunais independentes, são altas garantias neste encadeamento · 
de direitos e deveres do sistema representativo. Na ação do júri e dos 
tribunais independentes tem muito que aprender o legislador neste 
sistema de governo, cuja marcha não pode prescindir dos hábitos, 
das necessidades e da opinião de todo o país. 

Disse-se porém que os júris e os tribunais erram, que se levam 
por empenhos. Mas, pergunto eu, vós que· falais do júri sois ·infalí
veis? Sois inacessível a todas as paixões (apoiados)? E sois vós juízes 
compete.ntes para julgar desses erros, dessas prevaricações (apoiados)? 
Senhores, os erros do júri e dos tribunais independentes formam às 
vezes a sua maior beleza neste caos em que o espírito de partido tem 
precipitado a sociedade. Quero agora analisar alguns fatos que nos 
foram lançados em rosto para nos envergonhar de termos aqui levan
tado a voz em algumas questões relativas aos senadqres comprometi
dos em S. Paulo (apoiados). 

Diz~se que ninguém na câmara dos pares em França jamais se 
atreve a levantar a voz em público em favor de acusados, sobre cujo 
procedimento tenham de julgar. Senhores, eu fiquei atônito com se
melhante elogio à câmara dos pares constituída em tribunal. Pois 
pode ser vergonhoso aos membros de um tribunal o expor em públi
co as razões que lhe parecem boas, ou elas levem a absolver, ou a 
condenar? A câmara dos pares de França, depois de ouvir a acusa
ção e a defesa, delibera em segredo, não por ser vergonhoso expor 
cada par os seus sentimentos para absolver ou condenar, mas para 
facultar toda a expansão desses sentimentos aos t(midos, aos que 
podem ser arrastados por considerações humanas, e mormente por 
atenções ao poder. Mas fora dessa ocasião faz o mesmo que nós 
aqui temos feito em público. 
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Eu escolho o processo de Ney, referido por Capefigue. Os 
ministros acusaram e decretaram que o processo se fizesse pelo re
gimento da casa, nas discussões das leis. Na câmara dos pares houve 
quem relutasse contra isso, ainda que o triunfo ficou ao ministério. 
Este incidente deu-se também entre nós, com a diferença porém 
que entre nós o ministério não foi tão franco na acusação, e nós 
triunfamos contra o processo pelo regimento, ou segundo as regras 
do dir~ito natural. Em a câmara dos pares francesa pretendeu-se 
adicionar às formalidades do regimento, para dar mais garantia ao 
réu, cinco membros do tribunal de Cassação, cinco dos tribunais 
reais de segunda instância, e dez dos tribunais de primeira instância, 
com voto consultivo, o que não passou. Este incidente foi também 
representado entre nós quando propusemos uma lei nova para julgar 
os senadores, o que teve igual sucesso, passando contudo outra que, 
conquanto inaplicável por muitas razões, é contudo uma lei. 

Temos pois seguido nesta parte passo a passo. a câmara·dos pa
res francesa; como pois ali não se levanta a voz em público .a favor 
de acusados, e aqui é que se levanta? Se há alguma diferença, essa 
diferença não abona o pensamento e as asserções do nobre senador. 
O duque de Broglie, na ocasião do processo de Ney, podendo exi
mir-se de julgar, de verificar sua idade para dar seu voto ao marechal. 
O marechal rvioncey provocou contra si ·uma destituição insólita, e 
só explicável pelo fato da ocupação estrangeira que então dominava 
em França; provocou uma prisão sem conselho de guerra, manifestan
do ao rei seus sentimentos a respeito do processo. Como pois nin
guém levanta a voz em favor de um acusado? Se assim fora, isto hão 
seria honra para a câmara dos pares da França (apoiados), nias a câ
mara dos pares de França não é tão infeliz, não está tão degradada 
(apoiados). · · 

Diz-se que nós não nos podemos dar por suspeitos. Sim, talvez 
se deva assim entender da lei que passou, mas vede que essa lei 
é obra das vossas mãos, e nesta parte fostes além dos ministros da 
restauração. em França. Na França admitiram-se recusações espontâ
neas (apoiados) sob a violência de um exército de oitocentos mil 
homens, e o ardor do partido realista exacerbado, foi preciso que 
aparecesse uma lei de 1661, para que grande número de pares se 
não recusasse. Contudo os ministros anteriores que eram pares se 
recusaram; nem. um dos ministros acusadores votou (apoiados). Hoje 
sabe-se de tudo, e até dessa votação que foi nominal. (apoiados). Hou
ve mais. Todos os pares eclesiásticos se recusaram, e foram admitidas 
suas recusações. Os votos dos irmãos e dos parentes foram contados 
por um único. Honra à França! E contudo a história tem posto sobre 
este projeto o selo da infâmia. E contudo aqui entre ·nós ninguém se 
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poderá recusar; hão de votar todos, "embora contra o decoro (apoia
dos); e quereis vós que não houvesse debate a este respeito? Não era 
possfvel. 

Disse-se que, se se desse o direito de recusação, não haveria 
ninguém para julgar no senado. Este argumento prova de mais, e por 
isso não prova nada. Também ni.nguém quis que cada um se pudesse 
dar por suspeito segundo o seu arbítrio. Queria-se somente que o pu
dessem fazer aqueles que tivessem um motivo público e notório que 
pudessem justificar aos olhos da decência sua recusação. Demais 
todos os senadores ausentes deviam ser chamados, e mesmo obriga
dos a vir julgar o seu par. Se acaso é uma razão para que não possa 
recusar-se nenhum senador o receio do abuso, porque deixais que 
alguns não compareçam, e como evitareis que eles também abusem 
dando-se por doentes, como os ausentes que deixais em paz? Senho
res, a . rejeição da lei que propusemos pois, nesta parte, como em 
outras, não teve motivo sólido. Explicai a rejeição por outras causas, 
que nem são a constituição nem a vontade dos senadores de faltarem 
a seus deveres. 

Senhores, não se impugna a nenhum senador, ou seja minis
tro ou o não seja, o direito de tomar parte nas discussões relativas 
aos processos dos comprometidos nas desordens de S. Paulo e Minas; 
sustenta-se apenas que nisso alguns podem pecar contra as leis do 
decoro. 

O Sr. Paula Souza:- Apoiado; o país que julgue .. 
O Sr. A. Branco:- Esses não se defendem com dizer: '7" somos 

~enadores, temos tão bom direito como os outros -. O pal's pode 
responder-lhes: - ereis de certo modo intereSS(idos particularmente 
no voto -. Nem tudo o que é lícito é decente, nem tudo o .que por 
si tem o direito assenta bem a um homem de honra que tem em 
preço seu nome. Ao menos é assim que o entendo, é assim que 
entenderam muitos homens ~m iguais circunstâncias ria câmara de 
França. 

Na câmara dos pares de França (dizei vós) não há a oposição, 
que há aqui. Aí a oposição não passa de quatro voto51; .. e os ministros 
sempre têm o poder de anular qualquer que apareça nomeando pares 
ad libitum. Senhores, contesto absolutamente a primeira parte da 
asserção, e quanto à segunda, ainda que é direito do rei o nomear 
pares, duvido que o faça no ato de julgar a algum réu político. Cada 
vez aprecio rnais a nossa constituição. Como pode alguém achar per
feito o tribunal em que o poder executivo pudesse mudar. a seu arbí
trio a maioria do ato de julgar réus políticos? Talvez se. nos queira 
levar a este idea I de perfeição; mas eu espero em Deus e . no Impera
dor que jamais chegaremos a tanta desgraça (apoiados). 
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Deixarei, Sr. presidente, de falar em outros pontos, como seja 
sobre a anistia, que, em minha opinião, é a primeira necessidade de 
um país, depois de vencida pelas armas uma comoção popular. Nada 
direi também sobre a sinceridade de urna eleitoral, que é a base 
da representação nacional, deixando de comparar o nosso estado com 
o dos outros povos, onde ao menos há apostas sobre os candidatos 
que têm de triunfar, o que já não é possível entre nós. E concluirei 
declarando outra vez aos nobres senadores contrários que eu e todos 
aqueles que comigo têm tomado parte nos debates em favor de garan
tias constitucionais, não aplaudimos rebeliões, nem casta alguma de 
anarquia; não queremos a impunidade desses crimes, e seus estragos. 
Defendemos sim a justiça, defendemos os princípios da constituição, 
e proclamamos iníqua toda a perseguição criminal que for sustentada 
por ele e pela utilidade do país. 

Julga-se discutido o parecer, e sendo posto à votação, é apro
vado. 

O Sr. P. Souza (pela ordem)- Desejava saber se é estilo espe
rar-se pela aprovação da ata para se remeter o ofício participando a 
deliberação do senado. 

O Sr. M. Mattos: - Já está tudo providenciado, vai se expe
dir-se o ofício já. 

É aprovada sem debate, em terceira discussão, a emenda da câ
mara dos deputados à proposta do governo fixando as forças de mar, 
a fim de ser enviada à sanção imperial. · 

Continua a primeira discussão, adiada em 12 do mês passado, 
da resolução do senado - Y -, que declara no gozo dos direitos de 
cidadão brasileiro ao tenente-coronel Emílio Manoel Moreira de Fi
gueiredo. 

· · Discutida a matéria, é aprovada a resolução para passar à 
segunda discussão; 

O Sr. C. e Silva:- Sr. presidente, eu vejo-me embaraçado em 
votar pela resolução de que se trata, à vista do § 2? do art. 6? da 
constituição do império, que diz: - são cidadãos brasileiros os filhos 
de pai brasileiro nascidos em país estrangeiro que vierem-estabelecer 
domicílio no império -. Entendo, Sr. presidente, que este artigo, 
mesmo pela ordem natural da colocação das palavras, só pode refe
rir-se a épocas posteriores à nossa independência, porque, sendo an
tes dela o BrasiLe Portugal uma só nação, claro está que não podia 
o artigo compreender os que nesse tempo tivessem nascido em Portu
gal e viessem fixar domicílio no Brasil antes da separação. 

Ora, pelo fato da separação, os mesmos nascidos no Brasil, mas 
que não se achavam nele ao tempo· da independência, ficaram sendo 
portugueses; assim como os nascidos em Portugal, e que a esse tempo 
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·estavam no Brasil e que aderiram à independência, ficaram sendo 
brasileiros. Ora, se assim se deu com os nascidos no Brasil, como não 
se dará com muito mais razão com aqueles nascidos em Portugal e 
que não estavam no tempo da independência no Brasil? O suplican
te diz que nasceu em Lisboa, e que ao tempo da independência não 
se achava no Brasil; por isso entro em dúvida se é brasileiro, porque 
entendo que o § 2~. da constituição só pode ser entendido com 
aqueles que, depois da independência, sendo ·filhos de pais brasilei
ros, e tendo nascido em país· estrangeiro, vierem fixar seu domicílio 
no país .. Embora o suplicante seja filho de brasileiro, só por esse fato, 
como é que se pode dizer que é brasileiro quando ao tempo da inde
pendência se não se achava no Brasil? t: esta a dúvida em que estou; 
creio que isto vai estabelecer um precedente que nos pode embaraçar 
muito. Muitos estarão nestas circunstâncias, poderão dizer em 
1843, depois de 20 anos de i.ndependência: - nós também somos 
filhos de. pais brasileiros, vimos agora estabelecer domicílio no Brasil, 
queremos ser considerados cidadãos brasileiros! 

Julgo pois que o artigo que o suplicante alega em seu favor 
não lhe pode ser favorável. Que ele se naturalize, que se repute 
em circunstâncias disso, convenho eu; mas que seja brasileiro dos 
que trata o § 2~ do art. 6~ da constituição, é que duvido. 

E demais, a nossa independência foi em 1822, só em 1824 
é que este pretendente veio para o Bracsil, e requereu ao poder exe
cutivo ser declarado cidadão brasileiro, que lhe indeferiu a preten
são; porém depois de 1825 em diante não continuou a requerer, 
não tratou mais de seus direitos, recolheu-se a sua casa!. .. Como é 
pois que agora em 1843 é que aparece de novo pedindo ser cidadão 
brasileiro, 20 anos depois da nossa independência? Se a resolução 
passar, não se fará a despesa com menos de-quarenta mil cruzados, 
porque se lhe hão de ajustar as suas contas e pagar-lhe como se ti
vesse estado em serviço todo o tempo que esteve no ócio em sua 
casa! E permitirá isto o estado de nossas finanças? Quanto a comis· 
são lhe quisesse fazer esta eqüidade, não devia declará-lo tenente-co
ronel. Mas declará~ lo no gozo deste posto; vir assim agravar a fazenda 
pública com semelhante soma, não me parece razoável nem justo. 
Se ele tinha interesse em ser cidadão brasileiro, porque não conti
nuou a requerer de 1825 em diante? Porque só agora em 1843 é que 
se apresenta de novo? 

Estas são as dúvidas que tenho, se tiver a fortuna de ser esclare
cido por algum dos nobres membros da comissão ou por outro e que 
esses escla~ecimentos me convençam da justiça do suplicante, não 
terei escrúpulo em votar a favor; .por enquanto não o posso fazer 
em consciência. 
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O Sr. V. de S. Lepoldo diz que, não estando na sala durante o 
discurso do nobre senador, roga a S. Ex. se digne repetir os argumen
tos com que combateu o parecer para que el.e, como membro da co
missão, lhe possa responder. 

O Sr. C. e Silva, obtendo permissão do Sr. presidente, expõe de 
novo suas dúvidas sobre a questão. 

O Sr. Visconde· de S. Leopoldo:·- O artigo da constituição que 
o nobre senador apresenta como um obstáculo aos direitos do preten
dente parece-me em verdade não o ser, ele não deve entender-se com 
aqueles cidadãos que antes de jurada a constitui.ção viviam nesse 
território que com o Brasil formava o reino unido. !: necessário 
atender mais ao tempo em que se jurou a constituição, e ver se nesse 
tempo era possível ao suplicante jurá-la. Não, ele tinha ido preso 
como suspeito para Lisboa, por causa de suas tendências à indepen
dência, lá estava, não tinha a ação livre; como pois podia jurar? 
Mas logo que se viu nas circunstâncias de poder vir ao Brasil, como 
consta pelos documentos que junta, veio, e requereu ser reconhecido 
cidadão brasileiro; porém tendo· visto que havia alyum escrúpulo 
·nesta matéria, que havia alguma dificuldade em o reconhecer tal, 
retirou-se para a sua fazenda, esperando melhor tempo, ou ·que os 
negócios estivessem mais desassombrados. 

Depois disso praticou ações que bem provam as suas boas 
intenções, seus verdadeiros desejos de ser brasileiro. Sucedendo a 
revolução do Rio Grande do Sul, manifestou mais claramente esses 
sentimentos, indo servir nas fileiras da legaÍidade contra os rebeldes. 
Nessa ocasião ninguém deixou o reconhecer como tenente-coronel, 
e até lhe .foi dado o soldo desta patente, por isso que não havia de
cisão alguma pela qual tivesse perdido este posto. Não só prestou 
serviços ao país com a sua pessoa, mas também com a sua fazenda, 
e quando viu que todas as circunstâncias lhe eram já favoráveis, espe
cialmente a expressa disposição da lei; a respeito daqueles que têm 
feito de certo modo o batismo ~e sangue, defendendo a integridade 
do império, tratou de fazer valer novamente os seus direitos, e 
requerer entrar no gozo deles. 

Os argumentos apresentados contra uma pretensão como esta, 
baseada em toda a justiça, não me parecem concludentes. Essa con
sideração especialmente de ter de se lhe pagar soldos atrasados não 
tem força nenhuma. Ou se deve, ou se não deve: se se deve paga-se, 
embora seja por este ou por aquele modo, visto as circunstâncias 
do tesouro; se se· não deve, o caso é outro. 

Eu peço ao nobre senador que haja de examinar a lei em que 
especialmente se funda o parecer da comissão, e creio que se medi
tar nela se convencerá da justiça que assiste ao suplicante. 
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O Sr. C. e Silva. - Da argumentação que ouvi ao nobre rela
tor da comissão, o que posso concluir é que o suplicante tem direito 
a naturalizar-se, porque os serviços que prestou dão-lhe esse direito. 
Mas não foi este o parecer da comissão. 

Se o nobre senador reconhece que o pretendente fez serviços 
no Rio Grande do Sul, e que estes serviços são da qualidade daqueles 
que exige a lei para se ser naturalizado, devia concluir o parecer com 
uma ·resolução autorizando o ·governo a dar carta de naturalização 
ao pretendente. Assim atendia a seus serviços e a seus direitos. Mas 
chamar brasileiro àquele que pela letra da constituiç.ão o não é, 
não posso convir. 

Não sei em verdade como se possa dizer em 1843 que um indi
vfduo nascido em Lisboa, embora filho de pai brasileiro, mas que não 
estava no Brasil ao tempo da independência em 1822, é cidadão bra
sileiro! 

Se com efeito praticou esses serviços está, no caso da lei; seja 
o governo autorizado a dar-lhe carta de naturalização, pois o contrá
rio pode, como já fiz ver, trazer muitos embaraços ao corpo legislati
vo. Os que estiverem nas mesmas circunstâncias virão com razão 
fazer suas álegações, e então V€1remos. todos aqueles a quem convier 
agora ser cidadão brasileiro, posto que estivessem em Portugal ao 
tempo da independência, alegar que seus pais eram brasileiros, e por 
este fato virem a ser considerados tais depois de um intervalo de 
20 anos! E com efeito, se isto vale para um, deve valer para todos; 
deve-se fazer justiça distributiva. Não sei como o corpo legislativo, 
tendo estabelecido este precedente, poderá negar a qualquer o 
mesmo deferimento em igualdade de circunstâncias. 

Autorizando-se o governo a dar carta de naturalização ao pre
tendente, tem-se atendido aos seus serviços; e se o governo entender 
que é oficial hábil, emprega-o, está no seu direito, e então principia 
a gozar desse posto, sem que tenha o direito de vir pedir-nos 40 e tan
tos mil cruzados pelo tempo que viveu no ócio de sua casa em anos 
anteriores. 

O Sr. V. de S. Leopoldo: - Desejava que o nobre senado'r se 
explicasse a que vem agora o nascimento em Lisboa; o nobre senador 
sabe que pela lei se devem considerar cidadãos brasileiros os que em 
qualquer parte ·que nascessem de cidadãos.brasileiros, tendo vindo de 
pouca idade para o Brasil, são cidadãos brasileiros; que, empregados 
ao depois em comissões, e acontecendo, como no caso em questão, 
proclamar-se a independência, nem por isso pela sua ausência perdia 
logo o seu foro de cidadão, mas era preciso que manifestasse de 
algum modo a vontade de renunciá-lo; o Imperador o Sr. D. Pedro I 
tanto reconheceu isso que aprazou por um edital· seis meses para 
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comparecerem os brasileiros ausentes, deixando ainda amplidão para 
provarem se dificuldades os embaraçassem para satisfazerem essa 

· clá·usula nesse período aprazado; logo como se faz culpa ao. suplican
te da sua forçada demora em Lisboa, para onde fora preso? 

Além disso, é injustiça revoltante querer fazer destituir este 
cidadão do seu posto, sem que tivesse cometido crime algum para 
perdê-lo. A comissão, não vendo circunstância alguma que a levasse 
a crer que o pretendente tinha perdido este posto, não duvidou na 
resolução que propôs chamá-lo tenente-coronel; e por esse lado 
ninguém dirá que ela possa ser argüida. 

Creio que com mais esta explicação tenho respondido aos ar
gumentos que o nobre senador produziu contra o parecer. O primei
ro foi o nascimento: este já mostrei que não implicava. O suplicante 
nasceu em Lisboa; mas ainda o Brasil não estava separado de Portu
gal; veio de tenra idade para o Brasil com seu pai ·aqui nascido, e se 
não se achou ao império no tempo da independência, foi por causas 
estranhas à sua. vo.ntade. A segunda objeção foi que não devia ser 
considerado tenente-coronel deste tempo; mas, não tendo havido 
ato algum que lhe fizesse perder esse posto, não podia a comissão 
deixar de considerá-lo no gozo dele. A última foi o estado do tesou
ro, que não podia ser sobrecarregado com o pagamento desses soldos 
atrasados; mas que culpa tem o suplicante disto? Se logo que ele re
quereu se lhe tivesse feito justiça, não se teria levado a dívida a tal 
ponto. 

Julgo ter justificado o parecer que assinei. 
O Sr. Costa Ferreira: - Sr. presidente, não sei porque se não 

quer reconhecer cidadão brasileiro este· pretendente. Ele é filho de 
pai brasileiro, na forma do§ 2? do art. 6? da constituição; é filho de 
um ilustre brasileiro que fez serviços muito distintos; veio para o 
Brasil, pertencia ao exército do Brasil (todos sabem que este exérci
to era diferente do de Portugal), foi empregado na fndia com milita
res que pertenciam ao mesmo exército, e quando sucedeu a indepen
dência, achava-se .ali, foi preso, não pôde vir logo para o Brasil; mas, 
assim que isso lhe· foi posssível, regressou. Não o reconheceram então 
cidadão brasileiro, em conseqüência das circunstâncias da época; to
dos sabem que com muitos outros sucedeu o mesmo, e que depois 
têm sido reconhecidos cidadãos brasileiros. · 

. O major Picaluga, por exemplo, pertenceu ao exército do Bra
sil, tinha estado em Portugal, tinha voltado, e ultimamente, depois 
de proclamada a independência, foi novamente para Portugal, e este
ve ao serviço do Sr. O. João VI; depois, voltando para o Brasil, foi 
demitido do serviço como estrangeiro; .requereu porém, passados 
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tempos, ao corpo legislativo, ·fez as alegações de que o senado estará 
lembrado, e ultimamente aí está reconhecido cidadão brasileiro. 

Qual é pois o motivo por que não havemos reconhecer também 
este indivíduo, que está em melhores circunstâncias? Não sei porque. 
Porque não continuou a requerer? Porque viu que do modo que esta
vam os tempos não poderia alcançar um despacho favorável. Mas hoje 
que as circunstâncias IT!elhoraram, que as paixões esfriaram, entendeu 
que devia requerer, e fê-lo com toda a justiça. Além de ser filho de 
pai brasileiro, veio para o Brasil logo que pôde, tem servido no exérci
to, derramou seu sangue pela causa da legalidade no Rio Grande do 
Sul, e por ela arruinou a sua fortuna. Isto não yale nada?! 

Mas disse que não há dinheiro para lhe pagar! Não há dinhei
ro!... Como o houve para mandar pagar ao major Picaluga? Donde se 
tirou o dinheiro para mandar pagar a um, tire-se para mandar pagar 
ao outro; e este eu ainda o considero em melhores circunstências. 

Lendo-se o parecer da comissão, vê-se que ele é todo baseado 
em justiça, e por isso hei de votar por ele. 

O Sr. V. de Olinda:- Parece-me impossível que se possa tirar 
argumento da constituição para se contrariar este parecer. A constitui
ção diz que são cidadãos brasileiros os filhos de pai brasileiro nasci
dos em país estrangeiro, que vierem estabelecer domicílio no impé
rio. E quais são as circunstâncias que acompanham o pretendente? t 
filho de pai brasileiro e ·veio estabelecer seu domicílio no império.· 
Isso é tão simples! 

Esta regra não tem tempo limitado, como pareceu indicar o 
nobre senador. Todo o filho de pai brasileiro, nascido fora, mas que 
venha estabelecer seu domicílio no império, é brasileiro. E se isto 
está realizado no pretendente, não sei que possa haver o menor 
obstáculo para deferir-lhe. · 

Julga-se discutida a resolução, e sendo posta à votação, é apro-
vada para passar à 2? discussão. · 

Sem debate são aprovados em última discussão os seguintes pa
receres: 

1~ Da comissão de legislação, mandando arquivar os papéis 
mencionados no mesmo parecer. 

2~ Da comi.ssão de constituição, mandando guardar no arqui
vo a ata do colégio eleitoral de Monte Alto para a eleição de um 
senador, em lugar do falecido Sr. Carneiro de Campos. 

3~ Da mesma comissão sobre a troca dos documentos parla
mentares· dos corpos legislativos deste império e do reino de Portugal. 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos 
de comissões, e dá para ordem do dia os mesmos trabalhos. · 

Levanta-se a sessão à meia hora depois do ·meio dia. 
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SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre. 

As 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a.sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 19 Secretário dá conta do seguinte 

E~PEDIENTE 

Um ofício· do ministro do império, participando terem-se exi
gido dos presidentes das prov(ncias de Pernambuco e da Paraíba, as 
informações pedidas pelo senado em 5 do corrente sobre o termo da 
vila de Alhandra. 

Fica o senado inteirado. 
Outro do 1 ~ secretário da câmara dos Srs. deputados, em res

posta ao do senado de 5 deste mês, remetendo o requerimento do vi
gário da freguesia da Taquara sobre o termo da vila de Alhandra. 

A quem fez a requisição. · 

LEITURA DE PROJETOS, PARECERES, ETC. 

O Sr. Vasconcellos:- Sr. presidente! Venho ocupar a atenção 
do senado com um projeto tão simples·como necessário; desvaneço
me de que com suas poucas palavras terá vigor de evitar que o crime 
e as paixões pol(ticas continuem a aproveitar-se de duas inexatidões 
de nosso código criminal para triunfo seu com grave preju (zo da 
causa pública. Refiro-me aos arts. 11 O e 111 do citado código, na 
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parte em que declara a pena dos cabeças de rebelião e sedição, e ao 
art. 143 do mesmo código, na parte em que declara ordem ilegal -
é manifestamente contrária às leis. 

O projeto que ofereço é·concebido em um só artigo, e nestas 
curtas vozes: "Fica suprida a palavra - cabeças - dos arts. 11 O e 
111 do código criminal, bem como as palavras - ou manifestante 
contrárias às leis do art. 143 do mesmo código. -" . 

Segundo este projeto cessará a distinção que até o presente se 
tem feito, com razão ou sem ela, entre cabeças e cúmplices; e só serão 
tidas por ilegais as ordens destituídas das solenidades externas neces
sárias para a sua validade, ou as emanadas de ·autoridades incom
petentes. 

Permita o senado que, com a brevidade possível, exponha as 
razões em que se firmam ambas as partes deste projeto. Não é meu 
intuito remover as dúvidas em que alguns têm entrado sobre a inteli
gência ·da palavra - cabeças - limitando-se já sua compreensão a 
autores que têm tido mais do que outros parte no crime, já amplian
do:a a todos os autores, sem distinção alguma. Tal inteligência não 
acha .apoio nem na teoria da cumplicidade, nem na mesma letra e 
espírito do código. 

Em verdade, se se não pode cometer crimes sem conhecimen
to do dever que se posterga, e ~em deliberado propósito de o poster
gar; se para o crime é além disso indispensável o ato contrario à lei; se 
para me \exprimir com os próprios termos do código, não há crimino
so sem mâ fé, e sem praticar ação. ou omissão contrária às leis penais, 
evidencia-se que é de absoluta necessidade proporcionar a pena ·à 
maior ou menor participação moral ou física que o delinqüente 
tiver no crime. Quais serão, porém, as notas características que o le
gislador deva prescrever para se distinguir o que é mais ou menos cri
minoso? É este o escolho em que mais de um legislador tem naufra
gado. 

Ninguém contestará que o código criminal francês é Cima das 
obras ou disposições legislativas mais perfeitas que possue a Europa; 
seus colaboradores são conhecidos como os mais profundos publi
cistas da França, entre os quais sobressaía um (Cambacéres) que não 
poucos sábios reconhecem como o gênio da legislação do seu século. 
Depois de profunda· meditação e de vastíssimos debates, resolveu o 
legislador francês punir o cúmplice com a mesma pena do autor, 
recuando assim diante ·da dificuldade de extremar na lei o autor do 
cúmplice. Nós porém, segundo a interpretação que rejeito, não nos 
contentaríamos com a distinção entre autor e cúmplice; avançarí
.amos ainda mais, faríamos diferença entre autor e c~beça, isto é, 
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entre menos autor e mais autor! Que matizes caracterizam uns e ou
tros? ... 

Dir-se-á que cabeça é aquele que concebeu o crime, o und et 
orta cupa esset? Examinemos tal definição, e nos convenceremos de 
que entre muitos cc-participantes de um crime podem haver mais 
criminosos do que aqueles que o conceberam e projetaram. Vede um 
bom e sincero cidadão iludido por arteiras e subterrâneas intrigas em
punhar as armas em defesa da constituição e do príncipe que se tem 
afigurado em perigo; aparece um ambicioso astuto que se aproveita 
de tal ilusão, desenvolve um plano, e consegue pô-lo em execução, 
por crédito, influência, liberalidades, ameaças e emprego de quanto 
pode excitar paixões no coração humano: qual será mais imputável, 
o autor originário do projeto, ou o que aderiu a ele? O homem sin
cero, cidadão honrado, ou o aventureiro que quer elevar-se sob as 
ruinas de seus concidadãos e de sua pátria? Em uma palavra,· carac
terizem o cabeça e o autor os que concebem tal diferença, e reconhe
cer-se-á seu erro ou intento de iludir; eu desafio aos sectários de tal 
opinião a que a esclareçam ao público e aos legisladores. 

Mas nem tal questão podia suscitar-se, à vista da disposição 
clara e terminante do nosso código criminal, nos arts. 49 e 59, em 
que só considera a existência de duas ordens de criminosos- autores 
e cumplices. - Note-se que estes artigos pertencem ao capítulo em 
que os legisladores brasileiros se propuseram definir quem se devia 
reputar criminosos, e que em nenhuma de suas disposições se vê dife
rença entre autor e cabeça. Se pois a palavra -cabeça, - dos artigos 
110, 111, 113 e 114 do nosso código, exprime idéia diversa da de
autor do crime -; se não há nos artigos citados a mesma idéia enun
ciada com diferentes palavras, devemos acusá-lo de contradição en
quanto já estabelece duas ordens de criminosos, e já três; isto é, deve: 
mos dar inteligência tal ao código, que dela resulte absurdo, o que 
não está em harmonia com as regras da boa hermenêutica. Mas eu 
peço aos meus adversários neste ponto que se dignem ler os artigos 
113, 114 ~ 115 de mesmo código, e espero de sua boa fé que confes
sarão seu erro. 

Declara o legislador, no art. 113, que o cabeça de insurreição 
que for escravo sofrerá pena de morte, no grau máximo; de galés per
pétuas, no médio; e de 15 anos, no mínimo; no art. 114 pune o cabe
ça que for pessoa livre com a mesma pena; e no art. 115 impõe a 
pena de prisão com trabalho por 20 anos ao que ajudar, excitar ou 
aconselhar escr-avos a insurgir-se, fornecendo-lhes armas, munições 
ou outros meios, para o mesmo fim; quem ajuda, excita ou aconselha 
um crime é cúmplice; portanto, admitida a· diferença que adotam 
meus adversários entre cabeças e autores, força é que não rejeitem 
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esta conclusão, e vem a ser que o código, nos citados artigos 113, 114 
e 115, pune aos cabeças e aos cúmplices, e isenta de toda a pena aos 
autores da insurreição, isto é, pune ao menos criminoso, o cúmplice, 
e absolve de toda a culpa o mais criminoso, isto é, o autor!!! Haverá 
mais absurdo? 

Finalmente, meus adversários ver-se-ão na necessidade de con
vir em que só pode haver cabeça no crime de rebelião; sedição e in
surreição; que é este um privilégio exclusivo de tais crimes, que em 
todos os outros só podem intervir autores ·e cúmplices; que razão 
justificativa poderão eles produzir de semelhante privilégio? Fariam 
um serviço à ciência do direito criminal se houvessem por bem reve
lá-la. Será essa distinção entre autores e cabeças inspirada por senti
mentos de humanidade, ou pela política? Mas.então por que motivo 
se não estendeu a mesma disposição a crimes em idênticas ou mais 
graves circunstâncias? Suponhamos que uma ou mais povoações que 
contiverem uma população de 18 ou de 19 mil almas conc~bem o 
criminoso projeto de entregarem a pátria ao estrangeiro, e tratam de 
executá-lo: não se pode conceber que de tal crime participem muito 
mais pessoas do que em muitos de sedições? E se os sentimentos de 
humanidade moverão ·os legisladores brasileiros: a punir só de entre os 
autores da sedição aos que afiguarais mais criminosos, isto é, aos ca
beças, por que motivo se ensurdecerão eles aos gritos de igual senti
mento no crime contra a independência do Brasil? . 

Se este crime fosse cometido por mais de 20 mil almas, era re
belião, presume a lei que tinha ·cabeças; mas porque·na hipótese só 
concorrerão para ele 19 mil almas ou 19 mil e 900, não se pode dar 
que fosse concebido, desenvolvido e posto em prática por cabeças! 
Há aí quem imagine maior absurdo, há aí quem se anime a acusar nos
so código de tantos e iguais disparates? o· que me maravilha no que 
venho de ponderar ·é que juízes, advogados, tribunais e alguns legis
ladores, tenham achado fundamento em tal inteligência! 

Não· foi pois meu intuito, propondo a supressão da palavra -
cabeças -, por termo às discussões que se tem suscitado sobre sua 
compreensão; isto é, se por ela se designa uma ordem especial de au
tores, ou se todo e qualquer autor; outro é o meu objeto. Entendo 
que convém suprimir a palavra - cabeças -, para que se considerem 
criminosos e puníveis todos os que intervierem em rebelião ou sedi
ção, contra os quais só ·poderá proceder-se por determinação impe- . 
rial. Apresso-me a prevenir a objeção que se me faria de que, sendo 
muitos os envolvidos em uma rebelião, o bem ·público exige que a 
mui poucos deles se limite o castigo: .longe de mim a pretenção de 
punir a todos, quer autores, quer cúmplices de semelhante crime: em 
caso tal o poder moderador mandará proceder só contra aqueles que 
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maior parte tiverem tido na revolta, e tenho por infalível que a acusa
ção recairá sobre número muito menor do que o que a ela fica expos- · 
to pela disposição do código. 

Releva que entre os participantes de um crime haja mais e me
nos imputáveis~ Aos que se associam para cometer um crime importa 
incutir desconfianças de uns contra outros, de fazer receia r traições e 
quanto possa malograr o projeto do delito. Igualar pois o perigo de 
todos não é próprio da lei, mas do malfeitor, que só se pode consi
derar seguro quando vê todos os seus colegas ameaçados de iguai~ 
sofrimentos. Maravilha pois que tenha prevalecido no foro a inteli
gência de que os arts. 110 e.111 do código criminal só punem os au
tores, com exclusão dos cúmplices. 

Será difícil descobrir maior incentivo aos crimes de rebelião e 
sedição do que isentar de pena a todo e qualquer cúmplice, certifi
cá-lo de que, quaisquer que sejam os seus atentados, nada tem que 
receiar. Em caso tal, bem raro será o ambicioso que deixe de tomar 
parte em qualquer desses crimes; a perspectiva do futuro é a mais 
lisongeira; espera muito, e nada tem que perder. Mais esta razão 
para que nunca se devesse ent~nder isento de pena o cúmplice, mor
mente quando tão difícil é discriminá-lo do autor em uma revolta; 
de maneira que a legislação inglesa pune em tal hipótese o cúmplice 
com a mesma pena do autor, embora na maior parte dos crimes tenha 
reconhecido autores e cúmplices. 

Nem sei como se poderá lavar da nódoa de inconstitucionali
de esses artigos do código, ou a inteligência que se lhes tem dado ex
cluindo de toda pena aos cúmplices. t uma das atribuições do poder 
moderador a de anistiar; compete-lhe ·exclusivamente. Mas se a inte
ligência que eu condeno é a verdadeira, não é o Imperador, é a lei 
quem anistia: reconhece ela criminosos os que tomam parte em seme
lhante crime; mas só sujeito à pena aqueles que forem considerados 
cabeças. t sem dúvida para estranhar que, sendo esta a minha opinião 
a tal respeito, proponha eu uma lei, e não uma recomendação ao go
verno para a .. cessassão de tal abuso; mas este tem ganhado tanta força 
que hoje só o pode extirpar uma determinação legal: eu mesmo lhe te-
nho obedecido. · 

Um barco carregado de víveres sai de um dos portos da provín
cia do Espírito Santo, e conseguindo romper o bloqueio que o gover
no pusera à cidade da Bahia, por causa da rebelião de 7 de novembro 
de 1837, foi ali abastecer os rebeldes, e dar-lhes mais vida e alento 
para se poderem manter por mais tempo na .sustentação de sua 
empresa criminosa. Voltando esta embarcação ao porto donde saíra, 
o digno presidente da província (o nosso colega o Sr. Nabuco) enten
deu-se comigo para a punição de tão grave atentado. Que fiz eu? 
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Nada; julguei infrutíferos quaisquer passos dados para reprimir tanta 
audácia. Eis outro resultado da interpretação que se tem dado a esses 
artigos do código, auxiliar, ajudar os rebeldes as escâncaras sem o me-
nor perigo. · 

Julgo portanto que o meu projeto merecerá a apr.ovação do se
nado na sua primeira parte, tem que propõe a supressão da palavra 
-cabeças. 

Igual esperança nutro eu sobre a segunda parte em que procuro 
designar com mais precisão o que seja -ordem ilegal -, propondo 
para esse fim a supressão das palavras- ou manifestantemente con
trárias às leis - no artigo 143 do citado código. Espero que se me não 
estranhará que justifique o meu intento, visto que nesta casa tantas 
vezes se tem invocado o direito de resistência, e até como que se 
tenha inculcado um recurso habitual e permanente de todos os 
povos, mormente dos que gozam de instituições livres. 

Não é objeto de contestação que as sociedades civis são estabe
lecidas e conservadas só porque todas as vontades individuais se fun
dem em uma, de maneira que o que todos querem é o que se presume 
ser a vontade de cada um. No momento em que prevalece uma von
tade particular contra a geral, desaparece a sociedade civil e entroni
sa-se a anarquia. A resistência pois em geral é incompatível com todo 
e qualquer governo, uma vez que seja tomada na acepção de revolta. 

Se fatos são necessários para corroborar uma verdade tão evi
dente, bem vizinhos os temos de nossas casas; ai estão os governos da 
América ex-espanhola. O chefe do estado que hoje sobe ao poder é 
amanhã contrariado, encontra resistência por toda a parte porque 
não falecem pretextos para o qualificarem de ilegal, de intruso; recor
re-se às armas, travam-se sangüinolentos combates, e novo chefe do 
estado lhe sucede dentro de curto prazo. Este corta algumas dúzias 
de cabeças, deporta aos que não pode assim tratar, promove uma 
centena de oficiais; mas poucos dias depois surge a mesma resistência 
a que ele deve o poder; corre mais sangue e maior número de oficiais 
é promovido, porque a revolta é ali o princípio regulador das promo
ções. 

Que quadro tão lastimoso! Entretanto nele não há exageração .. 
No Peru, por exemplo, houve em um ano (não estou certo se em 
1841 ou 1842) quatro chefes do estado ou presidentes da república! 
Eis, senhores, o futuro que nos aguardam se tais máximas governati
vas forem naturalizadas em nosso país, se a revolta for proclamada 
como recurso habitual e permanente do!' brasileiros contra o que se 
lhes antolhar como ilegal e ileg (timo. 

A. que ficará reduzido o governo se cada súdito tiver o direito 
de examinar as deliberações que ele expedir~ e de negar obediência às 
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que lhe parecerem inconstitucionais? Tal governo não será mais que ., 
uma quimera; nada poderá~ Que os brasileiros analisem todos os atos 
do governo e das autoridades subalternas; que os censurem, que recla-
mem, representem contra eles na tribuna, na imprensa; em petições, e 
por outra qualquer maneira lícita, entendo eu, e desejo que apreciem 
e exerçam este direito como lhes importa e cumpre. Mas sempre os 
reputarei criminosos quando recorram às armas para resistirem a auto-
ridade, e a forçarem-na ·a querer o que eles julgarem acertado.·. 

Reconheço que nas leis, obras do homem, iniquidades podem 
ser cometidas; que legisladores têm por vezes abusado; que ·casos há 
em que a resistência é não só um direito de todo o cidadão leal, ami
go das instituições do seu país; mas qualifico revolta e não resistên
cia o recurso às armas para contrariar a autoridade para satisfazer aos 
nossos votos particulares. . . 

Não se me esconde a objeção que já por vezes tenho ouvido, de 
que a resistência, se fôr limitada a simplesmente desobedecer, não 
contém a autoridade arbitrária e audaz, não terá outro resultado que 
sofrimentos a quem dela usar. Mui diverso.é a tal respeito ·meu pensa
mento. A violência não funda nem conserva direitos; testemunha to
dos· esses povos que a tem adotado' como garantia de suas institui
ções. Não duvido que a autoridade. contrariada se embraveça contra o · J. 

desobediente, que esta sofra alguma vez com notória injustiça; mas 
tais sofrimentos anunciam a próxima queda do arbítrio. A coragem 
do que tiver desobedecido, a injustiça e a iniquidade achará isso em 
todos os coraçõ·es generosos, e. imitadores por toda parte; não faltará 
quem acuse os atas a que se tem resistido, e estes serão imediatamen
te modificados. Sofrerá um ou outro; mas seu sofrimento, seu martí
rio não é um tributo que deve à pátria, quando esta dele necessita? ... 

Não nego pois o direito de resistir a ordens injustas que ofen
dam os direitos que· a providência tem estabelecido e gravado no co
ração do homem, ou lhe há revelado. Deve si.Jpor~se que no ato da 
associação tal direito foi reservado, que por ele ninguém renunciou à 
sua consciência, aó .ser de homem, ninguém se obrigou a prestar mais 
obediência aos caprichos dos homens do que aos preceitos de Deus. 
Reconheço também que ainda em outros casos é I ícita a resistência; 
mas nunca a revolta, nunca o recurso às armas para chamar a autori
dade ao seu dever. · · 

Ainda em um governo constitucional nem sempre a prudência 
aconselha a resistênCia pela infração do pacto fünda'mental; obra do 
homem pode este renunciar aos direitos que e·le confere~ Todavia 
nosso código reconhece e admite ·o direito de· resistência em vários 
casos, e me parece .. que esta sua determinaçãÔ é justíssima, uma .vez 
que seja entendida como eu o proponho no meu projeto. · · 
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política que ainda o soldado, o meirinho possa negar-se a obediência 
do que lhe determinou seu superior por ser a elas contrário; e porque 
nota se distinguirá o manifestamente contrário às leis daquilo que 
lhes não é manifestamente contrário? Ai está o tribunal supremo de 
justiça composto de ju (zes provetas que se supÕem os mais traque
jados na legislação do país, declarando todos os dias- manifestamen
te nulo, notoriamente injusto - o que não poucas vezes as relações 
julgam depois manifestamente legal, notoriamente justo. Desapare
çam pois do nosso código essas palavras- ou manifestamente centrá· 
rias às leis -, como proponho na segunda parte do projeto que passo 
a ler, e que espero obterá unânime aprovação do senado. 

O nobre orador lê o projeto que publicamos no Jornal de 16 
do corrente. 

O Sr. Presidente:- Fica sobre a mesa. 
São eleitos por sorte, para a deputação que tem de ir cumpri· 

mentar a S. M. o Imperador no dia 18 deste mês, aniversário de sua 
coroação e sagração, os Srs. senadores visconde de Congonhas de 
Campo, Hollanda Cavalcanti, Costa Ferreira, Oliveira Coutinho, Ver
gueiro, visconde de 01 inda, Monteiro de Barros, Lima e Silva, Araújo. 
Vianna, Clemente Pereira, Alves Branco, Almeida Torres, Almeida e 
Silva, e Rodrigues de Andrade. 

O Sr. presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, dá a ordem do dia e levanta a sessão ao meio dia. 
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SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre. 

As 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

ORDEM DO DIA 

São aprovados sem debate em última discussão os pareceres da 
comissão de constituição, um sobre o projeto - J -de 1838, acerca 
do alistamento dos estrangeiros na guarda nacional, e outro julgando 
prejudicada a resolução de 1835, que proíbe a concessão de tenças 
por serviços militares em tempo de paz. 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, e dá para do dia a segunda discussão da resolução- Y
sobre EmílioManoel Moreira de Figueiredo. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e meia. 

• 
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SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

As 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

E apoiado, e manda se imprimir, o projeto do Sr. Vasconcelos, 
que suprime a palavra - cabeça - nos arts. 11 O e 111 do código cri
minal, bem como as palavras "ou manifestamente contrárias às leis" 
no art. 143 do mesmo código. 

O Sr. V. de Congonhas do Campo participa que a deputação 
encarregada pelo senado de felicitar a S. M. o Imperador no dia 18 
deste mês se dirigira ao paço da cidade, e sendo introduzido à pre
sença do mesmo augusto Senhor com as formalidades do estilo, ele, 
na qualidade de o_rador da referida deputação, recitara o seguinte 
discurso: . 

"Senhor. - Á presença augusta de V. M. I. o senado nos envia 
em deputação para exprimir com sumo respeito e acatamento os sen
timentos de júbilo que o animam pelo feliz aniversário de sua coroa
ção e sagração. 

"O senado, Senhor, e a nação inteira, reconhece que V. M. I. 
tendo sustentado com vigorosa mão o trono brasileiro, desde que 
tomou sobre os seus atlânticos ombros, no mais perigoso tempo, a 
administração da monarquia deste vasto império, manifestou logo seu 
entendimento compreensivo e magnânimo coração, harmonizando o 
principa?o e a liberdade, sua constante solicitude de manter ilesa a 
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pureza da religião cristã, sua humanidade sem par, seu amor à jus
tiça, moderado pela clemência; mas, Senhor,. dignai-vos perdoar-me se 
ofendo vossa modéstia: seria estranho se um coração angélico não 
fosse perene fonte d~ incomensur~veis benefícios políticos. 

"Convém pois levar à posteridade o nosso respeito, amor e gra
tidão a tão digno soberano, que com tanto empenhoyela na guarda 
da constituição. e do depósito da soberania, igualando-se às contem
porâneas testas coroadas da Europa na arte das artes de bem reger e 
fel i citar a seus povos. 

"O senado portanto dirige ao céu os mais ardentes votos para 
que a Divina Providência se digne conceder a V. M. I. prolongados 
anos e uma dilatada vida para comum felicidade dos seus fiéis 
súditos. . 

Ao que S. M. o Imperador se dignou responder: "Ag;adeço 
muito os sentimentos do senado." 

O Sr. Presidente declara que é recebida esta resposta com mui
to especial· agrado. 

Lê~se e fica sobre a mesa o seguinte parecer: · 
"A comissão de fazenda examinou a proposta do governo soli

citando da assembléia geral a necessária autorização para realizar, 
por meio de operações de crédito, o dote e enxoval estabelecidos pela 
lei de 29 de setembro de 1840 a favor da sereníssima princesa a Sra. 
D. Francisca, cujo consórcio com S. A. R. o Sr. príncipe de Joinville 

. fora contratado em 22 de abril do corrente ano; e bem assim.consi
derou a emenda feita pela câmara dos Srs. deputados à mesma pro
posta. 

"E como reconheça que esta é mais explícita e preenche mais 
satisfatoriamente a intenção do governo e a execução da citada lei 
de 29 de setembro, é de parecer que seja adotada a referida emenda 
em substituição à proposta submetida pelo ministério da fazenda à 
consideração das câmaras legislativas. 

"Paço do senado, 19 de julho de 1843. - Vasconcellos. - V. 
de Abrantes." 

Também fica sobre a mesa o seguinte p_rojeto: 
"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 19 Fica inibida de ora em diante a concessão de tenças 

por serviços militares, e a pretexto do assento do conselho ultrama
rino de 28 de março de 1792, e bem assim a renúncia das tenças. 

"Art. 29 Ficam revogadas todas as disposições legislativas em 
contrário. - Manoel do Nascimento Castro e Silva." 
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ORDEM DO DIA 

Entra em segunda discussão a resolução que declara no gozo 
dos direitos de cidadão brasileiro o tenente-coronel Emílio Manoel 
Moreira de Figueiredo. 

O Sr. Hollanda Cavalcanti:- Sr. presidente, vou falar em um 
negócio de que fui procurador; mas bem mau procurador, como mos
trarei. 

Eu não falaria ainda hoje nesta questão se nesta câmara e na 
outra não se tivessem apresentado dúvidas que me parece necessário 
esclarecer. O meu nome tem também estado envolvido nesta discus
são; e posto que de mim goste pouco de falar, todavia sou obrigado a 
dizer alguma coisa a respeito. 

Eu disse que tinha sido procurador n~ste negócio; mas perante 
as câmaras achei de tanta justiça a pretensão deste brasileiro, que, 
tendo tido um pequeno incômodo quando entrou em primeira dis
cussão, não vim à casa; persuadi-me que não era preciso mais que 
atender aos papéis juntos à petição para deferir sem hesitar. Não 
aconteceu porém assim; logo na primeira discussão se apresentaram 
nesta casa algumas dúvidas que cumpre fazer desvanecer. 

Principiarei a expor os fatos, e irei referindo documentos sobre 
alguns dos quais me parece que alguns membros desta casa podem 
falar, porque devem estar inteirados do que eles alegam. 

Foi em Macáo que conheci o Sr. tenente-coronel Emílio Ma
noel Moreira de Figueiredo; conhecia de vista seu pai nesta corte, 
sabia de suas boas qualidades, quer da dignidade com que servia, quer 
do amor que tinha ao seu país. Tendo eu ido em comissão para a Chi· 
na, encontrei este moço, e adquiri relações com ele, por um motivo . 
que é comum a todos nós; pois diz o poeta portugues: 

Alegria não pode ser tamanha, 
De achar gente vizinha em terra estranha. 
Quando achávamos uma pessoa da nossa terra em país estran

geiro, com facilidade simpatizávamos com ela; parecemos até velhos 
amigos quando não somos senão conhecidos da primeira vista. Fui 
conhecer pois este senhor na China como brasileiro; nem me ocorreu 
nunca que ele fosse nascido em Portugal, porque nunca o ouvi falar 
de Portugal; sempre o ouvi falar do Brasil, do seu pai, de suas irmãs, 
de todos os seus parentes: toda as nossas conversações eram sobre 
coisas do Brasil, e sempre o reputei brasileiro. 

Com o grande movimento português de que resultaram todos 
os efeitos políticos que hoje são conhecidos, digo, com a procla
mação da constituição portuguesa no Porto e instalação das cortes de 
Lisboa, todas a uma e uma não só as capitais, mas todas as partes dos 
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domínios de Portugal tiveram um movimento elétrico, e não sei se 
por minha boa ou má fortuna tive de assistir a toda a revolução por
tuguesa nas suas possessões nas quatro partes do mund.o. Vi a revo
lução na China; fui vê-la também na Asia, em Gôa; vi-a na Africa, fui 
vê-la em Portugal, e afinal vim vê-la no Brasil. · 

Tendo havido esse movimento geral, não houve parte nenhuma 
dos domínios portuguêses que não se resentisse daquele movimento 
da metrópole. Houve por conseqüência também na China o seu ato 
regenerador; juntaram-se uns poucos de homens, botaram o governo 
abaixo, e fizeram o seu governo provisório. Mas é preciso que eu diga 
que chegaram a Macáo, onde eu estava, notícias tais do procedimento 
das cortes de Lisboa, que logo assentei de mim para mim que não era 
mais português, porque, sendo brasileiro, nascido no Brasil, à vista do 
que se fazia em Portugal, assentei que o Brasil se separava absoluta
mente de Portugal; por conseqüência importei-me muito,pouco com 
todos os movimentos da China, e até mesmo com os portuguêses, 
olhando muito que o meu país ia separar-se. 

Isto foi em 1822. O tenente-coronel Emilio Manoel Moreira de 
Figueiredo tinha sido ajudante de ordens do governador de ·Macáo, 
e tinha de partir para os estados da Índia, para onde estava nomeado . 
Depois porém destas comoções; depois de haver um governo criado, 
e eu não me ter metido com coisa alguma, pelas razões que expus, fui 
preso uma noite, e mais tarde soube que também o tinham sido esse 
tenente-coronel e outros. Não me assutou a tal prisão, e até hoje, 
Sr. presidente, não me tem assustado esses trabalhos, porque tenho 
sempre contado com a minha consciência. O que é porém verdade é 
que ali se eregiu um tribunal de justiça popular, que foi chamado pe
rante ele, respondi a tudo o que se me perguntou, e tive uma pronún
cia, que aqui trago, assim como teve o Sr. tenente-coronel' Emílio e 
outros: a pronúncia é do teor seguinte: 

"obrigam estes autos de denúncia e devassa à prisão e livramen
to aos réus José Caetano Malleo, tenente-coronel Emilio Manoel 
Moreira, capitão Alexandre Grand-Pré, alferes Francisco de Mello da 
Gama Araújo, sargento mór Antonio Francisco de Paula Hollanda Ca
valcanti e Joaquim Justiniano de Vasconcellos, todos compreendidos 
na denúncia, e implicados na conspiração formada contra o atual go
verno, etc., etc., etc." 

De passagem direi que todos estes indiv(duos eram brasileiros; 
só o primeiro é que era filho da fndia. 

Continua a pronúncia dando as razões, e pelo que me respeita 
diz o seguinte: 

"Porém o 5~ réu, ainda que contra ele nada provam as teste
munhas da devassa, contudo, nas suas respostas às perguntas a folhas 
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e folhas, mostra coincidir nos mesmos sentimentos que os dois pri- · 
meiros réus, em não reconhecer a legalidade do atual governo, de cuja 
fé duvidou, exigindo rubricar as folhas que continham suas res- · 
postas." 

De maneira que o meu crime era exigir rubricar as folhas do 
meu interrogatório!... Note-se bem isto, e que as testemunhas n·ada 
provaram contra mim, aqui está, como eu fui pronunciado por crimes 
políticos, como aqui se disse!!... 

Em conseqüência fomos todos presos: note-se ~que isto foi em 
setembro de 1822; eu tinha a presunção que o Brasil se separava de 
Portugal, mas não passava de presunção; do Brasil não tinha notí
cia alguma senão que tinha mandado os seus deputados às cortes de 
Lisboa. Depois que chegamos a Lisboa, em 1823, é que tivemos notí
cia da proclamação da independência do Brasil, e do decreto, que 

I . -

chamava todos os brasileiros ausentes para o império. Todos os brasi-• . 

leiros, em geral, com pequenas exceções, que se achavam em Portu-
gal, desejavam vir para o Brasil; mas nem todos tinham meios de o 
poder fazer. O tenente-coronel Moreira, posto que com alguma fortu
na no Brasil, não tinha notícia alguma de sua casa. Eu pude recolher
me ao Brasil, porque felizmente deparei com correspondentes da casa 
de meu pai, em Portugal, que me deram os meios de me transportar 
com facilidade; e com efeito, mesmo em 1823 achei-me no Brasil. O 
tenente-coronel Moreira porém não teve estes meios, e a prova de que 
os não teve, senhores, foi que, achando-se doente, viu-se obrigado a 
recolher-se a um hospital. Escreveu pois para sua casa, e esperou que 
lhe mandassem alguns meios para o seu transporte. Mas a sua demora 
não foi grande, porque, tendo eu chegado ao Brasil em dezembro de 
1823, o tenente-coronel Emilio chegou em 1824. 

Chegando eu ao Brasil, ninguém pôs dúvida sobre a minha qua
lidade de brasileiro. Era ministro da guerra o Sr. Conde de Lages (a 
quem chamo por testemunha do procedimento do tenente-coronel 
Moreira). Eu fui admitido ao exército do Brasil, ao qual tinha perten
cido sempre, e antes mesmo de ser admitido já tinha alguma coisa 
feito em Pernambuco a favor do sistema atual. 

Mas chegando o Sr. tenente-coronel Emflio, fez o seu requeri
mento (apelo para o Sr. conde de Lages), não pondo em dúvida a sua 
qualidade de brasileiro; mas para se lhe mandar pagar o seu soldo. S. 
Ex. não o atendeu. Eu estou persuadido que o motivo por que S. Ex. 
não o atendeu foi porque, como. o pretendente tinha nascido em Por
tugal, apesar de ser filho de brasileiro, duvidou um pouco sobre a sua 
nacionalidade; não sei se foi muito rigoroso; mas não se deu motivo 
algum, o requerimento só teve -escusado - à cerca da continuação 
do pagamento do soldo. 
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O tenente-coronel Moreira era herdeiro de seu·· pai o conse
lheiro Manoei·Moreira de Figueiredo, que lhe deixou fazendas no Rio 
Grande do Sul; eu tenho aqui o seu testamento, pelo qual vemos que 

. era filho de Cotas Altas (em Minas), e até há aqui pessoas que. ·o 
conheceram. As suas· propriedades requeriam· a sua presença; não 
podia estar na corte, foi toma'r conta ·de seus· bens e deixou-me por 
seu procurador. Disse-lhe que fosse tranqüHo, que eu requereria, quer 
às câmaras, quer ao governo; que patentearia seus direitos, e qüe eles 
jamais seriam preteridos. 

Com efeito, requeri sendo ministro o Sr. Bento Barroso Perei
ra. Este senhor disse-me por estas palavras: - Se ningUém tivesse 
duvidado da naturalidade deste indivíduo, não duvidaria; ·mas uma 
vez que já se· duvidou não lhe posso deferir, é melhor que requeira às 
câmaras, e que justifique ser brasileiro. Com efeito, requeri às câma
ras, e desde então se achará nas respectivas atas menção do requeri
mento do tenente-coronel Moreira; mas que culpa tem ele de que as 
câmaras nunca quisessem ·dar andamento a este negócio? Como se 
pode dizer que· ele se deixou ficar muito tranqüilo ·na sua fazenda? O 
nobre ministro da justiça que se acha presente é também uma teste
munha que eu invoco, porque em suas mãos, quando era membro da 
comissão de constituição na· câmara :dos deputados, estiveram os 
papéis do pretendente. 

Mas é preciso notar, senhores, que não há só a pretensão deste 
indivíduo. Suas irmãs, filhas do mesmo conselheiro, que decretaram 
os serviços de seu pai no tempo da constituinte, obtiveram uma pen
são, e essa pensão·não foi ainda aprovada!. 

O Sr. Candido José D' Araujo Vianna, que foi presid~nte da câ
mara dos deputados, sabe também que. eu pedi que este negócio do 
tenente-coronel Moreira entrasse em discussão. Mas .quando certos 
negócios têm a preferência, como se pode lançar em rosto aos preten
dentes demora em requererem quando há estes fatos públicos de que 
tem sido testemunhas aqueles mesmo que os põem· em dúvida? 

Eu com efeito fui mau procurador, por isso mesmo que era 
membro das câmaras, por isso mesmo que tinha amizade a esse indi~ 
víduo, dizia: - faça-se-lhe justiça, não quero favor nenhum·-; e nada 
consegui! 

Mas continuemos ainda sobre o comportamento deste homem. 
Hã a revolução do Rio Grande do Sul; ele acha-se na sua fazenda; não 
hesita um momento, entra no serviço, é reconhecido pelas autoridades 
dali como tenente-coronel do exército, bate-se, é prisioneiro, está um 
pouco de tempo prisioneiro, recebe o soldo, etc.; aqui estão os docu
mentos de tudo isso (mostrando vários papéis). 
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Afinal estava o meu amigo a espera que eu lhe desse conta do 
estado dos seus negócios. Escrevi-lhe uma cartinha, dizendo-lhe -
quem quer, vai, quem não quer, manda; se quiser tratar dos seus ne
gócios, venha; eu sou muito mau procurador.- Com efeito, chega ele 
aqui em 1841 (eu estava já no ministério), e fêz o seu requerimento. 
O meu colega e irmão, que era ministro da guerra, perguntou-mé:- o 

·que diz a este negócio?- Eu disse:-:- faça só justiça; mande consultar 
o conselho supremo militar, não quero favor sobre esta pretensão, 
quero só ju~iça. 

Foi o negócio ao conselho supremo militar, que foi de opinião 
que mandasse informar o presidente. O presidente dá boa informa
ção; ela não é nada má; mas permita-se-me dizer:- o presidente não 
sabia 'bem do negócio; o presidente disse que ele não serviu, mas aqui 
está um documento por onde se mostra que ele serviu e recebeu sol
do (lê). 

~~certifico, que em observância do despacho retro, que o 
tenente-coronel Emilio Manoel Moreira de Figueiredo recebeu do 
cofre da caixa militar do exército quantia de 3:467$ rs., provenientes 
de soldo e mais vantagens que teve desde o 19 de jafleiro de 1836 ao 
fim de junho de 1840, etc., etc., etc. E para que o referido conste 
onde convenha, passei a presente que vai por mim assinada. 

~~Repartição da caixa militar do exército, em 2 de março de 
1840. -João Feliz da Fonseca Pereira Pinto" 

Senhores, é vergonha que eu seja obrigado a falar nesta ma
téria! 

O requerimento deste tenente-coronel não era sobre a dúvida 
de ser cidadão brasileiro; ele pedia promoção, acesso; sobre isso é 
que foi a consultar ao conselho supremo; mas o conselho supremo 
mandou informar o presidente, e o presidente disse:- não há nada
por mal informado; confessa que o pretendente sempre aderiu à l.ega
lidade, mas que havia dúvida ... Não houve porém dúvida para o em
pregar no exército, para receber o soldo! ... 

Eis os documentos dos seus serviços (mostrando papéis) que 
provam que ele serviu sem nódoa alguma até 1840 em que veio para 
aqui, e aqui tem estado a pretender a alegar seus direitos às câmaras, 
e uma delas, na sessão passada, indeferiu-lhe! Sr. presidente, permita
se-me dizer: - se ele fosse português era admitido -! O tenente
coronel Moreira, filho do conselheiro Moreira, não tem um parente 
em Portugal; sempre o conheci brasileiro de coração; suas irmãs casa
das no Rio Grande, são pensionistas do estado; não sei mesmo se 
nesta casa existe algum parente dele; serviu sempre no exército do 
Brasil, mesmo quando esteve na fndia era oficial deste exército; ime
diatamente que pôde recolheu-se ao Brasil, e estando em sua casa, ape-
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nas rebenta uma rebelião vai servir a legalidade, vai afrontar os peri· 
gos! E diz-se que um homem desta ordem não é cidadão brasileiro? 
t: porque nasceu em Portugal?! Seu pai, nascido no· Brasil, foi daqui 
formar-se à· universidade de Coimbra, depois que se formou casou-se 
em Portugal; este filho veio com ele para o Brasil, como se pode dizer 
que não é brasileiro.? ... Um indivfduo nestas circunstâncias não é 
cidadão brasileiro?! E vem-se alegar que ele não reclamou, quando re
clamou logo na sua chegada, quando disto temos testemunhas presen
tes?! 

Também houve alguém que dissesse:- ele tem tão pouca razão 
que, tendo a amizade do Sr. Hollanda Cavalcanti, nunca pôde conse
guir seu despacho -! Veja V. Ex. a amizade do senado~ Hollanda 
Cavalcanti que valor tem para o poder! 

Não sei se tenho dito coisas que não devera dizer ... Não direi 
mais nada, mas não voto sobre a questão. Decida o senado como 
quiser; Eu não tenho queixa nenhuma do senado; mas, Sr. presidente, 
recordo-me de ouvir aqui a um nobre senador que os amigos deviam 
ser suspeitos ... Sim, ele quer que nós sejamos julgados só por nossos 
inimigos! Eu não sei se nesta deliberação se atende à justiça ... Não 
falo no senado, falo na marcha que tem levado um negócio desta 
ordem! Parece-me que é necessário patrono, e patrono que se avilte! ... 
Não direi mais nada. 

Remeto estes documentos todos para a mesa para que se publi
que, e remetam para a câmara dos deputados quando para lá for a 
proposta. 

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se discutida a 
resolução, e sendo posta à votação é aprovada para ter terceira dis
cussão. 

Achando-se esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. presi
dente convida os Srs. senadores a ocuparem-se em trabalhos de co
missões,· e dá para a ordem do dia, logo que chega o ministro da 
fazenda, a primeira e segunda discussão da proposta do poder execu
tivo, autorizando o governo para realizar por operações de créditos a 
importância do dote de sua alteza a senhora princesa D. Francisca. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos da manhã. 
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SESSÃO EM 20.DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

As 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 19 Secretário dá conta do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro da marinha, remetendo um dos autó
grafos sancionados da resolução da assembléia geral legislativa, man
dando continuar em vigor, durante o ano financeiro de 1844 a 1845, 
as leis n9S 281 e 282, de 6 e 24 de maio último, que fixam as forças 
navais e de terra para o ano financeiro de 1843 a 1844.· 

Fica o senado inteirado, e manda-se participar à câmara dos 
.Srs. deputados. . 

Outro do. ministro da fazenda, em resposta ao do senado de 
19 ·do corrente, participando não lhe ser possível comparecer para 
assistir à discussão indi.cada no dito ofício, por ter de se achar pre
sente à discussão do orçamento na câmara dos Srs. deputados. 

Fica o senado inteirado. 
O mesmo Sr. 19 secretário participa que os Srs. senadores Cas

tro e Silva e V. de Congonhas do Campo não compareciam por inco
modados. 

Fica o senado inteirado. 
São eleitos por sorte, para a deputação que tem de ir felicitar 

a S. M. o Imperador no dia 23 do corrente, os Srs.: conde de Lages, 
Hollanda Cavalcanti, Almeida Torres, conde de Valença, Oliveira 
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Coutinho, visconde de Abrantes, visconde de S. Leopoldo, Araújo 
Vianna, Rodrigues de Andrade, Monteiro de Barros, Clemente Perei
ra, Saturnino, Almeida e Silva e Oliveira. 

ORDEM DO DIA 

E aprovada, em 1~ discussão, a proposta do poder executivo, 
que autoriza o governo para poder realizar por operações de crédito a 
importância do dote e do enxoval de S. A. a Sra. 'princesa D. Francis
ca Carolina. Entrando imediatamente em 2~ discussão, e posta à 
votação a proposta, não passa, sendo aprovada a emenda da câmara 
dos Srs. deputados para passar à 3~ discussão. . 

O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos 
de Comissões, e dá para ordem do dia os mesmos trabalhos. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e meia. 
; 
'i 



SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

As 10 horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 23 Srs. senadores faltando os Srs.: visconde do Rio Vermelho, 
Mairink, Hollanda Cavalcanti, barão de Suassuna, Alencar e Almeida 
e Silva; por impedido o Sr. Maia, e com causa comunicada os Srs.: 
visconde da Pedra Branca, Vallasques, Paula Souza, visconde de 
Congonhas, marquês de Paranaguá, marquês de Maricá, Feijó, Al
meiàa Albuquerque, Paula Albuquerque,· visconde de Abrantes, 
Castro e Silva, Lobato, Vergueiro, Ferreira de Mello, barão de Pontal, 
Oliveira Coutinho e Saturnino. 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e convida os Srs. sena
dores a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 

"A assembléia geral legislativa decreta: 
"Art. 19 Fica suprimida a palavra- cabeças- nos arts. 110 e 

111 do código criminal, bem como as palavras- ou manifestamente 
contrárias às leis- no art. 143 do mesmo ·código. 

"Art. 29 Ficam revogadas as disposições em contrário. 
"Paço do senado, 15 de julho de 1843.- Bernardo Pereira de 

Vasconcel/os." 
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SESSAO EM 22 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

As 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e lidas as atas de 20 e 21 do corrente, 
são aprovadas. 

O Sr. 19 Secretário dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro do império, participando que S. M. o 
Imperador recebera, no'dia 23 do corrente, pela uma hora da tarde, 
no paço da cidade, a deputação do senado que tem de ir felicitá-lo. 
Fica o senado inteirado. 

Outro do ministro da justiça, remetendo o decreto de 7 de ja
neiro do corrente ano, pelo qual foi aposentado o bacharel Manoel 
Alves Alvim no lugar de juiz de direito da 2~ comarca de S. Paulo. 
A comissão da fazenda. 

O mesmo Sr. 19 Secretário participa que o Sr. senador Satur
nino se achava incomodado, e por isso não podia fazer parte da 
deputação que tem de ir felicitar a S. M. o Imperador no dia 23 do 
corrente; e passando-se a nomear que·m o substitua, sai eleito por 
sorte o Sr. Vergueiro. 

E apoiado e vai a imprimir o projeto de resolução do Sr. Cas
tro e Silva, proibindo a concessão de tenças. 
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O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de 
comissões, e dá para ordem do dia a 3~ discussão da resolução que 
autoriza o governo para realizar o dote e enxoval de S. A. a Sra. prin
cesa D. Francisca: 3~ discussão da resolução - y- sobre Emilio Ma
noel Moreira de Figueiredo: 1~ discussão do projeto de lei ;._ AD -
suprimindo a palavra- cabeças- do artigos 110 e 111 do código cri
minal. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e três quartos. 



·r 
: ·~ 

.f 

· ..... 1 ,, 
.;• 

:; 

:~ 

.

,)," ,. 
·~; 

.I 

SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 1943 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

As 1 O horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 28 Srs. Senadores, faltando os Srs. visconde do Rio Vermelho, 
Mairink, Hollanda Cavalcanti, barão de Suassuna, Alencar, barão do 
Pontal, Vergueiro, Almeida e Silva, Costa Ferreira, Pais de Andrade 
e Brito Guerra; por impedido o Sr. Carneiro Leão; e com causa comu
nicada os Srs. visconde da Pedra Branca, Vallasques, marquês de Para
naguá, marquês de Maricá, Feijó, Lima e Silva, Lopes Gama, Castro e 
Silva, Almeida Albuquerque, Lobato, Ferreira de Mello e Saturnino. 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e convida os Srs. sena
dores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissão. 

'······. 



SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 1843 

Presidência.do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Ás .1 O horas e meia da manhã, feita a chamada; acham-se pre
sentes 25 Srs. senadores, faltando os Srs. visconde do Rio Vermelho, 
Alencar, Ferreira de Mello, barão do Pontal, Almeida e Silva, Mai
rink, barão de Suassuna e Paes de Andrade; por impedido o Sr. Car- · 
neiro Leão, e com causa participada os Srs. visconde·da Pedra Branca, 
marquês de Maricá, marquês de Paranaguá, Feijó, Lima e Silva, Oli
veira, Castro e Silva, conde de Valença, Saturnino, Costa Ferreira e 
Atmeida Albuquerque. 

O Sr. 1 ~Secretário participa que o Sr. senador Lima e Silva lhe 
havia comunicado achar-se anojado pelo falecimento de urna sua fi
lha. Manda-se desanojar. 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e convida os Srs. sena
dores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 
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SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Sumário: Expediente.- Ordem do dia: 1~ discussão da resolução que 
suprime a palavra cabeÇas nos artigos 110 e 111 do código cri· 
minai; discursos dos Srs. P. Souza, Va5concel/os, A. Branco e 
C. Leão. 

Ás 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e lidas as atas de 22, 24 e 26 do cor· 
rente mês, são aprovadas. 

EXPEDIENTE 

O Sr. 1P Secretário lê um ofício do ministro do Império, reme· 
tendo as cópias autênticas· dos orçamentos e balanços da receita e 
despesa da província de Santa Catarina, depois do ato adicional até o 
ano financeiro de 1841 a 1842, e bem assim o orçamento da despesa 
de 1842 a 1843. 

Remetidos para o arquivo. 
O Sr. Conde de Lages participa que a deputação encarregada 

de felicitar a S. M. o Imperador no dia 23 do presente mês se dirigira 
ao paço da cidade, e sendo introduzida à presença do mesmo augusto 
senhor, na qualidade de orador dela, 'recitará o seguinte discurso: 

"Senhor. - Entre os dias que a Divina Providência marcou 
para fazerem principalmente a glória dos príncipes e a felicidade das 
nações, estava o 23 de julho de 1840. Decorreram os séculos, apare
ceu esse dia, e foi V. M. I. com a nação brasileira que deram ao mun-
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do o testemunho mais solene de recíproca e cordial confiança. A 
nação muito pediu ao soberano; o soberano muito concedeu à nação. 
Senhor! A história dos reinados mostra quanto difíceis são os tempos 
das minoridades. As ambições mais ou menos nobres; o véu que tem
porariamente cobre o prest(gio da realeza; os assaltos dos diversos si_s
temas políticos são outros tantos perigos que corre o sistema monár
quico. 

"Nós tínhamos, é verdade, a fidelidade brasileira que minorava 
assuntos que o conhecimento da história nos podia dar: mas também 
é certo que a política prudente aconselha que as virtudes sociais ja
mais sejam levadas às últimas provas. Talvez este pensamento produ-

. ziu a expressão do desejo de que fossem esquecidos os anos da idade 
de V. M. 1., e somente lembrados seus talentos naturais, seus conheci
mentos adquiridos e suas virtudes herdadas. 

liAs virtudes herdadas!! Sim, senhor. A ilustre sombra do mag
nânimo fundador do império, desse príncipe da civilização, tem 
apontado a V. M. I. os consórcios possíveis e necessários do vigor e 
moderação do favor e justiça, do amor e severidade. É assim que a 
história marcará com traços de semelhantes cores os vestígios mate
rializados dos dois brados políticos da realeza em triunfo - Fico -
Quero, e já. 

11Senhor! O senado exulta de prazer vendo realizadas suas espe
ranças. Ele conhece que o dia de hoje o convida a novas bênçãos 
sobre o 23 de julho de 1840; por t~o grato motivo nos envia em 
deputação perante o trono de V. M. I. para que em seus degraus 
depositemos a sua expressão de constante amor, inabalável fidelidade 
e profundo respeito. V. M. 1., Senhor, dignando-se aceitar tão sin
ceros votos, fará a melhor das recompensas aos anciões da nação, que 
por seu débil órgão repetem. -Viva o Imperador." . 

Ao que .S. M. o Imperador se dignou responder. "Com muito 
prazer agradeço ao senado os seus sentimentos." 

O Sr. Presidente declara que é recebida a resposta com muito 
especial agrado. 

·a Sr. F. de Mello: -Sr. presidente, não posso deixar de instar 
pela decisão do processo que me foi formado pela polícia. Julgo que 
é da honra e da dignidade do senado decidir a este respeito. Se do 
processo se prova que tenho alguma culpa, cumpre ao senado fazer 
executar a lei; mas se por ele não se mostra a minha culpa, se sou ino
cente, devo ser declarado tal. · 

V. Ex. e todo senado sabem que nos processos crimes sempre a 
lei foi favorável aos acusados; para tais processos nem há feriados 
nem dias santos, e todos os dias são aptos para se tratar deles. Como 
pois poderei, nas circunstâncias em que me acho, deixar de instar por 
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sua decisão? Logo que começou a primeira sessão deste ano, este 
processo foi remetido à casa pelo ministério da justiÇa, o senado en
trou a ocupar-se desta matéria, e eu vi um louvável zelo da parte de 
muitos de seus membros, principalmente daqueles que formam a co
missão onde hoje se acha o processo; vi o desejo que mostravam de 
ver terminada esta questão, e não repetirei agora os argumentos e 
proposições que se emitirão para mostrar a nece~sidade de se tomar 
uma deliberação definitiva, porque o senado há de estar muito bem 
recordado delas; entretanto a minha resposta foi entregue em 24 de 
abril; e até hoje ainda não tive uma decisão sobre o meu julgamento, 
sobre o juízo que a comissão formava a respeito de tal pr.ocesso!!! 

Peço portanto. a V. Ex. que convide a ilustre comissão a que 
apresente o seu parecer a respeito. Eu já fiz um requerimento pedin
do que a comissão desse um parecer sobre o meu processo, indepen
dente dos formados em S. Paulo, e o senado (parece que com toda. a 
justiça) atendeu a esse requerimento deliberando que assim se fizesse. 
De então pra cá temos tido muitos dias de trabalhos de comissões; 
muitos dias não se tem formado casa, nos quais, na conformidade do 
regimento, também trabalham as comissões, entretanto não se apre
senta esse parecer! 

Eu não quero nem levemente persuardir-me, Sr. presidente, 
que alguém da comissão queira impor-me a pena de deixar suspeita a 
minha reputação; sem dúvida hão de ser outros sentimentos mais 
nobres, mais generosos que hão de ter feito com que a comissão não 
tenha· dado o seu parecer; mas eu tenho direito de insistir por ele, e o 
irei continuando a fazer. 

É verdade que não há regulamento que marque o andamento 
desses processos;, nos outros juízos há prazo marcado para se apresen
tarem os processos por parte, ou dos juízes, ou dos escrivães; aqui o 
senado houve unicamente por bem fazer-nos aplicável o art. 170 do 
código do. processo, que nada providencia a este respeito. Mas espero 
que V. Ex. convidará a ilustre comissão, e que ela se compenetrará da 
utilidade que há em tirar-me da posição em que me acho. 

Se sou criminoso por esse processo, cumpre ao senado aplicar
me a lei; mas se não sou criminoso, não sei porque todos os que 
comigo foram pronunciados se acham livres, e eu, por ter a distinta 
honra de ser membro desta casa, me hei de achar suspeito de crime, 
posto que esse processo se ache já assaz derrotado na opinião pú
blica! 

Peço a V. Ex. que se digne convidar a ilustre comissão a dar o 
seu parecer, no que me fará justiça. 

O Sr. Presidente:- Os nobres membros da comissão tem ou-
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vido o Sr. senador, e tomarão as suas observações na devida conside~ 
ração. 

ORDEM DO DIA 

Sem debate é aprovada em terceira discussão, para ser remetida 
à sanção imperial, a resolução vinda da câmara dos Srs. deputados, 
emendando a proposta do poder executivo que autoriza o governo 
para poder realizar por operações de crédito a importância do dote e 
do enxoval de S. A. a Sra. princesa D. Francisca Carolina; e para ser 
remetido à câmara dos Srs. deputados, indo primeiramente à comis
são de redação, a resolução do senado que declara achar-se no gozo 
dos direitos de cidadão brasileiro o tenente-coronel Emilio Manoel 
Moreira de Figueiredo. 

Entra em primeira discussão o projeto de lei -AD- que su
prime a palavra - cabeças - nos arts. 11 O e 111 do código criminal, 
bem como as palavras - ou manifestamente contrárias às leis - no 
art. 143 do mesmo código. 

O Sr. P. Souza: - Sr. presidente, antes de enunciar a minha 
opinião sobre este projeto, eu desejaria que seu ilustre autor me desse 
algumas explicações sobre ele. 

O Ilustre autor do projeto oo quer suprimir a palavra - cabeças 
- nos arts. 11 O e 111 do código criminal; entretanto que deixa essa 
mesma palavra nos artigos 113 e 114 do mesmo código. Não compre
endo a razão por que se deva suprimir essa palavra só naqueles dois 
artigos, e não se há de suprimir nos outros. Se há razão para se supri
mir em uns, parece que a mesma razão existe para se suprimir em ou
tros. Se o honrado membro se dignasse dar-me explicações amplas 
a este respeito eu o estimaria, senão, apesar da falta deles emitirei 
a minha opinião. 

O Sr. Vasconcellos:- A razão por que proponho a supressão 
da palavra - cabeça - nos arts. 11 O e 111 do código criminal é a se
guinte: Pela maneira por que estão concebidos estes artigos, entende
se que não são punidos senão os que se chamam- cabeças-, que 
na inteligência de alguns é palavra sinônima de - autor - e na de 
outras compreende só os que se puderem considerar mais culpados. 
Tem havido dúvida se são também punidos os que não são cabeças, 
embora convencidos dos crimes de rebelião e· sedição, e por isso 
pareceu-me conveniente declarar a disposição destes artigos. 

Quanto aos arts. 113 e 114, parece não tem havido dúvida al
guma, e que sempre se tem entendido pela palavra- cabeças- desses 
artigos o mesmo que -autores- aliás, como já disse em outra oca
sião, haveria um absurdo, isto é, seriam punidos os cabeças e cúm-
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plices, e não se puniriam os autoresl Como pois a disposição desses 
artigos não tem até o presente sido objeto de dúvidas, julguei que não 
havia necessidade de também suprimir neles a palavra - cabeças. 

O Sr. P. Souza:- O honrado membro diz que quer que se su~ 
prima a palavra - cabeças - nos arts. 11 O e 111 do código criminal, 
porque tem havido dúvidas 5obre a inteligência destes artigos, e que, 
Por não ter havido na dos art. 113 e 114, não. é necessário fazer-se 
neles a mesma supressão. 

Parece-me, Sr. presidente, que a razão apresentada não é pode
rosa. Primeiramente não sei que tenham havido dúvidas sobre a inteli-
gência dos arts. 110 e 111. . 

O Sr. A. Branco:- Ainda há mais o art. 290 que. contém essa 
palavra- cabeças. 

O Sr. P. Souza: - Tem razão, não me lembrava desse artigo; é 
o artigo que autoriza os juízes de paz a empregar a força para desfa
zer os ajustamentos ii ícitos, quando suas admoestações não forem 
obedecidas. 

Mas dizia eu que não me consta que tenham havido dúvidas na 
inteligência dos arts. 110 e 111. Eu vejo que os tribunais tem todos 
entendido estes artigos pelo modo por que eu os entendo; mesmo 
essa decisão que o governo deu, declarando' que - cabeça - é sino
nimo de - autor -, foi letra morta, não vigorou: ao mesmo tempo 
que apareceu essa decisão apareceram explicações e decisões dos 
presidentes de províncias definindo o termo - cabeça --e não reco
nhecendo a. definição dada ·pelo governo. Parece-me pois que não 
tem havido essas dúvidas que o honrado membro diz terem havido: 
tem-se entendido sempre que- cabeças- não são todos os- auto
res -; são talvez os principais.;_ autores-, mas não são só -auto
res -: tanto m~is que já haviam, nas nossas leis anteriores defini
ções de- cabeças. -Creio que todos se lembrarão dessa carta régia 
que foi para Pernambuco em 1817, que dizia o que era- cabeça -
Há também outra de 1824, qu~r ampliou essa definição. Portanto já 
era juridicamente existente a distinção entre as palavras- cabeça e 
autor -; por isso parece-me que não tem havido tais dúvidas. 

Agora, se, por não terem havido dúvidas, é que não se quer al
terar os artigos 113 e 114, direi também que não á exato, porque 
não me consta que tenham havido insurreições de escravos tais quais 
estão definidas no art. 113. Tem sim havido assassinatos de senhores 
e de feitores; mas de insurreições propriamente ditas, não me re
cordo. 

Demais, se é mister suprimir-se o termo - cabeças - nesses ar
tigos, porque não é definido no código, então deviam se suprimir 
também nos outros lugares do código, porque hão de subsistir as mes-
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mas dúvidas, se dúvidas tem havido, porque continua-se a ignorar o 
que é - cabeça. - Supondo-se que se suprime esta palavra dos arts. 
110 e 111, lá fica ela não só nos 113 e 114, como nó 290 que fala 
dos cabeças de ajustamentos ii ícitos; se pois o que quer o ,honrado 
membro é que fique por leis declarado que - eabeça - são -autores 
-;se quer isto, então bastava que dissesse no projeto: 'O termo- ca
beça -de que usa o código é sinônimo de- autor"; deste modo con
seguia melhor o seu fim. 

O Sr. Vaconcellos: - t: o mesmo. 
O Sr. Paula Souza:- Não é ó mesmo: subsistem os arts. 113, e 

114 e 290. E há ainda mais, que o art. 113 só manda punir os cabeças 
da insurreição; ora, se -cabeça- não é o mesmo que- autor-, co
mo atualmente se é obrigado a pensar, visto que a legislação anterior 
definiu o que era - cabeça -, distinguiu de - autor-, segue-se que 
os - autores - do art. 113 que não forem cabeças - ficarão impunes; 
e assim, ou se deve dar a definição de cabeça, dizendo que é o mesmo 
que autor, ou subsiste a dúvida. · 

A mesma argumentação se pode estabelecer a respeito do art. 
114, porque ele não é senão a aplicação das mesmas penas às pessoas 
livres. Mas no art. 115 outras penas aparecem para aqueles que mais 
ou menos, segundo o código, são cúmplices. Este artigo diz: "Ajudar, 
excitar ou aconselhar escravos a insurgir-se, fornecendo-lhes armas, 
munições ou outros meios para o mesmo fim: penas, etc. ,t Note o 
senado que este artigo não abrange todas as categorias de cúmplices, 
só apresenta uma; logo, se o honrado membro deixa a palavra - ca
beças - neste artigo; senão declara que- cabeças- são -autores 
-, só ficarão puníveis os que -ajudarem, excitarem, etc. -,e não 
todos os mais cúmplices, além desses, quando há, segundo o código, 
outras mais .categorias de cúmplices. Portanto, a obra do honrado 
membro fica imperfeita; ficam subsistindo as mesmas· dúvidas, se 
dúvidas há. 

Se se quer que não haja na nossa legislação a idéia de- cabeça 
-, e que subsista só a definição dada pelo nosso código nos artigos 
preliminares, nesse caso diga-se embora que não há cabeças, que só 
há autores e cúmplices, e que, quando se falou de cabeças, se tinha 
em vista os - autores -: pode a legislação decidir como quizer. Ou 
faça isto, dissolvendo essas dúvidas todas, e então fique-se entenden
do que sempre que o código diz - cabeça - exprime o mesmo (em
bora seja outro o sentido das palavras) que -autor -, porque as pala
vras hão de ter o sentido que a legislatura lhe der; ou então o honra
do membro deve suprir o termo -cabeças- nos outros lugares, não 
valendo a coa reta da que deu de que nos outros artigos não há dúvidas, 
pois que também os não há nos arts. 110 e 111. Demais, aqueles 
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cúmplices que não entrarem na categoria definida pelo art. 115 fica
rão impunes; porque, se só são punidos os :..... cabeças - e não os -
autores -,segue-se que, não havendo pena para estes, não pode haver 
para os cúmplices, cujas pen-as nascem das do autor, e por conseguin
te que impunes ficam todas os mais cúmplices que não forem os do 
art. 115~ · · 

Estas observações parece-me que devem ·merecer alguma aten
ção ao honrado membro. Eu ainda não entrei na questão da utilidade 
do projeto; falei cor:no se tivesse de votar· por ele: e tendo de votar, se 
estivessem persuadidos de sua utilidade e da necessidade de fazer pu
níveis nesses crimes todos que o são em outros; se eu visse que exis
tiam com efeito essas dúvidas, eu então faria a alteração de um modo 
diferente: uma v~z que se faz uma lei, deve ser uma lei completa. Por 
isso, ou eu fazia, como disse, uma declaração de sinonímia dos ter
mos - cabeças - e -autores -, ou então diria que a palavra - cabe
ça - ficava suprimida em todos os lugares em que o código faz men
ção dela. E verdade que assim ficava o art. 290 sem sentido, porque 
suprimida a palavra - cabeça - não se sabia ~ quem é que o juiz de 
paz podia reter em custódia: 

Parece-me pois que o senado terá reconhecido que as· minhas 
observações são procedentes, passando a resolução tal qual se acha: se 
dúvidas tem havido, dúvidas hão de continuar a haver . 

Mas eu não posso votar pela resolução, Sr. presidente. Eu li 
com muita atenção o discurso que o honrado membro proferiu quan
do apresentou este projeto, e longe de convencer-me ele para votar 
pelo projeto, deu-me antes motivos para votar contra. O que é que se 
quer com este projeto? É que sejam punidos todos quantos forem 
convencidos de ter entrado nos crimes de rebelião e sedição! Mas será 
isto útil? Para o honrado membro ir coerente com o seu pensamento, 
deveria também alterar os artigos que definem a rebelião e sedição. 
Mas, se subsiste a definição de rebelião, se se não pode dar rebelião 
sem haver uma reunião de 20.000 pessoas, e se devem ser punidos 
todos os que cometeram esse delito, segue-se que se hão de processar 
e punir 20.000 pessoas; e será isto possível quando útil fosse? Será 
útil, será prudente? Parece-me que não. 

Vejo que o honrado membro apresenta exemplos de outros có
digos, em que não existe essa disposição que há no nosso, como o da 
Inglaterra, o da França. 

Mas porque esses códigos não consagram esse prindpio do 
nosso, segue-se que é isso acertado que é justo, que é útil? Creio que 
não. O honrado membro quereria trazer para o nosso código a dis
posição do código francês que ordenava os confiscos? Quereria igual-
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mentt: outras muitas disposições atrozes e bárbaras das .leis francesas 
e ingleses? Decerto que não. . 

Quem não sabe que o código francês é obra de um general vito
riosv que o adotou para conseguir fins ego(sticos? Leiam-se os filóso
fos e criminalistas os mais respeitáveis, que tem falado ·acerca de có
digo francês, e ver-se-á que o não elogiam, antes acrement~ o.censu
ram: os que tem feito a análise desse código mostram em como, longe 
de ser um código digno de respeito e que honra a civilização, é talvez 
dos piores que existem atualmente nà Europa, muito pior que muitos 
códigos de governos absolutos dela. O código francês, código talhado 
por um militar vitorioso para manter um poder que não era 'firmado 
nas tradições, na legitimidade, devia necessariamente ser violento, 
feroz mesmo: não podia pois admitir a disposição liberal, que, quanto 
a estes crimes, tem o nosso; mas porque ele a não admite, segue-se 
acaso que não deve o nosso admiti-la? 

Quanto ao exemplo das leis inglesas, digo o mesmo, a I nglater
ra não tem um código, as leis inglesas são uma série, ou de costumes, 
ou de atos, que vem de remota antiguidade, de tempos bárbaros. É 
sabido por todos que não há legislação alguma mais bárbara, mais 
atroz que a inglesa. A instituição do júri é que modifica a atrocidade 
dessa legislação, mas ainda assim há leis que, quando alguém se lem
bra de usar delas, injuriam o nome inglês. Todos sabem que os últi
mos ministérios da Inglaterra tem procurado melhorar as leis crimi
nais inglesas e já tem modificado muitas; o primeiro ministério de 
Peel fez-se célebre a este respeito, e essas modificações tem continua
do até agora. Todos nós sabemos que, ainda talvez no ano passado, a 
legislação sobre regic(dio foi alterada por proposta dos membros do 
governo. Portanto não deve a legislação criminal inglesa servir-nos de 
modelo, salvo nas alterações ultimamente feitas, todas filantrópicas 
e liberais. 

Se pois o nosso código se afastou nesta matéria dessas legisla
ções, restava saber-se se o fez com razão e com justiça, e se a ciência 
aprova esse desvio .. Eu, firmado na autoridade de bastante filósofos e 
criminalistas, julgo que era de toda a justiça fazer-se o que se fez no 
nosso código. Uma vez que se estabeleceu que era precisa a reunião 
de 20.000 pessoas para haver rebelião, não era prudente nem útil que 
todos os que tivessem parte nela fossem punidos; isso seria um mal 
gravfssimo; a sociedade sofreria com isso muito. 

No tempo do poder absoluto, esse poder podia em tais crimes 
designar quais as categoria~ dos que deviam ser punidos, e por isso 
mandava (se não estou enganado, pois não estou bem certo da legisla
ção antiga a respeito) alçadas para tais processos e dava-lhes regras es
peciais. Mas no tempo do governo constitucior;~al, em que só se pode 
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obrar dentro da órbita que as leis marcam, já isso não podia ter lugar. 
Podia ter lugar a anistia, mas a anistia faria esquecer todo o crime, e 
isso não era conveniente, pois todos ficariam impunes. Se essa anis
tia excetuasse certas categorias dos criminosos,· resultaria então a 
mesma doutrina do código: seriam então só puníveis alguns, isto é, os 
cabeças; logo, se tal seria o resultado, muito bem .. obrou o código 
quando só a esses fez puníveis; o que seria efeito de uma anistia, fica
va já determinado pela lei. 

A lei pois designou quais eram os puníveis, que são aqueles que 
necessariamente, sem prejuízo da sociedade, puníveis seriam em qual
quer estado, em qualquer tempo; logo para que queremos mudar uma 
legislação quando ·sabemos que essa mudança nunca terá efeito, nun
ca poderá· realizar-se na ocasião? Como é possível que·possam ser 
punidos tantos milhares de indivíduos? Resta o recurso da anistia, é 
verdade, mas nessa anistia tem de haver exceções e designação dos 
puníveis; se pois há de deixar-se ao juízo daqueles que tem de acon
selhar e executar a anistia, não é melhor que a lei já o declare?·:Não é 
a grande vantagem dos governos bem organizados· o depender-se só 
da lei e não dos homens? Parece-me que é esta uma razão poderosís
sima em apoio dessas disposições do nosso código. 

Mas lembro-me que o honrado membro objetou que os arts. 
110 e 111 do código até eram anticonstitucionais, porque, compe
tindo só ao chefe do estado o direito de anistiar, ~em eles a fazer 
aquilo que só compete ao chefe do estado! Mas eu não posso concor
dar com esta argumentação, porque o chefe do estado anistia só cri
minosos, e neste caso não se dá crime, a lei não considerou crimino
sos estes: e o que é que marca o crime? Não é a definição· que dele faz 
a lei? A lei considerou que tais e tais não eram criminosos, porque já 
tinha também dito que sem má fé, sem dolo não havia crime. A lei 
presumiu muito bem que estes que apenas acompanharam esses movi
mentos não tinham má fé, não tinham dolo, e por isso não os julgou 
criminosos: logo não há o caso.de anistia, não há essa violação que o 
honrado membro supôs haver dos direitos do chefe do estado. O 
honrado membro também se fundou no mal que resultava à socieda
de da impunidade dos cúmplices. Mas era preciso que o honrado 
membro provasse .que nos países onde não existe esta disposição do 
nosso código são punidos todos quantos tem parte em crimes tais. 
Mas a verdade é que não o são: os tribunais independentes fazem as 
vezes de poder moderador, fazem de fato o que determina o nosso 
código: punem a muito poucos, e esquecem os mais que nem proces
sados são. 

Que fatos tem havido no Brasil que se possam equiparar por 
exemplo com os fatos de junho de 1832 em Paris? Com os movi-



446 

mentes de Lyon em 1831, ou com os de abril de 1834, que até ti
nham ramificações e combinações com os de outros lugares? Os fatos · 
de junho foram muito sérios; por momentos suspeitou-se que a 
ordem pública perecesse em França e que até a realeza fosse aniqui- . 
lada! E quais foram os punidos? Não chegaram a cem. Nos fatos de 
abril quantos também foram?.Creio também que os que foram con
denados não chegaram a cem! Eis pois o resultado da medida que 
tanto julga útil o honrado membro: é o mesmo que aconteceria entre 
nós em virtude da nossa legislação: até são bem poucos os que são 
levados aos· tribunais. Não posso afirmar, mas parece-me que nos 
fatos de abril os· chamados aos tribunais não chegaram a 500, e os 
julgados não chegaram a cem. Entre nós, apesar deste artigo do códi
go que tanto se estigmatize, quantos estão pronunciados em Minas? 
Não posso afirmar, mas creio que centenas, segundo colho das folhas 
de Minas ... 

O Sr. Carneiro Leão: - Aí se prova· que folhas o senhor lê. 
O Sr. Paula Souza:- As folhas de Minas que leio são o ltacolo

my e o Compilador, que traz os trabalhos da assembléia provincial. O 
que vejo dessas folhas é que diariamente se reproduze~ as pronún
cias! Pessoas duas vezes já absolvidas por via de recursos são outra vez 
novamente pronunciadas, e isto está em seguimento constante: deve 
portanto ser de centenas o número dos pronunciados. 

Em ·s. Paulo quantos foram os pronunciados, apesar desse arti
go? Segundo estou informado, eram perto de 300, e não sou exagera
do! Atenda-se que quando o ilustre ex-presidente de São Paulo, a 
quem a província deve tanto, e a quem só no fu.turo se fará a devida 
justiça, mandou organizar um processo geral, havia 200 e tantos pro
nunciados. Os das vilas do nQrte de S. Paulo, pronunciados pelo chefe 

. de polícia do Rio, eram vinte e tantos; os quais deviam ficar pronun
ciados nas vilas intermédias de Guaratinguetá e S. Paulo, quando lá 
fosse o chefe da polícia, deviam ser talvez perto de 20, ca.lculando-se 
pelos que ficaram nas vilas do centro, o que ainda não sei com certe
za: vê-se pois que andavam os pronunciados não longe de 300. Vemos 
pois que em S. Paulo e Minas, apesar da nossa legislação, há bastante 
pronunciados, e proporcionalmente muito mais que nos movimentos 
havidos na França, de que fiz menção, pois que na França a popula
ção dos lugares em que eles aconteceram excedia a milhões de habi
tantes, quando em S. Paulo não passaria de 200.000, e em Minas tal
ves nem chegasse a esse número: acrescendo que não são comparáveis 
em gravidade uns e outros: lembrem-se como foram os fatos de Lyon 
e de Paris, do terror que incutiram e dos horrores que apareceram! 
Entretanto veja-se quantos foram os processados, e ainda mais quan
tos os punidos! Daí pois deduzo eu que se nos pa(ses que não tem le-
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gislação como a nossa, apesar disso, apesar mesmo da dureza e fero
cidade de sua legislação, são poucos os processados nesses crimes, e 
ainda muito menos os punidos, é porque a necessidade social. isso 
exige, isso determina, e por conseguinte que a nossa legislação é pre
ferível, é justa, é útil, é fundada em uma necessidade social. 

Na Inglaterra também tem havido constantemente diferentes 
movimentos revoltosos. Quem nãÓ sabe o que tem havido na Irlanda? 
Pode-se dizer que até certa época a Irlanda só vivia de movimentos, 
como esses que entre nós se chamam r-ebeliões! Atualmente não tem 
aparecido mesmo na Inglaterra muitos milhares de indivíduos arma
dos combatendo a força pública? E o que são os cartistas? O que pre-. 
tendem? Mas que revolução política; eles querem uma revolução so
cial, querem a .alteração das bases da sociedade ingle5a; são mais 
socialistas do que políticos! Entretanto consta a alguém que ficassem 
pronunciados, não digo já tantos· milhares de indivíduos que entram 
nesses movimentos e tem feito derramar tanto sangue, mas mesmo 
alguns centos deles? Entretanto a legislação inglesa não tem esta dis
posição da nossa; mas a necessidade social faz que mesmo dos cartis
tas bem poucos são chamados aos tribunais, e nos tribunais raríssi
mos são os punidos, e apesar da atrocidade das leis inglesas, nenhuma 
sentença se ex~cuta, é sempre modificada, ao menos nestes últimos 
tempos: ainda há pouco foram condenados à morte 2 ou 3 chefes 
cartistas; mas comutou-se-lhes a pena em deportação para.as colônias 
inglesas. Vê-se pois que tanto em França como ém Inglaterra, bem 
que não haja a legislação que temos, e que se quer suprimir, o resul
tado é ainda menor que entre nós, que essa legislação temos. 

S~ pois não se colhe o resultado de serem todos processados e 
punidos, que se pretende com a alteração projetada; se, apesar dessa 
alteração, só serão punidos bem poucos, e mesmo menos do que 
entre nós ficam sujeitos à punição, qual então a vantagem, a utilidade 
deste projeto? Se se julga que se firmará mais com ele a ordem públi
ca, creio que é engano, que sucederá antes o contrário: quanto mais 
feroz for a legislação, menos ordem pública haverá. 

O honrado membro fez-nos um ql:ladro fiel do estado miserável 
das ex-1colônias espanholas; e é desse mesmo exemplo por ele apon
tado que eu deduzo a prova do que acabo de avançar. Pois nesses es
tados a legislação criminal não é rija, austera, feroz mesmo. Sem.dú
vida. E o que é que tem lucrado 'a ordem pública nesses infelizes esta
dos com a imposição imediata de penas gravíssimas a to~os os envol
vidos em movimentos, numa palavra . com essa justiça feroz, cujo 
primeiro ato é decepar as cabeças? Pelo contrário, a mesma atrocida-

. I 

de das leis a mesma ferocidade de seus executores gera na alma o 
terror; arranca dela os sentimentos generosos; torna os homens fero-
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zes, transforma-os em canibais; extingue a idéia de justiça, substituin~ 
do-a pela idéia de força, de sorte que só a força tudo decide, e é só 
soberana: e deste modo, longe de firmar-se a ordem pública, cada vez 
mais desaparece ela, e foge desses lugares. Pelo contrário, no tempo 
em que houve em Buenos Aires um governo humano e justo, sendo 
presidente dessa república Ribadavia, e que o sistema seguido foi in
teiramente diverso, foi só então que esse país teve alguma estabilida
de e prosperidade. Depois da queda de Ribadávia, a quem chamarei o 
primeiro homem de estado de Buenos Aires, nunca mais houve tran
qüilidade nessa república, senão depois que caiu debaixo da espada 
de seu atual chefe. Há com efeito ordem atualmente em Buenos 
Aires, mas todo,s sabem de que natureza é essa ordem! Estou que não 
haverá um só brasileiro que quisesse para o seu país essa ordem de 
que goza Buenos Aires. 

Creio pois que desta legislação nova que se quer fazer para que 
haja punição de todos os comprometidos nos atos de rebelião ·ou de 
sedição, longe de virem bens, só males resultarão, porque dificultará a 
decisão pronta dessas lutas, pela desesperação dos comprometidos, 
pela ferocidade que Introduzirá nos ânimos, pelos germens de novas 
desordens que semeará. Pelo contrário, estabelecido como está no 
código que só são puníveis os- cabeças -os principais autores, cujo 
número seria ·mais ou menos limitado, segundo o juízo dos tribunais 
competentes, conservar-se-iam e cresceriam no país os sentimentos 
de generosidade, de moderação, de justiça, sentimentos que em mi
nha opinião são mesmo caracten'sticos dos Brasileiros: qualquer legis
lação pois que se faça que se não coadune com esses sentimentos será 
letra morta, porque uma legislação que não está a par dos sentimen
tos e hábitos do país para quem é feita, é sempre letra morta .. 

Não posso pois achar utilidade no que quer o honrado mem-
bro. 

Mas. a estas observações ainda tenho de acrescentar uma sim
ples reflexão. Nós sabemos que os processos de S. Paulo e de Minas 
não estão ultimados; a maior parte deles estão pendentes, muitos es
tão ainda por fazer. Em Minas (como já disse) alguns já livres duas 
vezes são outra vez chamados a juízo e novamente pronunciados! E 
com o fundamento de que não está prescrito o delito, não se poden
do prever qual será o paradeiro de tantos desatinos e perseguições! 
.Eu entendo que logo que por via do recurso se terminou um proces
so, não pode outra vez intentar-se um novo pelo mesmo crime. O có
digo diz com efeito que. enquanto não prescreve o delito, pode-seJ 
procurar descobrir o criminoso; mas a hipótese é diversa: houve já um 
indiciado do crime:estefoi absolvido pela autoridade competente: logo 
para ele já não pode ter mais lugar essa disposição do código, que só é 
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aplicável para o caso de não ter aparecido delinqüente. Mas esta opi
nião que me parece evidente, que é a única con~ntânea com a ordem 
pública, pois que aliás ninguém se poderá julgar, seguindo-se um 
abalo geral, e uma contínua e incessante agitação; esta opinião entre
tanto não é a de muitos juízes de Minas! Ora, se tantos processos ou 
estão pendentes ou ainda.têm de formar-se, não será pouco prudente 
fazer-se agora esta alteração na lei, podendo daí resultar o preveni
rem-se os ânimos dos que os têm de decidir? Não se poderá querer 
deduzir deste ato que todos quantos se envolveram nesses movimen
tos serão sujeitos a penas, indo-se por este modo influir nesses julga
mentos, dirigindo a inteligência dos juízes, muito mais se em verdade 
tem havido dúvidas? Creio que sim. 

Eu não me estendo mais a este respeito: descanso no bom sen
so do senado. Ainda quando a legislação precisasse ser alterada no 
sentido do projeto, eu desejaria que o honrado membro, por espírito 
de. justiça, deixasse isso para quando se ultimarem esses processos, 
para que se não possa dizer que se vai prevenir os ânimos dos juízes 
e extorquir determinadas sentenças. 

São as observações que tinha a fazer. 
O Sr. Vasconcellos:- Principiarei por declarar que este projeto 

que apresentei só compreende atos futuros, não compreende nenhum 
ato anterior. 

Também entendo a legislação atual de modo diverso do que 
entende o nobre senador; julgo que quando aparece uma comoção 
em alguma província, o governo deve ordenar ao respectivo chefe de 
polícia que trate de formar culpa aos envolvidos nessa desordem, e 
que, tendo o chefe de polícia principiado esse processo, nenhum·a 
outra autoridade pode intentar processo algum de formação de culpa 
por esse crime. 

O Sr. P. Souza:- Mas em Minas não sucede assim. 
O Sr. Vasconcellos: - Foi sem dúvida com este intuito que se 

estabeleceu um chefe de polfcia erri cada provfncia, com autoridade 
em toda ela, para evitar a desordem que tem havido em casos:.seme
lhantes em todo o império. Pode-se renovar os processos uns sobre 
outros, não tendo termo durante 20 anos, e o cidadão andar constan
temente perseguido, ainda o que menos tenha concorrido para o ato 
revoltoso. 1: por isto que se entendeu que se devia dar um chefe de 
pol feia a cada província, com auto~ idade em toda ela, que formasse 
a culpa em casos tais; e sendo assim, é evidente que se atalharia esse 
mal da reprodução dos processos; mas não se entendendo assim a le
gislação, as autoridades estão no seu direito multiplicando os pro
cessos. 
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Se eu tivesse parte em qualquer destes atos do governo, man
dando proceder contra criminosos em tais cirqunstâncias, incumbiria 
só aos chefes de pol(cia essa missão. Então, pelo § 9~ do art .. 4~ 
da reforma do código, o chefe de pol(cia era o único competente; 
nunca repetiria tais processos senão quando o governo o ordenasse, 
e nenhum governo faria isto. 

Assim tenho respondido ao nobre senador, e assim é que .en
tendo que se deve proceder em circunstâncias tais quais as de Minas e 
S. Paulo em 1842; o chefe de polrcia deve ser incumbido de formar 
o processo de todos os criminosos, e quando o chefe de polícia come
ça a conhecer de um crime, as outras autoridades não podem conti
nuar a conhecer dele. E evidente que todos os abusos ficariam· ata
lhados, se se tivesse procedido assim. 

O meu intuito não é explicar o que significa a palavra -cabe
ça - se é sinônimo de - autor -; julgo que não há dúvida à vista do 
código. O código não definiu expressamente o que era - cabeça -; 
mas dos arts. 113, 114 e 115 se colige que cabeca é o mesmo que 
autor (lê). 

Ora, se da leitura destes artigos não se colige que cabeça é o 
mesmo que cúmplice, força é concluir que o código pune aos cabeças 
e aos cúmplices de insurreição, e isenta a pena aos autores, isto é, 
pune o menos criminoso (o cúmplice) e absolve o mais criminoso 
(o autor)!!! Julgo pois que a simples leitura destes artigos explica, 
define otimamente o que é autor e o que é sinônimo de cabeça. 

Eu quisera que o nobre senador (olhando para o Sr. A. Branco) 
que tem questionado muito sobre esta matéria, explicasse ou remo
vesse estas dúvidas. 

O Sr. Alves Branco: -Peço a palavra. .. 
O Sr. Vasconcellos: - O código, no art. 113, pune aos cabeças 

de insurreição com morte, ou galés perpétuas ou prisão por 13 anos, 
e aos mais com açoites; no art. 114 declara que os cabeças, sendo 
livr~s, estão sujeitos às mesmas penas que os cabeças sendo escravos; 
no art. 115 impõe pena aos cúmplices livres, porque os escravos são 
punidos no art. 113 com açoites. Mas .o cabeça é (como diz o nobre 
senador peia Bahia) autor mais autor, autor principal ... a idéia é tão 
metafísica que a não sei exprimir ... é autor mais autor, é um autor 
que é mais autor que outro autor!!! Ora, se cabeça é diferente de 
autor, segue-se que o código pune aos cabeças, pune aos cúmplices e 
deixa impunes os autores, isenta-os de pena!! Pode imaginar-se maior 
absurdo?... · 

O Sr. Aives Branco diz algumas. palavras qUe não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: ...:. Eu quisera que o nobre senador medes

se uma nota característica do que é autor e cabeça; que extremasse. 
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E muito fácil asseverar que o código não entende que autor seja o 
mesmo que cabeça, ou que autor e cabeça é .cousa diversa; entre
tanto, não se dá a nota caracter(stica dessa diferença! 

O Sr. Alves Branco: - Veja a carta régia de 16 de agosto de 
1817. 

O Sr. Vasconcellos:- As cartas régias eram baseadas em alguns 
conhecimentos das cousas do mundo; depois do fato, declaravam ca
beças aos que tinham mais influído nesse fato; porque difícil é distin
guir cabeça de autor e autor de cúmplice, que muitas vezes se con.fun
dem. Em uma rebelião, por exemplo, o cúmplice pode fazl;!r mais 
mal que o autor, pode contribuir mais para o triunfo ~o crime do que 
o mesmo autor. Segundo o nosSo código, ministrar armas para o cri
me não constitui a ninguém autor, constitui cúmplice; ora, suponha
mos que os rebeldes não podiam ter armas senão por intermédio da
queles que lhas forneceram, e que não podiam triunfar senão com as 
armas que lhes foram dadas (esta hipótese não é impossível, é muito 
ordinária); que estavam desfalecidos por falta destes e de outros re
cursos;vem cúmplices, dão-lhes estas armas, estes recursos, eies triun
fam; quem é neste caso o principal culpado? Eu desejaria muito que o 
nobre senador pela Bahia nos desse a linha pela qual havemos distin
guir o que é cúmplice do que é autor, e o que é autor do que é ·ca
beça. 

Se eu tivesse só em vista explicar o que era autor ou o que era 
cabeça, proporia, como disse o nobre senador por S. Paulo, que se 
declarasse que a palavra -cabeça -de que se serve o código criminal 
é sinônimo da palavra -autor- Mas o meu intuito não é explicar o 
que está explicado no código, o que está muito bem explicado nos 
arts. 113, 114 e 115 do mesmo código; eu proponha a SUP.ressão da 
palavra - cabeça .:.... para pôr este crime na ordem dos outros crimes. 

O Sr. P. Souza:- S~ pelo código, autores são cabeças, estão na 
mesma ordem. 

O Sr. Vaseoncellos: - Eu penso que autores e cabeças são pala
vras sinônimas; mas não basta declarar-se isto para que eu tenha con
seguido o m~u principal objeto; o que desejo é que este crime fique 
na ordem dos outros, que nele se puna a cumplicidade; e se eu de
claro que - cabeça - é sinônimo de -autor- e se continua a fazer 
parte do art. 11 O e 111 a palavra- cabeça -,segue-se que continua
ram só a ser punidos os autores ou cabeças; mas que os cúmplices não 
serão punidos. 

O Sr. P. Souza:- Seguirá a regra geral de menos um terço da 
pena aos cúmplices. 

O Sr. Vasconcellos:- Eu pensá que há equivocação nos nobres 
senadores. Declare-se que a· palavra - cabeça - nos arts. 11 O e 111 
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significa - autor -;o que se segue é que não serão puníveis os cúm
plices, aliás a lei não diria quando marca as penas:- Aos cabeças-. 
Isto parece evidente. Pune só aos autores; logo os que não forem 
autores não serão puníveis. Eu acho isto evidente. É necessário não 
olhar para cada um dos artigos do código como lei sepa~ada, é preciso 
encará-lo no todo. Em todos os outros artigos diz: - Pena tal -e 
neste diz simplesmente:- Pena aos cabeças tal -. .. " . " 

O Sr. P. Souza:- Daí se vê bem que os termos não são sinônimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Então não consegui exprimir-me bem. 
O código quando faz a classificação dos crimes e trata de mar-

car as penas diz sempre -penas tais -;em geral não faz diferença 
entre autores e cúmplices, porque esta diferença já está estabelecida; 
portanto, nos artigos em que o código declara -pena aos cabeças tal 
- entende-se que os cúmplices não são punidos, porque, a não ser 
assim, a regra geral já estava estabelecida, não havia necessidade 
destas palavras- aos cabeças-. 

Sr. presidente, os arts. 4~ e 5~ do código criminal dizem: "São 
criminosos, como autores, os que cometerem, constrangerem, ou 
mandarem alguém cometer crimes". 

,São criminosos, como cúmplices, todos os mais que direta
mente concorrerem.para se cometer crimes". 

Tratando mais adiante da qualidade das penas, declara o códi
go qual é o grau das penas a que estão sujeitos os cúmplices, isto é, 
um terço menos do que os autores; e por isso, quando depois define 
os delitos, e marca-lhes penas, não especifica qual é o grau da pena 
cpm que devem ser punidos os autores, nem os cúmplices; diz- pena 
-tal. No art. 85, por exemplo, diz:- tentardiretamente, e por fatos, 
destruir a constituição política do império, ou forma de governo esta:. 
belecida - penas - etc., não diz - aos autores - aos cabeças - etc. 

O Sr. Paula Souza:- E daí o que se segue? 
O Sr. Vasconcellos: - Daqui segue-se que pune tanto os cúm

plices como os autores; e propondo eu a supressão da palavra -cabe
ça- nos arts. 110 e 111, declaro também puníveis os cúmplices. Se eu 
dissesse só que - autor - exprime a mesma idéia que -cabeça - se
guir-se-ia que os cúmplices não eram puníveis; aliás haveria repetição, 
e nós não devemos entender as leis de modo que supunhamos repeti
ções, contradições, e outros defeitos semelhantes; é uma regra de her
menêutica. 

Eu pr:oponho a supressão da palavra -cabeça - nos arts. 11 O e 
111 por entender que a lei não deve anistiar, e sem dúvida nestes 
casos a lei anistia, porque, tendo-se definido o que é autor e o que é 
cúmplice, e tendo-se reconhecido que podem haver cúmplices nas re
beliões e nas sedições, segue-se que, quando a lei diz que o cúmplice 
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não será punido, anistia; e o único modo por que podemos entender 
que a lei não anistia é não considerar criminosos, mas deste modo po
demos nós estabelecer anistias em todos os artigos do código. 

O Sr. Paula Souza diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Em todos os casos poderemos assim 

anistiar todos os crimes em iguais circunstâncias; a lei não pode su
por que o que não é verdade o seja. 

Acresce uma razão poderosa para a ~upressão da palavra - ca
beça- nos arts. 110 e 111, e para que este crime fique na ordem de 
todos os outros crimes. Os cúmplices poderão auxiliar impunemente 
as rebeliões e sedições. Eu já lembrei em outra ocasião o que ocorreu 
em 1837 quando se revoltou a Bahia. 

Pelo bloqueio da cidade da Bahia estavam os rebeldes reduzi
dos à última miséria, deviam render-se dentro de poucos dias; mas de 
muitas partes· ia-lhe auxmo de víveres! Do, Espírito Santo saiu uma 
embarcação carregada de farinha, conseguiu romper o bloqueio, ven
deu a farinha e recolheu-se ao posto donde tinha saído! Foi conheci
do o autor, era conhecido o dono da embarcação, quem mandou a 
farinha, e nenhum foi punido, porque eram considerados cúmplices! 
Quem se não animará a .tomar parte nas rebeliões e sedições, na cer
teza de que não será punido por ser considerado cúmplice? . 

Diz-se - é um grande número -, mas eu não desejo que se 
puna senão os mais criminosos. 

O Sr. P. Souza:- É o que o código quer. 
O Sr. Vasconcellos: -Mas o código como está nada consegue, 

entretanto que faz grande mal à sociedade. Nem eu sei como o nobre 
senador poderá combinar bem as disposições dos artigos 11 O e 111 
do código criminal com outras disposições do mesmo código. Pelo 
artigo 111 há sedição reunindo-se mais de 20 pessoas armadas, todas 
ou parte delas, para o fim de obstar à posse do empregado público, 
nomeado competentemente, etc. Em um distrito qualquer reúne-se 
trinta pessoas, obstam a posse de um juiz de paz, eis o crime de sedi
ção; a pena é só aos cabeças, isto é, àqueles dos autores que mais par
ticiparam ·do crime, segundo a inteligência dos nobres senadores; 
agora, o art. 68 do mesmo código diz: 

"Tentar diretamente, e por fatos, destruir a independência ou 
a integridade do império. 

"Penas de prisão com trabalho de 5 a 15 anos." 
Suponhamos que para este crime concorrem povoações que te

nham mais de 19 mil almas, mas que não excedem a 20 mil; neste 
caso, pela letra do artigo 68, ficam sujeitos à punição, tanto os cabe
ças e autores, como os cúmplices, e pelo artigo 111, no caso de sedi
ção em que podem estar envolvidos poucos, são só punidos os cabe-
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ças isto é, não todos os autores, mas os que mais participaram do 
delito! 

O Sr. P. Souza diz algumas palavras que rião ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - No caso de sedição pode concorrer um 

tão limitado número de pessoas, que a humanidade não aconselhava 
fazer-se uma tal distinção, entretanto que em um crime, como o de 
tentar contra a integridade do império, só por que não concorreram 
mais 100 ou 200 pessoas para constituir crime de rebelião, ficam 
sujeitos à punição todos os que concorreram para ele, entretanto que, 
concorrendo mesmo mais duas ou uma pessoa, não ficavam sujeitos à 
punição senão os cabeças, que, na inteligência do nobre senador, são 
aqueles autores que mais participarão do delito! O que se segue é que 
há algum defeito no código. 

O Sr. P. Souza:- Eu entendo que não. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu fundo-me nos próprios argumentos 

do nobre senador. O nobre senador diz: -Se quereis alterar a dispo
sição do código nos arts. 11 O e 111, suprimindo a palavra - cabeça -
então alterai também a punição, não continue a considerar-se rebe
lião a reunião de duas ou mais povoações que contenham mais de 20 
mil almas para cometerem os ·crimes dos arts. 68, 69, 85, 86,87, 88, 
89, 91 e 92, porque, concorrendo muita gente para cometer esses cri
mes, a sociedade sofreria muito pelo castigo de um tão grande.húmero 
de criminosos. - Mas eu pedia ao nobre senador que me dissesse se a 
sociedade não sofre muito e muito se houver um crime contra a inte
gridade do império em que tenham entrado 19.900 pessoas ou 
19.999? 

O Sr. P. Souza:- Não se dá crime de rebelião. 
O Sr. Vasconcellos:- Mas se concorrem e chegam a consegui

lo, estão sujeitos às mesmas penas dos que formam uma rebelião. 
O Sr. P. Souza diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu não compreendo bem como possa 

combinar estes argumentos deduzidos dos artigos expressos do código. 
Se as povoações contiverem menos de 20 mil almas, e tentarem con
tra a independência e integridade do império, ficam sujeitos todos às 
penas do código; mas se as povoações contiverem mais 200 ou 50, ou 
30 pessoas, não ficam sujeitos à pena senão os cabeças! O nobre sena
dor sustenta esta disposição do código pela razão de humanidade e 
do bem público, ele diz:- O que interessa a sociedade com a punição 
de tantos réus? Não· virá dessa punição maior mal ao país do que 
bem? - Concordo com o nobre senador, não devem ser todos puni
dos; mas lembre-se que, sustentando a sua opinião sujeita à punição, 
no caso de não exceder a povoação a 20 mil almas, autores, cabeças e 

.cúmplices, e se exeder a 20 mil almas só são pun(veis os cabeças! Eu 
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cito os artigos do código, fundo-me nos argumentos do nobre sena
dor. Se a humanidade aconselha a conservaçã9 da palavra- cabeça
nos artigos 11 O e 111, também aconselha a que seja acrescentada nos 
artigos 68, 69, 85, 86, 87, 88, 89, 91 e 92. 

O Sr. Paula Souza diz várias palavras que não ouvimos.· 
O Sr. Vasconcellos:- Pois se 19.500 pessoas tentarem contra a 

independência _ou contra a constituição do Império, não cometem 
um crime coletivo? Não pode haver uma. conspiração entre eles, não 
podem tratar todos conjuntamente de cometer este crime? O que é 
crime coletivo senão o que é cometido pelo concurso de mais de duas 
pessoas? Em minha inteligência o que cumpria fazer em casos tais era 
ordenar o governo à autoridade que tem jurisdição em toda a provfn
cia, isto é, ao chefe de polícia, de proceder contra tais e tais crimino
sos, não nominalmente, mas em geral, em categorias, entendendo-se 
que tem anistiado todos aqueles que não estão compreendidos nessas 
categorias. . 

Ora, que utilidade há nesta diferente idéia que eu formo da 
nossa legislação em tais circunstâncias? Eu enxergo uma muito gran
de. Os que concorrem para estes crimes, se a lei não os anistiar, não 
terão tanta afoiteza em os cometerem como tem presentemmte. 
Hoje diz-se: - Eu aconselhando, suscitando, ajudando, não sou puni
do, a lei me inocenta; por conseqüência possp-o fázer sem· nenhum 
perigo pessoal, e com muitas esperanças reais~-·- Mas se não houver 
no código declaração de que só serão punidos os cabeças; se o chefe 
do estado, usando da autoridade que lhe confere a constituição, 
.anistiar só os que os fatos, a história desses crimes tiverem mostrado 
menos culpados, o governo mandará proceder contra os restantes 
por categorias, como se fazia em parte em outro tempo; serão proces
sados só aqueles· que mais tiverem participado do delito, e não se re
produzirão· os processos, porque, segundo a lei da reforma, quando 
o chefe de polícia forma o processo, cessam todas as outras jurisdi
ções. 

O Sr. P. Souza: - Mas em Minas não se tem seguido isso. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu não defendo o fato, refiro-me à lei 

existente, e desejo fazer uma lei de futuro: o que diz a lei de 3 de 
dezembro de 1841 é, que quando duas ou mais autoridades com
petentes começarem um processo de formação de culpa, prosseguirá 
nele o chefe de polícia, cessando a jurisdição de todas as outras auto-
ri~d~. . 

Senhores, qual é mais regular, mais político, mais humano, o 
projeto em que eu pretendo evitar os excessos fundados na legislação 
ou a legislação atual? Julgo que o meü projeto é preferível à legisla
ção atual. Parece-me portanto que com estas poucas palavras tenho 
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respondido às observações que se fizeram contra o projeto. Em pri
meiro lugar eu não sei qual seja ainda o característico de autor e de 
cabeça; tem-se-nos dito que cabeça é o autor que mais participa do 
delito, mas não se nos tem nem ao menos apresentado um exemplo 
para conhecermos que é possível diferenciar o autor do cabeça e do 
cúmplice. Eu espero ouvir do nobre senador que sustenta a opinião 
contrária, as regras que se devem consagrar em lei para que os juízes 
saibam qual a distinção entre cabeça, autor e cúmplice; não a tenho 
compreendido até o presente, e nem me lembra de autor que consa
gre tal disposição ... 

O Sr. A. Branco:- Eu o tenho aqui. 
O Sr. Vasconcellos: - Estimarei que o apresente: o meu proje

to fará ao menos este serviço à jurisprudência criminal, e vem a se 
levar o nobre senador pela Bahia a .citar autoridades respeitáveis a es
te respeito, e apresentar a sua, que eu tenho em muito alta considera
ção. O que eu desejo é que se não diga que o código criminal dis
tingue o autor do cabeça, quando, tratando de .criminosos, só reco
nhece duas ordens, autores e cúmplices: nem se diga que não definiu 
neste lugar, ou que não era necessário definir porque sem dúvida era 
da mais alta importância distinguir autor de cabeça, por isso que em 
crimes que tanto influem nas liberdades e ordem pública, podiam 
ficar inocentados a maior parte dos que para eles concorreram. Ainda 
até o presente, tendo refletido bem sobre este objeto, não sei qual 
o característico de cabeça e de autor, caso sejam coisas diversas. 
Eu tenho mostrado pelo código que autor e cabeça são sinônimos ... 

O Sr. P. Souza:- Então porque não faz a mesma alteração em 
todos os outros lugares do código. 

O Sr. Vasconcellos: - Não faço porque para mim não há 
dúvida. 

O Sr. P. Souza:- E porque quer fazer aqui. 
O Sr. Vasconcellos: - Pela razão que já disse; porque, não se 

suprimindo a palavra - cabeças - ficar-se-á entendendo que pelo 
código não são sujeitos a penas os autores e cúmplices. O código 
diz que os cabeças de insurreição ficam sujeitos a pena de morte no 
grau máximo, de galés perpétuas no médio, e por 15 anos no míni
mo, e aos mais a pena de açoites; isto é expresso no código (lê). Eis 
aqui o código punindo a todos os·que concorrem para o crime de in
surreição, quando porém esses são livres e são cabeças, tem a pena de 
morte no.grau máximo, de galés perpétuas no médio, e de 15 anos 
no mínimo, e se são cúmplices são punidos com as penas de prisão 
com trabalho por 20 anos no grau máximo, 12 no médio, e por 8 no 
mínimo. É destas disposições dos arts. 114 e 115 combinados com o 
art. 113 que eu concluo que o código não faz distinção entre cabeça 



. , 

~ 

·~ 

457 

e autor: se cabeça, como entendem os nobres senadores, é cousa 
diversa de autor, segue-se que os autores, nos crimes de insurreição, 
sendo livres, não são punidos, quando o código pune até os cúmpli
ces, salvo se se quer entender que o autor, sendo livre, é punido com 
açoites ... 

O Sr. Alves Branco diz algumas palavras que não ouvimos . 
O Sr. Vasconcellos: - Eu sei que o nobre senador há de se ver 

muito incomodado com estas observações~ mas isto se deduz no códi
go; tenha paciência (risadas). 

Sr. presidente, é princípio de jurisprudência criminal que con
vém muito, nos crimes coletivos, que sejam todos puníveis; mas que a 
pena seja diversa: quando concorrem muitos a cometer um crime, e 
nem todos estão sujeitos à mesma pena, excita-se entre eles descon
fiança; os que ficam sujeitos a maiores penas não podem acreditar 
nos que estão sujeitos a menores; assim, pode muito bem uma 
autoridade menos escrupulosa aproveitar-se destes cúmplices para 
penetrar em todo o labirinto do crime, e então, certos os que concor
rem para o crime de que há entre eles mais ou menos puníveis, estão 
em continuadas suspeitas ou desconfianças, e muitas vezes o quere
sulta disto é que se dissolvem as reuniões que se fazem para se come
terem tais crimes: é mais por este princípio da jurisprudência crimi
nal que se deve adotar a idéia que eu ofereço no projeto. 

Eu dei toda a atenção aos argumentos do nobre senador que 
impugnou o projeto, e há de me perdoar que lhe diga que o único 
argumento poderoso que ouvi foi o de que, concorrendo muitas 
pessoas para o crime de rebelião ou de sedição, a humanidade e o 
bem do estado aconselhavam que nem todos fossem punidos; eu es
tou de acordo com o nobre senador a este repseito; é isto uma verda
de; mas o que eu não quero é assegurar a todos antes de cometer o 
delito que não serão punidos, como de ordinário acontece, mormente 
entendendo-se como autor o que cometer o delito. Não sendo possí
vel, segundo a minha inteligência, determinar em lei o que é autor, 
o que é cabeça, e o que é cúmplice, é evidente que na maior parte das 
sedições e das rebeliões não eram punidos os que as cometerem, ou 
então aconteceram excessos. 

Nada direi sobre a supressão das palavras do artigo 143- ou ma
nifestamente contrárias às leis - porque o nobre senador não emitiu 
a sua opinião a este respeito; e julgo que o nobre senador não contra
riou esta parte do projeto, porque a adota: considero esta disposição 
inquestionável, e que não pode ser rejeitada sem perigo grave para a 
sociedade. 

O Sr. P. Souza:- Eu a acho pior que a primeira. 
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O Sr. Vasconcellos: -Quando apresentei o projeto, expus as 
razões em que fundava minha opinião, e entre outras uma sem dú
vida muito poderosa é a de supor em todos os executores um conhe
cimento exato de toda a legislação do pa(s, de maneira que estejam 
habilitados para conhecerem não só que uma ordem é contrária à lei, 
como que o é manifestamente; todos os dias se nos apresentam provas 
desta verdade, ou da impossibilidade de que todos os executores das 
leis conheçam tanto a legislação do pa(s. O tribunal supremo de justi
ça declara manifestamente nulas, notoriamente injustas muitas sen
tenças que as relações declaram depois válidas, justas I Se pois entre as 
autoridades em que se supõe um maior conhecimento teórico da le
gislação e mais prática, há essa divergência, se o tribunal supremo de 
justiça não procede contra os ju (zes que dão sentenças que ele reputa 
manifestamente nulas, notoriamente injustas, como se hão de punir 
autoridades subalternas por exemplo, um meirinho que executa uma 
ordem, porque ele não reconheceu manifesta contrariedade nessa or
dem? 

Pelo que pois tenho dito me parece que o meu projeto deve ser 
aprovado. 

O Sr. A. Branco: -Sr. presidente, eu não tenho tenção de di
zer por ora o meu parecer sobre o projeto do nobre senador. So
mente vou dizer alguma cousa a respeito da palav.ra - cabeça - de 
que usa o nosso código penal. Devo porém declarar que tomo outra 
vez parte nesta discussão, porque o nobre senador autor do projeto 
pareceu dar muita importância ao artigo 113, 114 e 115 do código 
em apoio de sua opinião, chegando até como que a desafiar-me para 
responder-lhe. Declaro também que não vou tratar de nada do que se 
deva estabelecer para o futuro; a questão é toda de direito escrito, e a 
ele me limitarei. 

A palavrfl - cabeça -empregada em alguns lugares do nosso 
código penal é exatamente a mesma cousa que autor na acepção mais 
geral .da palavra? Eu já disse uma vez, e repetirei agora, que não é; 
que há entre essas palavras a mesma.diferença que há entre a espécie 
e o gênero. Tal é a noção comum; mais irei adiante. 

O lugar de nossa legislação onde primeiro encontro a palavra 
cabeça para designar agentes de crimes é o artigo 15 do regulamento 
do conde de Lippe; nias aí mesmo se vê ela distinta de duas outras 
categorias de criminosos. - Todo aquele qué for cabeça de motim, 
ou nele tiver parte, ou para ele concorrer por qualquer modo, etc.
Eis aqui três categorias, distintamente estabelecidas, autor cabeça, o 
principal, a causa mais imediata do crime; autor simples, causa secun
dária, e menos importante dele; e finalmente o cúmplice~ causa aci
dental, mais ou menos remota. Não é claro que a nossa legislação an-
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tiga já rec?nhecia esta diferença? As duas p~imeiras subdivisões per
tencem evidentemente à classe dos autores, e eu nunca neguei, nem 
nego, que cabeças sejam realmente autores; o que afirmo é que são 
certa espécie de autores, e não todos, como quer o nobre senador. 

Senhores, nos crimes de natureza individual, ou em aqueles 
que podem cometer-se individualmente a palavra- autor- é empre
gada para designar o agente, o único móvel da ação, ou fato criminoso, 
e como único móvel, é evidente que o autor primário confunde-se com 
o secundário, e então diz-se sempre autor do crfme. ·Tal é o uso de 
nossa língua, e creio que de todas: emprega-se a palavra geral que· 
compreende todas as idéias simples, para designar· em tais casos o 
agente único, e nisto há, segundo me parece, toda a razão. ·Não é po
rém assim quando o crime de natureza individual é cometido por 
mais de um agente, ou quando o crime é de natureza coletiva. Então 
a massa de indiv(duos considera-se como um corpo que obra debaixo 
de um impulso comum; as idéias incluídas debaixo do termo geral. 
podem separar-se e designar-se por termos especiais e diversos; e daí 
vem_ chamar-se aos autores principais cabeças, chefés, etc., conservan
do aos outros agentes. que também cometem a ação ·o nome geral 
de autores, co-réus, massa. 

Senhores, se isso pode ser causa de contestação em alguma 
parte do mundo que fale a nossa I rngua, não o é ou deve ser certa
mente entre nós, que temos escravos, e temos tido noHcia de suas in
surreições. Desde a grande insurreição de escravos que teve lugar em 
o tempo do governo do conde da Ponte em minha província, que 
ouço dizer que só se puniram de morte os cabeças, isto é, sete dentre 
a grande massa dos escravos autores da insurreição. Em outras épo
cas, e finalménte, em 1835 têm tido lugar iguais cenas em a provín
cia da Bahia, e sempre. os chamados cabeças punidos de morte 
foram uma pequena parte da grande massa dos autores do crime, 
foram os que se reconheceram principais. 

Eis, Sr. presidente, o que todo o nosso povo sabe, e_conhece 
perfeitamente por atos mui repetidos, muito claros, muito positivos; 
eis o que nenhum dos nossos tribunais e ju(zes pode ignorar. Diz o 
nobre senador que ninguém lhe dá uma definição clara da palavra. 
Suponhamos que isso é difícil; que se segue daí? Será acaso isso moti
vo decisivo para eliminá-la do código, ou prova incontestável de que 
ela designa o mesmo que autor secundário e comum da ação, quando 
todos sentem o contrário? O nobre senador sabe que não é fácil dar 
uma boa definição; é quase impossível mesmo dar uma que não seja 
sujeita a mui tas contestações. A lógica mesmo nos aconselha que não 
nos metamos a definir idéias simples, porque se tornaram mais obscu
ras. E eu creio que a palavra- cabeça- na aplicação de que tratamos 
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está neste caso. O nobre senador com esta exigência só tem em vista 
argumentar, e não definirei pois, mas descerei a descrições, a novas 
demonstrações do sentido da palavra em atas do governo antigos e 
modernos. 

Aqui tenho eu dois atas do governo que tiveram, e um deles 
ainda tem força de lei entre nós; o primeiro é a carta. régia pela qual 
o Sr. D. João VI nomeou a alçada que em 1817 foi para Pernambuco. 
O segundo é a carta imperial mandada ao Sr. Lima e Silva em 1824 
para servir de norma à comissão militar mandada criar no norte do 
império pelo Sr. D. Pedro I. Em ambos estes atas se vê que a palavra 
cabeça sempre foi aplicada a autores principais: aos que exerceram 
influência grande, comando, e não à massa dos autores, dos instru
mentos para assim dizer do crime. 

Eu creio. que nada pode haver de mais preciso e de mais claro 
do que estas peças, principalmente a última do Si. O. Pedro I. 

Vamos primeiro à carta régia de 16 de agosto de 1817; nesta 
carta as palavras- cabeças e chefes- designam simplesmente aqueles 
que entraram nos primeiros planos, nos clubs que prepararam a rebe
lião. Diz ela (lê). Se quisermos entender as palavras como .nos ensi
nam a gramática e a lógica, veremos que o soberano não compreen
deu no número dos cabeças aqueles que foram só agentes depois do 
rompimento, embora todos fossem punidos. Toda a noção de ·cabeça 
se limita aos atas anteriores preparatórios, aos planos e rompimentos 
da rebelião, pois que todos os atos posteriores se descrevem separa
damente dos cabeças (/ê). Note-se bem isto; manda o Sr. D. João VI 
processar e punir pela alçada todos os que foram chefes e cabeças da 
rebelião, e também aqueles que cometeram assassinatos; aqueles que 
comandaram corpos; que pregaram a rebelião depois de rebentar, etc. 

Ora, excluindo da noção de cabeça os atos que se consideram 
depois, veremos que cabeça só pode ser aquele que preparou e entrou 
no plano anterior, embora também possa ter cometido algum dos 
atas posteriores. 

Vamos agora à carta imperial do Sr. D. Pedro I, datada do ano 
de 1824, e que mais positivamente, se é possível, designa o que sejam 
cabeças. Parece que abrange mais pessoas do que a carta régia, porque, 
segundo eu entendo, a carta régia chama cabeças e chefes aqueles 
que prepararam a rebelião anteriorr:nente, e não aqueles que só co
mandaram tropas ou. praticaram outros atas de influência e mando 

·depois do romprimento, o .que tudo se compreende debaixo dessa 
palavra na carta imperial (lê). A vista destas duas peças, pode haver 
alguma dúvida de que nosso direito anterior já usava da palavra -
cabeça - no sentido do cócligo? Dela é evidente a todas as luzes que 
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cabeça são sim autores, mas autores principais, distintos e não todos 
. ' ' como quer o nobre senador, e quis o ministério passado. 

Passemos agora aos argumentos do nobre senador, que todos se 
acham no discurso com que motivou ou fundamentou o projeto em 
discussão, e para mim reduzem-se aos seguintes: 

Principia o nobre senador a demonstrar sua asserção, isto é, 
que autor cabeça é a mesma coisa que "qualquer autor de um crime 
coletivo, como eu principiaria por mostrar o contrário (lê). Digo isto, 
porque o nobre senador cansa-se em mostrar que entre os agentes 
de um crime há sempre diversos graus de imputação, o que já es
tá exuberantemente provado e detalhado no código penal. Sendo 
i~o assim, pergunto eu, quem poderia achar absurdo que o código 
quisesse fazer uma subdivisão na classe de criminosos, a que chamoo 
geralmente autores, designando uma dessas subdivisões pela palavra 
cabeça, e conservando a outra à mesma palavra geral de autor? Por 
este modo o código seria muito coerente com os seus princípios. O 
nobre senador é quem se mostra incoerente com a sua conclusão, 
porque; admitindo diversos graus de imputação nos autores de um 
crime, não admite nem ao menos a possibilidade de ter querido o có
digo penal designar a uma dessas subdivisões por um nome particular. 
Sim. Entre os autores de um crime (diz o nobre senador) há diversos 
graus de imputação; mas não admito que o autor constituído no 
mesmo grau dela se chame cabeça, e aos outros simples autores, em
bora apareça no código essa palavra cabeça, que traz consigo no uso 
comum a idéia de autor principal; cabeça é o mesmo que autor ... 

O Sr. Vasconcellos: -O nobre senador parece que confunde o 
·grau da pena com a qualidade dela. 

O Sr. A. Branco: - Perdoe-me. O nobre senador diz que o 
código só estabelece duas classes de criminosos, que são autores e 
cúmplices. Mas, pergunto eu, que importa isto para provar que se não 
quisesse subdividir a primeira classe, e designar a principal subdivisão 
dela pela palavra -cabeças -? !: isto o que tenho dito; é .o que en
tendo: cabeça é autor, mas é autor principal. Portanto, a razão que se 
funda nas duas classes de criminosos do código nada prova; isto quer 
somente dizer que, em geral, dividem-se os criminosos em autores e 
cúmplices; mas não quer dizer que na classe dos autores não haja 
principais e secundários, autores cabeças e autores simples, muito 
mais quando o mesmo nobre senador confessa diversidade de graus 
de imputação em cada uma das classes de autores e cúmplices. 

Note mais o nobre senador, que o código não dá somente o 
nome , ~e - cabeças - a subdivisão da classe dos autores, que se pode 
consiaerar principal; chamam-os também chefes, comandantes, etc., 
que não são a mesma cousa que qualquer autor do crime. O art. 8~ 
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diz: (/ê). Se este crime for .cometido por corporação, será esta dissol
vida, etc.; penas aos chefes de prisão de 2 a 8 anos, aos outros mem
bros de prisão por 8 meses a 3 anos ... 

O Sr. C. Leão:- Aos chefes da corporação. 
O Sr. A. Branco:- Sim, sem dúvida. Mas o nobre senador diz: 

-Cabeça é a mesma cousa que autor, porque o código não estabelece 
mais do que duas classes de criminosos e cúmplices, e porque cabeças 
não podem ser os cúmplices. Eu quero concordar em tudo isto; mas, 
pergunto eu, os cabeças são autores da mesma qualidade, sem distin
ção? Se os princípios do nobre senador levam a concluir que são, 
como parece, então é forçoso que também se conclua que o autor 
chefe ou comandante do artigo apontado não tem distinção alguma 
de qualquer dos outros autores no mesmo artigo punidos, o que é 
absurdo e contra o que está escrito. 

O Sr. Va5concellos:- Onde está aí autores simplices? 
O Sr. A. Branco: - Vede o que diz o artigo: - Se este crime 

for cometido por corporação -; logo está visto que nesses autores 
distingue chefes e não chefes, e todos são autores ... 

O Sr. Vasconcellos: - Está equivocado. Todos os que têm 
parte no crime cometem o crime; mas nem todos são autores, alguns 
são cúmplices; o nobre senador porém não o entende assim. 

O Sr. A. Branco: -Oh!" Senhores, o nobre senador realmente 
desconhece as suas próprias definições. O cúmplice é aquele que con
corre para se fazer um crime, mas não é nenhum daqueles que o 
comete. No crime da corporação todos o cometem, ou seja o chefe 
ou sejam os membros; todos pois são autores pelo código, além de 
que a cumplicidade é punida por um artigo geral, e não o é neste. 

Passo agora ao grande Achilles do nobre senador que está nos. 
arts. 113 e 114, etc. Diz o nobre senador que se as minhas idéias são 
exatas, hã ·grande absurdo nesses artigos, pois por eles vem-se a punir 
os cúmplices e não os autores. Examinemos. O art. 113 diz:- Julgar
se-á cometido o crime (de insurreição) reunindo-se 20 ou mais escra
vos, para haverem a liberdade por meio da força, etc. {lê) .. Esta legis
lação é a respeito de escravos, e somente para escravos. Algumas 
nações _há, por exemplo os Estados Unidos, que não concederam 
no código penal os crimes de escravos, e. somente os crimes dos 
cidadãos livres; os escravos estão sujeitos a uma legislação espe
cial; mas o nosso código considera tais crimes, e diz nesse art. 113 
- penas aos·cabeças de ·morte no.grãu máximo, de galés perpétuas no 
médio, e por 15 anos no m(nimo: aos mais açoites.- Pergunto eu 
quem são esses - mais -? São os autores sím.plices, os autores não 
cabeças. - E por que? Porque os cúmplices têm um artigo geral. Aqui 
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se comp.leta a disposição do código pelo que respeita a escravos; pas
semos agora aos homens livres que entram nas insurreições. 

O art. 114 exprime-se assim - se os cabeças da insurreição fo
rem pessoas livres incorreram nas mesmas penas impostas no artigo 
antecedente aos cabeças, quando são escravos. - E continua o có
digo no art. 115: - Excitar, etc., escravos (/ê) para se insurgirem. 
Penas - prisão com trabalho, etc. - Ora, diz o ·nobre senador, por 
estes dois artigos estão punidos os cabeças e os cúmplices sós; se· pois 
os cabeças não são autores ordinários, segue-se que o código comete 
o absurdo de punir o .cúmplice menos criminoso, e não punir o autor 
ordinário, aliás mais criminoso. Perdoe-me o nobre senador, e diga
me quem são os autores ordinários na insurreição? São a grande mas
sa. E como concilia o nobre senador com a definição do crime de in- · 
surreição que essa massa de agentes possa ser de homens livres que 
são aqueles de que se trata nestes dois artigos. Os homens livres nas 
insurreições só podem ser autores· cabeças ou somente cúmplices, 
não podem ser a grande massa dos autores ordinários ou secundários, 
pois essa há de ser sempre composta de escravos, sob pena de mudar 
a natureza do crime. Não sei conceber crime de escravos· com todos 
os autores livres; isto é absurdo. 

O Sr. Vasconcellos: -·Só assim é que se pode argumentarl 
O Sr. A. Branco: - Sim, senhor; quando eu di.sser:- insurrei

ção de escravos-, não trato de crime de pessoas livres, logo sem gra
ve absurdo não podiam ser considerado no código como autores or
dinários~ comuns deste crime, homens livres. Não satisfará ao nobre 
senador esta explicação? Creio que o nobre senador está satisfeito, e 
que não dará mais tanta importância ao seu artigo ·favorito. 

Senhores, ainda que não conteste o projeto do nobre senador, 
devo dizer que o defeito do código na parte de que trato não está na 
palavra cabeça está sim, no que eu já notei· no meu relatório do ano 
de 1835 depois de muito refletir sobre esta matéria, e consultar mui
tas pessoas entendidas e· códigos de nações ·civilizadas. Eu falo da 
condição das vinte mil ou mais pessoas reunidas para constituir o cri
me de rebelião, que não vi abonada por ninguém, por nenhum exem
plo prático de alguma nação ainda mesmo republicana, como a dos 
Estados Unidos. E como eu creio só na soberania da razão, e enten
do que ela só se pode conhecer quanto é possível pela observação do 
que tem estabelecido em suas leis em diversos tempos e lugares as na
ções mais civilizadas, sou forçado a concluir que tal condição não é 
justificada. . 

Eu dou muito pouca importância à minha razão, quando vejo a 
razão de tantos homens manifestada a favor ou contra uma idéia que 

.eu reprovo ou aprovo; e receiando sempre que nos meus pensamentos 
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vão meus interesses ou minhas paixões de envolta, sujeito-me antes à 
razão prática do mundo. Eis meu princípio de raciocinar nestas ma
térias. 

O Sr. Vasconcellos:- Então não há direito criminal relativo? É 
todo absoluto? 

O Sr. A. Branco: - Não me entenda o nobre senador com o 
seu costumado absolutismo. Na aplicação sofre· modificações este 
meu princfpio, mas em regra geral guio-me mais por ele ou pela razão 
aplicada ao regímen das sociedades humanas mais adiantadas, do que 
por minha razão individual ou pela de outrem qualquer que não 
tomou ainda o caráter de soberania prática. Por isso não aprovo a 
oondição de número do artigo rebelião ... 

O Sr. Vasconcellos: - Quer a suspensão de garantias para are
pública de Pastos Bons. 

O Sr. A. Branco:- Também quando se põe condições muito 
árduas, o que acontece é imoralidade de se porem em desprezo essas 
condições; e isto é pior. Não sei o que mais deva dizer ... 

O Sr. Vasconcellos: - E sobre a autoridade da anistia que a lei 
deu ao poder moderador? 

O Sr. A. Branco: - Isto é entrar na matéria do artigo, e eu não 
quero tratar agora disso. 

O Sr. Vasconcellos: - E a respeito da facilidade com que mui
tos concorreram para cometer esses crimes, uma vez que só sejam pu
nidos os cabeças? 

O Sr. A. Branco:- Também não é meu propósito tratar agora 
disto; bem basta ter-me já um pouco arredado do meu objeto, que 
era só tratar da questão relativa à distinção dos autores cabeças e au
tores não cabeças; portanto até outra vez, e perdoe-me o nobre sena
dor se não lhe fui agradável. 

O Sr. C. Leão (ministro da justiça): - Creio que esta resolução 
está em primeira discussão, na qual creio ·que trata-se da matéria em 
geral? 

O Sr. Presidente:- Sim, senhor. 
O Sr. C. Leão: - Sr. presidente, julgo que este artigo, como 

está concebido, é uma legislação nova, qualquer que 5eja a opinião de 
seu nobre autor sobre a verdadeira inteligência que devem ter os arti
gos do código que tratam do crime de rebelião e de sedição, e que se 
deve dar à palavra ·- cabeças: - Verdade é incontestável que por este 
projeto não tratamos de interpretar, nem de aplicar a legislação exis
tente. O nobre senador autor do projeto, a meu ver, dando por I r
quido que a inteligência contrária à lei ·é a que prevalecia, trata de 
estabelecer uma legislação nova; ora, sendo assim. não concebo como 
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as razões que acaba de produzir o nobre 5enador pela Bahia possam 
de qualquer · sorte prejudicar o projeto. 

O nobre senador, para nos mostrar a existência da palavra
cabeças - na legislação antiga, passou a examinar diferentes atos an
tigos, os artigos de guerra, a cart~ régia que mandou proceder contra 
a rebelião de Pernambuco em 1817, e uma carta imperial dirigida em 
1824 ao presidente da comissão militar em Pernambuco, etc.; de 
todos estes atos concluiu contra o projeto, quando me parecia que 
devia concluir a favor. Segundo uma inteligência contrária a do nobre 
senador autor do projeto, pensam alguns que o·código, declarando 
penas aos cabeças dos crimes de rebelião e de sedição, não quisera 
punir, nem os autores não qualificados, nem os cúmplices. O nobre 
senador autor do projeto pensa de outro modo; mas sem querer fazer 
prevalecer a inteligência contrária, trata de estabelecer como legisla
ção nova a doutrina que julga ser a verdadeira, e os atos que produziu 
o nobre senador pela Bahia de maneira alguma provam que a legisla
ção que agora se propõe não 5eja conveniente, necessária e útil a ado
tar-se entre nós. 

O nobre senador, tratando de um artigo de guerra que se ocu
pa do crime de motim, disse:- aquele que for cabeça de motim, que 
nele entrar, que tiver parte, ou que por qualquer modo concor
·rer - ... e calou-se. Disse que nesta disposição estavam as três classes 
de criminosos, - cabeça, autor e cúmplice ~; não me parece que o 
nobre senador pensa bem a este respeito; porque pode- e ainda du
vidar se as palavras - nele concorrer, ou nele tiver parte - seriam a 
mesma coisa;: mas, dando por I íquido isto, pois que nada vem ao 
caso, pergunta-se agora, não terão pena os que tiverem parte nesse 
crime, ou para ele concorrerem? Têm; é a mesma imposta para os ca
beças. 

Ora, eis o que a nossa legislação não distinguiu neste ponto; no 
ponto da penalidade, a pena imposta a esses réus era a mesma que 
estava imposta aos autores. 

O Sr! A. Branco:- Nos·casos militares. 
O Sr. C. Leão:- Vamos à carta régia de 16 de agosto de 1817, 

que o nobre senador entendeu que podia produzir no caso presente 
(/ê). Vamos agora esmiuçar um pouco isto; vê-se por esta carta régia 
que aqueles que simplesmente sustentavam a rebelião, aqueles que a 
proclamavam, e que o nobre senador, ainda classificando-os rigorosa
mente, não podia deixar de dizer que eram simples auto~es, e alguns 
talvez cúmplices, eram todos punl'veis, e as sentenças dev1am ser logo 
executadas ... 

O Sr. A. Branco: - A questão não é esta; é se são cabeças . 
O Sr. C. Leão:- Deixe-me tirar as mi'nhas conclusões. 
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As sentenças deviam ser logo executadas; unicamente se man
dava que não fossem logo executadas as sentenças dadas contra aque
les que cederam à força e à violência; mas mandava-se executar desde 
logo as sentenças que pudessem recair mesmo sobre os que sustenta
ram ou proclamaram a rebelião. Daqui se vê que a legislação antiga 
não punia só os cabeças, e sim também os autores e cúmplices, e 
ainda mesmo aqueles que tivessem anuído ao crime por força e vio
lência: ora, se isto é o que se deduz da mesma carta régia que o nobre 
senador citou; se da carta imperial que também citou não se conclui 
o contrário disto (porque, segundo mesmo a opinião do nobre sena
dor por S. Paulo), até esta carta imperial ampliou a significação da pa
lavra cabeça) segue-se que a legislação antiga não prova contra o pro
jeto. 

Desejara saber quais são as razões pelas quais desde que se elas
. sifica um ato como criminoso, a legislação não devesse punir aqueles 

que são autores de tal ato ou que para ele concorrem eficazmente? 
Uma legislação tal convidaria a grandes crimes. 

Mas o projeto não contém senão legislação nova, e toda a ques
tão deve limitar-se a provar-se que a legislação nova é danosa à socie
dade, isto é, que podem haver fatos criminosos, mas não punfveis 
seguindo-se que todos aqueles que tentassem contra a constituição, 
tendo por sócios do crime somente 19.999 pessoas, eram puníveis, e 
todos os que p'ara este crime tivessem concorrido; porém aqueles 
que pudessem contar 20.000 sócios no crime (isto é, só um mais) 
eram desde logo declarados inocentados, a menos que não pudessem 
ser classificados cabeças! Ora, como o sentido da palavra - cabeça -
ficava a arbítrio, pois que o nobre senador, apesar de sua ciência na 
matéria, apesar de faltar com fatos recentes, não se animou a definir 
o que seja cabeça, a dar-nos uma noção a este respeito, segue-se, 
quanto a mim, que o projeto em discussão não pode deixar de ser 
considerado como vantajoso para ser examinado. 

Eu não estou aferrado a votar pelo projeto tal qual, porque 
também me persuado que a questão do número não devera ter tido 
influência, para que só se classificasse rebelião qu.ando se reunisse 20 
mil pessoas: sei que o abuso poderia ter conduzido o corpo legislativo 
a uma semelhante legislação; talvez que como em um artigo constitu
cional se determir)a que possa haver suspensão de garantias no caso 
de rebelião, e como se julgou que o poder executivo havia abusado 
desta faculdade aplicando-a em rebeliões pouco consideradas, e come
tidas em localidades insignificantes, e por um tal número de pessoas 
que a força pública as podia abafar imediatamente, quis estabelecer 
uma espécie de corretivo, inibindo assim o abuso, fazendo com que não 
pudesse ter lugar a suspensão de garantias senão no caso de uma con-
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corrência de pessoas de uma ou mais populações, que todas juntas 
formassem um número capaz de reclamar estas medidas que parecem 
um pouco mais extraordinárias; porém, apesar de todas estas razões 
que pudessem alegar as que julgaram conveniente essa legislação, en
tendo que. abusos não se curam com outros abusos; que o remédio 
para que se deveria apelar em tais casos era o uso da imprensa e da 
tribuna; a tribuna deveria recusar os ministros se abusassem da fa
culdade de suspender as garantias; mas a legislação não devia por isso 
adotar como corretivo um outro abuso que pode causar um grande 
mal ao estado; porque, se é verdade que a suspen~o de garantias po
de, quando 20 mil pessoas tiverem concorrido para uma rebelião, ser
vi r para debelá-la, também é verdade que .pode servrr para obstá-la, 
porque pode uma rebelião no seu começo apresentar-se com muito 
menor nú.mero, e pelas medidas tomadas embaraçar-se que tqmem 
maior incremento, mais importância; o que não poderia ter lugar com 
a exig'ência desse número de 20 mil pessoas. 

Ora, a respeito das últimas rebeliões, é bem certo, não se pode 
negar, a. concorrência de diferentes pes~oas colocadas em diversas po
voações, e que tenham tudo encaminhado para cometer este crime; 
mas suponhamos que a rebefião tenha.arrebentado extemporaneamen
te em uma outra localidade, que o gov:erno reconhecia logo a ligação 
que ·havia nesse crime, e que ele devia ser reproduzido em outros 
lugares; talvez que com medidas apropriadas viessem a ser impedidos 
esses que se tinham comprometido a perpetrar semelhante crime, e 
assim vinha o governo a causar um bem à Sociedade, usando discreta
mente da suspensão de garantias. 

Em uma palavra, entendo que o número neste caso não e que 
deve constituir o crime; porque, pela mesma razão com que argumen-

. ta o nobre senador autor do projeto, referindo o núm_ero de 19.999 
pessoas para mostrar que neste caso são punidos todos os autores 
ou cúmplices, e que, no caso de terem 20 mil, não acontecerá o mes
mo, pergunto eu: qua I a diferença para que, no caso de 19~999 pessoas, 
não haja .suspensão de garantias, e só sim no caso de haverem 20 mil? 
... Conseqüentemente, julgo que não deve estar o poder executivo 
embargado de poder reprimir convenientemente as sedições e rebe
liões que constarem de menor número; assim, se se tratasse já de um 
artigo a esse respeito, e o nobre senador (o Sr. A. Branco) quisesse re
duzir o número marcado no código, eu o apoiaria nesta parte; mas 
não o posso apoiar enquanto parece opor-se ao projeto na parte em 
que destrói a distinção entre cabeças, autores e cúmplices. 

Tenho até aqui falado, segundo entendo, das intensões do pro
jeto, quaisquer que sejam as opiniões do seu nobre autor; as inten
sões do projeto são, como disse, estabelecer uma legislação inteiramen-

\-
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te nova, sem atender ao passado. O nobre senador tem com efeito 
opinião de que autores e cabeças são a mesma coisa; mas por esse 
mesmo fato de apresentar o projeto, em vez de ser contrário à opi
nião do nobre senador por S. Paulo que de alguma sorte combateu o 
projeto pela circunstância de ter aparecido neste· momento, não o é. 
Note o nobre senador que até aqui, lutando as duas opiniões existen
tes, uma, que diz que todo o autor é cabeça, e outra que diz que nem 
todo o autor é cabeça, e que o código não pune também os cúmpli
ces, não há por ora uma decisão terminante para declarar qual a 
inteligência que deve prevalecer; mas desde que por um artigo de 
legislação se estabelecesse esta nova doutrina, ficava prevalecendo a 
opinião daqueles que pensam em contrário ao nobre senador autor do 
projeto; de maneira que desta sorte o projeto, em vez de ser desvartta
joso para aqueles que até agora tinham de entrar em julgamento, vem 
a ser antes proveitoso, confirmando para o passado a doutrina contrá
ria àquela que de novo se ia estabelecer, pois a inutilidade do projeto 
seria clara se porventura o nobre senador julgasse que devera preva
lecer no passado esta mesma doutrina que se quer estabelecer de 
novo. 

Sr. presidente, no passado houve muitas dúvidas a este respei
to. Eu disse já em uma sessão (e parece-me que fui contestado em 
outra) que anteriormente, em 1832 e 33 prevaleceu a opinião contrá
ria: o nobre senador por S. Paulo pareceu contestar-me ... 

O Sr. P. Souza:- Duvidei. · 
O Sr. C. Leão:- Ou duvidou. Ora, eu vou reproduzir algumas 

provas do que disse. 
Primeiramente é bem sabida a opinião emitida nesses tempos 

por muitos senadores e deputados: um ilustre senador bastante inteli
gente da legislação, e que se alguma vez pecava era talvez ser excessi
vamente brando (o Sr. Carneiro de Campos) emitiu por vezes a opini
ão de que o código punia os cúmplices, pois que estava estabelecida 
a regra de que em todos os crimes em que a cumplicidade não tivesse 
pena especial se puniria com dois terços da pena estabelecida para o 
crime, e não estando excetuados desta regra geral senão os crimes 
cometidos por abusos da liberdade de imprensa, seguia-se que os 
cúmplices nos crimes de· rebelião e de sedição, visto que não havia 
pena especial para estes, e visto que não estavam 1 excetuados no có
digo, tinham aquela pena estabelecida para os cabeças, menos a terça 
parte. Alguns membros da câmara temporária tiveram sempre a 
mesma opinião. Na relação do Maranhão também assim se julgou: até 
parece-me que se tomou um assento declarando ser esta a inteligência 
do código. Na provfncia de Minas também assim se julgou, fazendo-se 
o processo ali aos que tinham cometido a sedição; não foram só pro-
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nunciados os cabeças, foram pronunciados alguns que pela mesma 
sentença de pronúncia (como eu poderei ler ao nobre senador, procu
rando dela uma cópia e em ocasião própria) se conhece que eram 
cúmplices; e todos estes foram julgados pelos tribu.nais: o jliri impô's
lhes penas, e vieram os seus processos~ relação; não tendo nulidade 
alguma, passaram em julgado; a respeito de outros subsistira.m só as 
pronúncias; e acerca de alguns desses réus que não podiam ser classi
fiCados cabeças, e que a sentença de pronúncia reconhecia que apenas 
eram cúmplices e não cabeças, teve lugar um perdão do poder mode
rador, que foi aquele decreto que perdoou e comutou as penas 
impostas a diferentes réus, ao qual em M:inas o então presidente 
daquela província não quis dar execução; mas ao depois veio por fim 
a anistia em 1835, que enfim acabou mesmo com essas comutações e 
com os crimes de alguns que não tinham sido julgados. 

Ora, já vê o nobre senador que eu tenho provas de que essa era 
a inteligência que existia: sem dúvida alguns tinham a opinião que o 
nobre senador sustenta presentemente; mas a inteligência contrária 
foi a que prevaleceu, e se esses homens não vieram a sofrer a pena, foi 
pelo decreto que comutou a pena para alguns, que modificou mesmo, 
e em segundo lugar pela anistia posteriormente dada. Isto digo eu 
para mostrar ao nobre senador como esta opinião foi corrente. 
Depois da anistia dada em 1835, talvez se pensou que a anistia dada 
pelo corpo legislativo apoiava essa idéia, entrou então a ter mais voga 
a opinião contrária; mas nunca sem sofrer gravíssimas objeções, 
mesmo a respeito dos cúmplices, por essas razões que produzia o Sr. 
Carneiro de Campos, o que me parece incontestável, porque para isto 
não basta senão dizer:- aos cabeças, tais penas. - Mas esta palavra 
"""" cabeças - não destrói a regra geral estabelecida para os cúmpli
ces, apenas podia adiantar uma especialidade para co·m estes; mas 
que esta especialidade de penas tivesse a força de destruir a doutrina 
estabelecida como regra geral no capítulo que trata das penas: esta 
opinião era do Sr. Carneiro de Campos, que entendia sempre o códi
go da maneira que pudesse parecer a mais branda do mundo. 

Se pois mesmo quanto ao passado existe esta opinião, e se o 
nobre senador autor do projeto, apesar de ter por si todas estas cir
cunstâncias, abandona enfim o passado, por não querer prejudicar 
aqueles que, talvez induzidos em erro pelas opiniões contrárias, jul
gavam não ferir nisso a lei, quer estabelecer somente uma doutrina 
mais conforme aos interesses públicos, que possa dirigir os jufzes 
nestes crimes para o futuro; não vejo como o projeto possa ser 
contestado. Eu concebo uma contestação que pode sofrer o projeto, 
que é ser limitado, não corrigir todos' os defeitos que tem o código, e 
que cumpre corrigir; mas, senhores, ordinariamente tais correções 
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não podem ser feitas de uma só vez, as coisas vão-se melhorando pou
co a pouco, é por isso que anualmente se convoca o corpo legislativo, 
vai-se cuidando daquelas coisas que parecem rl)ais urgentes, e corri
gindo-se os defeitos que a experiência mostra: os fatos passados de
monstram que talvez essa má inteligência da legislação existente tem 
animado o crime; tem, pela impunidade, pela falta de repressão, con
vidado pessoas ao crime; cumpre reformar-se isto. 

Portanto, senhores, como legislação nova, eu adoto o projeto 
nenhuma dúvida tenho em votar para que passe à segunda discussão. 

O Sr. A. Branco:- Peço a palavra. · 
Dada a hora, fica adiada a discussão. O Sr. presidente dá para 

ordem do dia a continuação da matéria adiada, e a 1~discussão dare
solução- A E-, que proíbe a concessão de tenças por serviços mili
tares. 

Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde. 
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SESSÃO EM 28 DE JULHO DE 1943 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

Às 10 horas da manhã, reunido número suficiente de Srs. se
nadores, abre-se a sessão e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 1 ~secretário dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Dois ofícios ··da-·1~ secretário da câmara dos Srs. deputados, 
acómpanhando as seguintes proposições da mesma câmara: primeira, 
que declara cedido a favor da casa· da misericórdia da vila de Valença 
o saldo da importância de uma subscrição promovida na dita vila; se
gunda, que concede ao governo um crédito de duzentos contos de 
réis para serem despendidos na capital da província da Bahia em alí
vio e prevenção de prejuízos provenientes das ruínas da montanha; 
terceira, quarta e quinta, que aprovam as pensões concedidas às viú
vas de André Alves e Justino Pinto Alves, e à mãe de Antônio Thomaz 
Borges; e sexta, que autoriza o governo, por tempo de seis meses, a 
tomar em consideração as representações que lhe dirigirem os oficiais 
do exército e armada sobre a execução da lei do 1 P de setembro de 
1841. 

Mandam-se imprimir; indo a 1 ~ e 2~ à comissão de fazenda e as 
outras à de marinha e guerra. 

Fica sobre a mesa a redação da resolução do senado que decla
ra no gozo dos direitos de cidadão brasileiro ao tenente-coronel Emí
lio Manoel Moreira de Figueiredo. 

,_ 

~ 
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O Sr. Vallasques participa que o Sr. senador Costa Ferreira não 
comparecia por incômodo de saúde. 

Fica o senado inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Continua a primeira discussão, adiada pela hora na última ses
são, do projeto de lei - A D - que suprime a palavra - cabeças -
nos arts. 110 e 111 do código criminal, bem como as palavras -ou 
manifestamente contrárias às leis - no art. 143 do mesmo código. 

O Sr. A. Branco: -Sr. presidente, eu sustentarei a minha opi
nião emitida ontem, e ao mesmo tempo darei o meu parecer a respei
to de projeto do nobre senador. 

A primeira questão a discutir é a que teve lugar nesta casa -se - . . - --cabeças sao a mesma co1sa que autores, ou se autores sao a mesma 
coisa que cabeças -. 

Esta questão seria meramente de palavras se não fossem diver
sas as disposições penais do código a respeito dos autores cabeças e 
dos autores sfmplices, secundários; mas ela realmente não é de pala
vras, é uma questão importantíssima, porque traz diferença de pena
lidade ... 

O Sr. Vasconcellos:- Apoiado. .,., 
O Sr. A. Branco: - ... por isso não se deve estranhar que eu 

tome tempo à câmara em tornar a insistir sobre este negócio. 
Principiarei a sustentar a minha opinião pelo código penal. 

·O código penal faz duas classes· de criminosos; nisto estamos de 
acordo; há criminosos como autores e criminosos como cúmplices; 
mas são duas classes de criminosos que admitem subdivisões como 
qua.isquer palavras coletivas que designam uma soma de diversos pen
samentos ou idéias. 

O artigo 40 do código diz: - São criminosos como autores os 
que cometerem, constrangerem, ou mandarem alguém cometer cri
mes. - E o artigo so diz:- São criminosos como cúmplices todos 
os mais que diretamente concorrerem para se cometer crimes -~ 

Ora, não temos que nos ocupar da palavra- cúmplices.;..... por
que nem a questão é relativa a ela, nem dela se faz diversas classes no 
código. A questão .versa somente sobre a palavra - autores - se a 
palavra - autores ~ no código admite subdivisões que se possam de
signar por diversos nomes. 

Olhando-se para a definição da palavra - autores -vê-se logo 
que ela admite subdivisões; são autores aqueles que cometem, aqueles 
que constrangem e aqueles que mandam cometer crimes. 
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Uma língua· perfeita poderia dar, e daria efetivamente a cada 
uma destas subdivisões uma palavra que a designasse particularmen
te. Vejamos agora se o código penal, obra do nobre senador, em que 
eu não tive a menor parte, porque nem ao menos o votei, admite di
ferenças na classe de criminosos a que chamou autores, esse designou 
ao menos a algumas dessas diferençás ou subdivisões com um nome 
especial. 

Eu peço ao senado que atenda bem para esta maneira de pro
por a questão, para que se não deixe levar da. objeção do nobre sena
dor, quando diz que eu admito três classes de criminosos nos arts. 
11 O, 111, etc., e que por conseguinte faço contraditório consigo mes
mo o código, que diz, nos arts. 49 e 5~, declara não haver mais do que 
duas destas classes. Se eu jamais tivesse admitido as ditas três classes 
de criminosos, como assevera o nobre ·senador, então. talvez tivesse 
razão, mas isso não é assim, porque o que assevero é que o código ad
mite diferenças e subdivisões em uma das duas classes que faz de cri
minosos, e dá a cada uma seu nome particular., 

Também eü peço ao nobre senador que se não enfade com a 
ideologia, porque, além de ser ela a base de todos os conhecimentos 
humanos, e ser indispensável em todas as questões, acontece que é 
essencial íssima a esta por ser de pura interpretação de sua pbra o có
digo penal; entremos porém na questão. 

A vista da simples definição da classe de criminosos, a que cha
ma o código penal autor, é facílimo o conhecer que esta pàlavra ad
mite subdivisões até muito essenciais. Por ela vê-se que esta classe 

· de criminosos compreende não só· agentes ativos, como até símplices 
instrumentos mais ou menos passivos do crime. O nobre senador não 
pode contestar que esta seja uma diferença importante, essencial ... 

O Sr. Vasconcellos: - Vamos à definição de autor, à análise. 
O Sr. A. Branco:- t: sobre isto que estou discutindo. Autor, 

diz o código, é aquele que comete, é aquele que constrange, é aquele 
que manda. Eis aqui instrumentos mais ou menos passivos e agentes 
ativos. 

O Sr. C. Leão:- Esta é boaJ 
O Sr. A. Branco: - Note bem a diferença - cometer, e cons

tranger a cometer. - Quem comete pode também fazê-lo por impul
so próprio, e não ser portanto rigorosa ou simplesmente passivo. 

O Sr. C. Leão: - t quase sempre o que acontece . 
O Sr. A. Branco:- Este quase me apóia. E se o autor obra por 

constrangimento ou mandado, é se·mpre passivo; o código admite isto 
claramente. Os autores que mandam, que constrangem, são entidades 
ativas, e até mesmo os que insinuam com autoridade e prestígio, por-

.. 
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que já o nobre senador declarou aqui que isso muitas vezes vale mais 
que um mandato. 

·O Sr. Vasconcellos: - Apoiado: eu quero a definição da pala
vra- mandar-. 

O Sr. A. Branco:- Não é preciso; basta que discutamos sim
plesmente o que convém para o nosso caso; nós não estamos a ins
tituir.agora aqui urna discussão de palavras, uma questão de dicionário. 

O nobre senador pois não devia refutar o que eu não disse, isto 
é, que nos arts. 110, 111, etc., eu descubro três classes de criminosos 
contra o que está estabelecido no código; mas devia mostrar que na 
definição que dá o· código da classe de autores, não aparecem já os 
elementos de uma subdivisão essencial de entidades ativas, e entida
des mais ou menos passivas. Ora, eu vou mostrar·na aplicação que faz 
o código de seus princípios gerais esta subdivisão realizada e até de
signada por nomes, e para is59 basta lançar os olhos nos arts. 80 e 84, 
onde se acham claramente distintos os autores principais e os autores 
mais ou menos secundários. 

O art. 80 diz: - Se este crime for cometido por corporação, 
será dissolvida, e se os seus membros se tornarem a reunir- penas
aos chefes de prisão por dois a oito anos; e aos outros membros, de 
prisão por oito meses a três anos. - Não são evidentes aqui as duas 
espécies de autores que consideram o código nos crimes coletivos ou de 
natureza coletiva, a saber:- Autor principal, chefe; autor secundário, 
simples membro? Oh! senhores .... 

O Sr. Vasconcellos:- E. os cúmplices! 
O Sr. A. Branco: - Os cúmplices são punidos por um artigo 

geral. 
O Sr. C. Leão:- Isto não faz nada para o seu caso. 
O Sr. A. Branco:- Bem! Esta é a inteligência que sempre se 

deu ao código, e que sempre se há de dar quando se olhar para as coi
sas sem prevenção ou segunda tenção. 

O art. 84 do mesmo código, e que trata do crime de pirataria, 
está exatamente no mesmo caso que acabo de considerar. A (também 
a idéia geral que se dá de autor no art. 4~ se subdivide na idéia,de au
tor principal, o comandante do navio pirata; e autores secundários a 
tripulação. Um manda ou constrange a cometer o crime, o outro 
comete-o, sendo punidos com diversidade de penas. O mesmo se po
de ver no crime de ajuntamento ilícito, no das sociedades secretas, 
etc., etc. 

O Sr. C. Leão: - Não vê que a( há duas espécie de crimes, e 
que em todos há autor? 

O Sr. A. Branco:- Quais duas espécies de delitos? Onde estão 
.elas? Senhores, eu já ontem disse que, quando o crime é de natureza 
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individual, ou se comete individualmente, o autor principal não se 
pode separar do autor secundário; quando porém é de natureza cole
tiva, ou se comete coletivamente, já a separação é possível, e mesmo 
indispensável, porque ordinariamente aparecem agentes, ou causas 
primárias, e agentes ou causas secundárias; finalmente agentes mais 
ou menos imputáveis. 

Daqui vem, senhores, que nos crimes individuais dá-se ao agen
te o nome geral de autores, que compreende todas as idéias da defini
ção que dá o código desta palavra; nos crimes porém coletivos sepa
ram-se ~ssas idéias, e dá-se aos agentes principais o nome de chefes, 
comandantes, cabeças, e aos outros o de autores simplesmente, ou 
co-réus. Diz-se autor do assassinato, e não cabeça do assassinato. 

O Sr. C. Leão:- Mas o assassinato pode ser cometido por mais 
de uma pessoa. 

O Sr. A. Branco: - Sim, mas nesse. caso o uso consagra a dis
tinção do chefe, de cabeça de motim, ou ajuntamento para assassi
nar, e de autores comuns, e ninguém costuma dizer chefe ou cabeça 
do assassinato. 

Agora quero discutir o artigo do código em que o nobre sena
dor funda a sua maior argumentação; é o art. 113. Nenhum artigo 
do código é mais decisivo do que este a respeito da matéria de que se 
trata, e bem longe de provar o que o nobre senador quer provar abso
lutamente o contrário (apoiados). 

Vamos ler esse artigo e examiná-lo com alguma atenção: diz 
ele. - Ju lgar-se-á cometido este crime (de insurréição), reunindo-se 
20 ou mais escravos, para haverem a liberdade por meio da força ... 
- t: mister lembrarmo-nos bem desta definição, que há de ser ao de
pois necessária para o exame do art. 114; continua: - Penas; aos 
cabeças de morte no grau máximo, de galés perpétuas no médio, e 
por 15 anos no mínimo; aos mais açoutes.- Quem são estes mais?
São autores, ou são cúmplices? Para serem cúmplices é mister supor 
uma duplicata de penalidade no código. 

O Sr. C. Leão:- Lá diz isso mesmo. 
O Sr. A. Branco:- Oride? Desejo que me cite o artigo ... 
O Sr. Vasconcellos:- Eu o citarei. 
O Sr. A. Branco:- A. pena especial do cúmplice só tem lugar 

quando se declara assim - os cúmplices de tal crime têm tal pena es
pecial. - Demais notem-se as palavras do art.113; notem-se as en~ida
des a quem se referem estas palavras- aos mais-, e estas penas
açoutes. - Aqui neste artigo só se fala dos que cometem, mandam, 
ou constrangem ao crime, e por conseguinte dos autores mais ou me
nos importantes; não se fala daqueles que por qualquer outra maneira 
.concorrerem para o crime com qualquer ajuda ou favor, e por canse-
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qüência não se fala dos cúmplices. Por outro lado a regra do código é 
só tratar dos autores em cada artigo, que descreve o crime, ou lhe 
marca a penalidade; e nem havia necessidade de repetir neste artigo 
a pena dos cúmplices já estabelecida no art. 34. Nenhuma razão pois 
sustenta a opinião do nobre senador, e todos sustentam a minha, isto 
é, que as palavras - os mais - referem a autores comuns do crime 
que não são cabeças. . 

O Sr. C. Leão: - t um absurdo, porque segum-se que os cúm-
plices eram punidos com maior penalidade do que os autores. 

O Sr. A. Branco:- Está perfeitamente enganado. 
O Sr. C. Leão:- Eu vou mostrar isso. 
O Sr. A. Branco: - Declaro que está enganado, porque, sendo 

discricionário ao juiz o número de açoutes com que tem de castigar 
os escravos, autores secundários do delito, e devendo ser punido com 
menos a terça parte de pena dos autores ordinários, logo que o juiz 
fixe o número dos açoutes para aqueles, está fixado um número me
nor para estes, e nunca virão estes a ter maior pena do que aqueles. 
Tais são os motivos por que as palavras notadas- os mais~ não po
dem jamais com razão referir-se aos cúmplices, mas somente aos 
agentes secundários do delito. Concluo pois que este artigo, bem lon
ge de provar que a palavra - cabeças - envolve todos os autores, 
prova o contrário, isto é, que a palavra - cabeças - não envolve to
dos os autores ... 

O Sr. P.Souza:- Apoiado. 
O Sr. A. Branco:- Ora, vamos ver agora o que dizem os artigos 

114 e 115. Os nossos legisladores, entendendo que o crime de insur
reição era gravíssimo em um país onde há escravos, e onde. certas 
idéias exageradas dominavam muito em algumas cabeças, assentaram 
que deviam impor penas rigorosas aos homens livres que comandas
sem esses escravos, ou os animassem a se insurgirem. Por isso, depois 
de ter tratado dos escravos no artigo 113, até as palavras- açoutes, 
- passa no artigo 114 e seguintes a tratar somente das pessoas li
vres que acidentalmente intervêm nas insurreições de escravos, e que 
a lei com toda a razão só considera ou cabeças ou cúmplices. Veja
mos o artigo 114 que diz assim: "Se os cabeças da insurreição forem 
pessoas livres, incorrerão nas mesmas penas impostas no artigo ante
cedente aos cabeças quando são escravos". Véjamos o artigo 115 
que diz: "Aquele livre que ajudar, excitar ou aconselhar escravos a 
se insurgirem, fornecendo-lhes armas, munições ou outros meios para 
o mesmo fim, terão as penas de prisão com trabalho por 20 anos, 
no grau máximo, de 12 no médio, e de 8 no mínimo. · 

À vista destes dois artigos,· pergunta o nobre senador: - onde 
estão aqui os autores secundários? Não aparecem; e por conseguinte, 

,., 

:·. 

.·.-,. 

.·_, . ' 
.. -~ ., 

. -~ 

·:, 
•' 

-~ 
·} 



... 

I 
·ii 

I 

477 

ou haveis de conceder que na palavra - cabeças - não se compreen
dem os autores ordinários, ·ou que neste crime a lei só pune os cabe
ças e cúmplices, e não os autores secundários, o que é absurdo. -
Eis a minha resposta: no crime de insurreição de escravos há também 
autores secundários, massa, mas eles já se acham compreendidos no 
art. 113, que trata dos escravos, porque é incompat(vel que a grande 
massa dos autores neste crime seja composta de pessoas livres. Se as
sim fora, o crime não seria mais insurreição de escravos, mas muda
ria de natureza. Portanto, à vista disto, creio que sou. autorizado a 
concluir, como se tem concluído, por espaço de 13anos, isto é, que 
autores cabeças não são a mesma coisa que autores secundários ou 
ordinários. Esta conclusão é ainda autorizada pela legislação romana, 
fonte de nossa, e mesmo pela nossa, comq já ontem o mostrei·, e pas
so outra vez a fazê-lo. Não estou bem certo; mas tenho uma idéia 
obscura, do tempo em que estudei o direito romano, de ler que na
quele povo os conspiradores, para que não pudessem ser conhecidos 
os principais dentre eles ou os cabeças, costumavam a assinar seus 
atas em cfrculo ou em roda da peça. Não posso dizer se o emprego 
da palavra - cabeça - neste sentido passou para os códigos da Itália, 
porque não tive tempo de consultar nenhum; também não vi o có
digo dos partidos da Espanha, mas aqui tenho uma de suas antigas 
colônias, onde aparece a distinção de autores cabeças e autores se
cundários. Este código não é de um filantropiSta extravagante; é an
tes bem duro e talvez cruel, e tem por título o nome do general e pre
sidente Santa Cruz. Aqui os autores de uma rebelião são divididos em 
três classes, a primeira das quais é chamada dos cabeças. -

Vê-se das diversas pessoas, que são incluídas na classe dos ca
beças, que se dá a esta palavra a mesma noção que temos a este res
peito, exprime-se assim (lê). Segue-se depois a segunda classe, e de
pois a terceira, que são evidentemente de autores secundários e de 
cúmplices (lê). Dando-se atenção a esta parte do código, vê-se na pri
meira classe verificada a noção de - cabeças- que ·eu tenho dado, 
isto é, agentes que preparam, planejam, comandam, que obrigam, que 
apregoam a rebelião, que sublevam o povo, etc. Portanto, não admira 
que entre nós se use da mesma palavra ao mesmo sentido, e por con
seguinte tenho todo o fundamento em_ dizer que o nobre senador não. 
pode, nem à vista da letra do nosso código, nem à vista das noções 
comuns, nem· à vista do direito e códigos de outras nações, que servi
ram em grande parte de fonte aos nossos, não pode, digo, sustentar 
a sua opinião de que, pela nossa legislação atual, autor cabeça é a 
mesma coisa que autor secundário. 

·Esta confusão das noções de autor cabeça e autor secundário é 
de muita fresca data, é de uma ordem do ministéri9 passado, que não 
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é conforme com a inteligência geral da palavra, que não é conforme 
com atos do Sr. D. Pedro I, que ainda hoje têm·força de lei. Além dis
to, o mesmo Sr. ministro da justiça que a assinou não foi coerente 
consigo mesmo nas diversas ordens que assinou e que tenham relação 
com a palavra -cabeças - Com efeito, depois de di~er que autores 
cabeças eram a mesma coisa que quaisquer autores, devia reprovar 
atos que os distinguiam manifestamente, mas assim não acont'eceu; 
porque, vendo-se o presidente de S. Paulo abardado com uma multi
dão de criminosos e de. processos, mandou fazer pelo chefe de polícia 
da capital da província um processo geral dos cabeças que distinguia do 
comum dos autores do movimento de Sorocaba, e o Sr. ministro não 
reprovou esta conduta. 

O Sr. P. Souza:- Antes aprovou. 

O Sr. A. Branco: - Logo o ministro vacilava na opinião, que 
aliás não duvidou im·por sem autoridade. Tão sua conduta a respeito 
de Minas é inconciliável com a que teve em S. Paulo, donde é eviden
te que a portaria, aviso ou ordens do ministério não podem dar apoio 
a alguma opinião. Tão já ontem mostrei que atos da monarquia 
antiga, assim como outros da monarquia nova depois da nossa inde
pendência e constituição abonavam inteiramente a noção que tenho 
dado da palavra cabeça e sua diferença dos autores secundários, e dos 
cúmplices dos crimes coletivos, ou cometidos coletivamente. Eu 
apontei em primeiro lugar o artigo 15 do regulamento de guerra do 
conde de Lippe que diz assim:- Todo aquele que for cabeça de mo
tim ou nele tiver parte, ou para ele concorrer por qualquer modo, 
será infalivelmente enforcado. - Ora, aqui é mais que evidente adis
tinção entre cabeças, autores secundários e cúmplices: embora a pe
nalidade seja a ·mesma, porque isso não prova nada contra as dife
renças que a lei mesmo apontou, e foi por isso que eu não a declarei 
ontem. Se isto provasse alguma coisa, devia concluir-se que autor e 
cúmplice é a mesma coisa, o que é sem dúvida tarso e absurdo, deven
do por conseguinte atribuir-se a confusão de diversos graus de impu
tabilidade em a mesma penal~dade à dureza do regime militar, e não 
à opinião do legislador de serem ele idênticos. Demais, esta opinião 
é inconciliável com outros atos da monarquia antiga, e com atos da 
monarquia nova que já ontem tive· a ·honra de ler perante esta ca-. 
sa, atos de que se mostra que a denominação de cabeças sempre se 
deu aos réus mais preponderante~ dos motins, aos que os preparavam, 
davam planos, dirigiam, comandavam, etc. 

Senhores, o nobre senador, falando a respeito do códigq cri
minal, disse que tem tido muitos elogios que com efeito ele não os 

_merecia. Eu não digo isto. O código penal merece elogios; porque de 
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fato as nossas ordenações, que felizmente não se executavam, eram 
muito más, e tanto que dizem que o sábio Frederico, rei da Prússia, 
tendo-as lido, perguntou: - Há ail')da gente viva em Portugal?! -
De fato, se as ordenações fossem fielmente executadas, Portugal e 
Brasil estariam despovoados. 

O Sr. C. Leão:- E o que responderam a Frederico? 
O Sr. A. Branco: - Deviam responder-lhe que as ordenações 

não se executavam. Portanto, o nobre senador fez um serviço impor
tante quando ofereceu o seu código, onde vem recopilados todos 
muito bons princípios de direito criminal. Porém é obra humana, e 
como tal tem muitos defeitos, e graves, que devem ser corrigidos; mas 
de fato entre esses defeitos eu não considero a palavra- cabeças
que o nobre senador quer eliminar de algu·ns artigos. Mas creio que 
não devo mais continuar na análise deste objeto, pois que estão res
pondidos os principais argumentos do nobre senador; devo agora 
dizer duas palavras a respeito do projeto em discussão. 

Sr. presidente, ainda que não reputo um defeito o emprego 
que faz o código da palavra - cabeças - nos arts. 111 e 112, contu
do, se o nobre senador quiser eliminar esta palavra e outras seme
lhantes de todos os artigos em que são empregadas, e se se ajuntar 
que a força armada nunca principiará a obrar contra cidadãos sem pro
clamar-se a lei marcial, não acharei absurdo o seu projeto. Senhores, 
nós vimos como em S. Paulo se desmanchou o movimento anárqui
co à vista da força armada, e eu estou persuadido que, em regra geral, 
o mesmo terá lugar sempre que a autoridade pública bem apoiada fi
zer proclamar a lei marcial. Este passo é muito político, porque pode 
desfazer rebeliões sem sangue e sem as más conseqüências que daí são 
infalível resultado. 

O Sr. Vasconcellos:- Então vota pelo projetot 
O Sr. A. Branco:- Pode passar sem inconveniente com as con

dições que disse, isto é, fazendo-se a eliminação da palavra excomun
gada pelo nobre senador em todos os artigos do código, e declaran
do-se que antes de obrar-se por meio das armas contra quaisquer 
amotinadores reunidos em oposição às leis, e proclame sempre a lei 
marcial. A primeira condição me parece necessária para que o proje
to do nobre senador só vá regular o futuro; sem isso não admirará · 
que o nobre senador declare e sustente que o corpo legislativo sancio
nou sua opinião de que não há diferença alguma entre autores cabe
ças e autores secundários, opinião contrária a todas as nossas leis, e 
que no momento daria lugar a graves injustiças. Isto era tanto mais 
possível quanto é certo que o nobre senador funda a dita sua opi
nião nos arts. 113, 114 e 115, onde pretende pelo seu projeto ~onser
var a pafavra - cabeça, -, assim como em outros lugares do código. 
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A segunda condição é aconselhada por todos os grandes políticos e 
legisladores que conhecem as graves conseqüências dos conflitos en
tre o povo e seu governo. Este deve mostrar-se seguro de seus direi
tos; não deve precipitar.:se; não deve deixar possibilidade alguma a 
reputar-se o ato violento de sua parte acima do necessário, do indispen
sável, para sustentar a ordem. Se acaso os juízes de paz abandonam 
este dever, autorize-se neste caso os chefes militares a fazê-lo, ainda 
que seja, como se costuma a fazer, em frente de uma praça sitiada. O 
uso que vai prevalecendo de entregar-se tudo à autoridade militar, e 
desta nada ter que fazer senão com as armas, não é legal, nem é polí
tico. A dispersão dos amotinadores de Sorocaba, à vista das armas 
imperiais, prova a necessidade de se não empregarem as armas em ca
sos semelhantes senão depois de intimações, senão depois deconse
guir-se uma tal ou qual certeza de que não podem já haver iludidos 
entre os amotinados, de que não é possível mais esperar-se razoavel
mente arrependimento. Dado este passo, os que se retirarem não 
serão punidos, não serão sujeitos a processos; mas todos os que fica
rem, ou sejam cabeças ou autores secundários, ou cúmplices, devem 
ser punidos, ou ao menos devem passar por um processo que os justi
fique, ou devem ser anistiados se assim aprouver a S. M. o Imperador. 

Se pois o nobre senador concordar comigo nestas duas condi
ções que eu reputo essenciais, declaro que não discordarei do seu pro
jeto, cujo objeto então será declarar culpados todos aqueles que en
trarem em rebeliões e sedições, e por conseguinte processáveis, puní
veis ou perdoáveis o que é sem dúvida muito razoável depois da auto
ridade pública fazer todas as diligência·s para salvar os iludidos, e os 
que se arrependerem, e finalmente depois de revestir-se de toda a 
justiça. 

O Sr. Vasconcellos:- E a respeito da resistência nada diz? 
O Sr. A. Branco:- Sim, vamos à segunda parte do projeto que 

diz respeito à resistência às ordens ilegais. 
O art. 143 do código diz:- são ordens e requisições ilegais as 

emanadas de autoridades incompetentes, ou destitu(das das solenida
des externas necessárias para sua validade, ou manifestamente contrá
rias às leis. - Quer o nobre senador que se eliminam estas palavras
ou manifestamente contrárias às leis-. Esta cláusula da lei, Sr. presi
dente, parece muito justa porque como se há de punir o executor por 
executar uma ordem que é em substância conforme a lei, mas não 
tem uma ou outra formalidade externa, e há de deixar de punir-se, se 
executar uma ordem contrária em substância à lei, ordem que pode 
ser até um crime? Eu creio que o pensamento do nobre senador se sa
tisfaria melhor conservando o art. 141 tal como está, e acrescentan
do no parágrafo anterior, o seguinte, a saber: - provando-se que o 
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executor não ignorava ou não devia ignorar, que a ordem fosse ilegal. 
- Também pode satisfazer-se ao pensamento do nobre senador por 

·outra maneira, que vem·a ser, eliminar-se a cláusula que aponta o seu 
projeto, mas acrescentar-se o seguinte, como fazem outros códigos:
nenhum executor de ordem de autoridade, civis ou militares, pode 
justificar-se de um crime cometido, ainda que apresente ordem supe
rior em virtude da qual o cometesse. - Eis o que julgo bastar, mas eu 
ouvirei o nobre senador, e depois me resolverei a este ·respeito, por
que, na verdade, não é aqui neste artigo que eu creio que o código es- ·. 
tabelece doutrina perigosa; há outros que, ou eu os não entendo ou 

. ' deixam inferir uma doutrina ... 
Sr. presidente, eu já disse aqui a minha opinião sobre a resis

tência em geral; eu não a admito como um direito' no rigor da palavra, 
mas como um meio de. defesa justificável em uma ou outra hipótese, 
da mesma maneira que não é um direito de pessoa alguma o matar a 
outrem, mas em uma ou outra hipótese a morte de outrem é um 
meio de defesa. justificável. Tais são as minhas idéías, mas eu julgo 
qUe do código se. infere uma doutrina que dá à resistência um caráter 
de direito sagrado tirando-lhe toda a aparência de crime, o que de 
certo é coisa muito má. Diz o art. 95:-- opor-se alguém diretamen
te, e por fatosi ao livre exercício dos poderes moderador, executivo 
e judiciário, no que é de sua -atribuição constitucional, etc. - 1: só 
assim que a oposição ao poder moderador, executivo e judiciário, é 
crime segundo o código, e por conseguinte a resistência a esses pode
res, quando saem de suas atribuições constitucionais não é crime se
gundo o mesmo código~ e esta doutrina ainda mais se confirma no art. 
96 e outros, cheios de expressões vagas, e só capazes de alentar a de
sordem e anarquia. Felizmente, Sr. presidente, eu não tive parte al
guma neste código, mas ele é mais feliz que o do processo que, não 
tendo defeitos tão graves, já foi estrangulado pelas culpas de seu com
panheiro para ainda mai-s se confirmar o refrão que diz:- pagam os · 
justos pelos pecadores . ..:.... Se o nobre senador quer eliminar as pala
vras - ou manifestamente contrárias às leis -, por lhe parecer que 
elas concorrem para as desordens em que laboramos, então porque 
não propõem a eliminação desses que apontei dos arts. 95 e 96, e de 
outros que são muito e muito piores? Não se estabeleça no código 
por um modo tão decidido o direito de resistência às autoridades; ad
mita-se somente nele a justificabilidade dela, segundo os princípios 
gerais por que se podem justificar os outros crimes. Talvez se me 
argua de austero nesta opinião, mas eu não posso conceber como par
ticular algum possa julgar-se acima ·das autoridades públicas para re
sistir-lhes sem vir se justificar ou purificar perante a nação. 

: i 
i 

·! 
. i 

.l· 

•• 
·•~: 
'l .. ... 
~; 
I 

·I 

·• 
I 

:i 
;I 
:r 

. ! 

\· 
'· 



482 

Não posso admitir a resistência como um direito no rigor da 
palavra; admito-a sim, e tão-somente como princípio de justificação 
perante os tribunais em uma ou .outra hipótese, e dadas certas cir
cunstâncias. Assim não .me parece perigoso· o prinCípio de resistên
cia, porque só. poderá ter lugar em casos ·muito. urgente~, em que o 
mal de.sofrer a medida de aütoridade seja_maior do que 6 perigo de ir 
justificar o ato· que a .repeliu perante os tribunais. Além disto nin
guém poderá .ser facilmente enganado, como hoje pode muita gente 
ser à vista da fraseologia do código espécie recii, pela aparência de 
justiça ou. direito, que· não existe ou que não deve exi·stir 5egund6 ~ 
estabelece o código penal entendido rigorosamente. pela sua létra e 
espírito. · 

Sr. presidente, tal é a minha opinião a respeito da primeira 
e segunda parte do projeto do nobre senador; mas eu nãoestou dis
posto a mandar emenda alguma; também devo dizer que sempre que 
há comoções o governo obra, e apresenta réus perante os tribunais 
que os julgam, e por conseguinte as coisas se passam como se· o· códi~ 
go considerasse toda a resistência um· crime. Mas-no·no·sso direito a 
este respeito há dificuldades e obscu.ridades tais que devem quanto 
antes desaparecer; ao menos para que :muitos ineautos e iludidos não 
sejam levados ao ·crime pensando que ·obram bem, e· conforme os in-
. teresses da :sociedade. · · · · · 

Eu ontem também falei do número exigido no código para 
qualificar o crime de rebelião; estou ainda na mesma opinião,· ·mas 
nem por isso· estou resolvido a propor a emenda~ como já o fiz sem 
sucesso em 18351 na qualidade de ministro·da justiça. Toquei·· nisto 
somente para mostrar onde estava a força da observação do nobre-se
nador autor do-projeto, quando notou-de absurdo que·19.999 indiví
duos armados contra o governo não cometiam ·crime de rebelião, e es-
. se· crime logo se verificava ·com o indiferente acrescentamento de mais 
um. Ainda não vi código de nação alguma, .nem mesmo republicana, 
que levasse o escrúpulo de fazer rebeldes.a este ponto; eu reputo isto 
um grave defeito e sem· importância alguma. 1: verdade·que disse-se 
na: câmara dos deputados que isto era para dificultar a suspensão de 
garantias. Eu porém não dou peso algum a este argumento. 'Nos 10 
anos anteriores a maioridade de S. ·M. o lmperador~·a regência não ti
nha faculdade de suspender garantias, entretanto antes das câmara as 

. suspenderem. foram elas sempre suspensas aqui e nas províncias de fa-
to com o emprego de todos os mei.os militares .. A suspensão de garan
tias é um.aconteçimento inevitável, e, para assim dizer, fatal na socie
dade; é impossível o imp~di-la. de fato, e realmente .sem entregar a 
sociedade a sua discrição, melhor é não dificultá-la ou impedi-la, para 
que a autoridade sempre obre com as leis e ·não· rompa pp.r e_,as, ou f.i-
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que perplexa sem saber o que deve fazer para cumprir seus deveres. 
Eu ainda não vi vindita alguma legal contra excessos de autoridades, 
mormente militar, cometidos eni as províncias em comoção; entre
tanto tem havido graves excessos. E preciso reformar também esta 
parte do código que está redigido contra o senso universal, contra a 
razão e soberania prática de todas as nações civilizadas. 

Tenho concluído. 
O Sr. Vasconcellos: - Sr. presidente, não sei se tenho mais de 

agradecer ao nobre senador p'or ter tão bem defendido o meu proje- -· 
to, do que de refutar seus argumentos; na segunda parte do seu dis
curso mostrou o nobre senador a necessidade de alterar-se o código 
nos artigos cuja modificação proponho. neste projeto; concordo em 
que alguma coisa temos a fazer nos artigos 110 e 111 do código; não 
duvido mesmo acrescentar nesses artigos, segundo diz-se, as palavras: 
-e aos mais tal pena-; exige só que seja esta disposição·acompanha-
da da obrigação de proclamar-se a lei marcial ·antes de empregar-se 
a força; ora, eu não· duvido concordar com o nobre senador a este 
respeito, isto é, que se acrescente- e aos mais tal pena. 

Quanto à outra parte do projeto, que modifica a legislação so
bre resistência, também o nobre senador mostrou a necessidade que 
há da eliminação das palavras~ ou manifestamente contrárias às leis 
-, quando citou os artigos 95 e 96, e disse:- aqui há maior perigo, e 
sobre estes artigos deve recair qualquer modificação. - Ora, isto é 
que se conseguirá adotando-se a supressão das palavras que eu propo
nho- ou manifestamente contrárias às leis.· 

O Sr. A . .Branco: - Eu· não sei se me expliquei bem; e sedá li
cença, direi duas palavras. 

Parecia-me que esse artigo de que o nobre senador quer elimi
nar essas palavras, ficaria melhor declarando-se qüe nenhum executor 
se justifica por cometer um crime, ainda mesmo apresenta.ndo qual
quer ordem de autoridade superior que a isso o autorizasse. 

O Sr. Vasconcellos: - E por isso que me inclino mais a agràde
cer ao nobre senador o ter sustentado o meu projeto do que if)cum
bir-me de responder aos seus argumentos~ O que eu qúero é precisa
mente iSto: que nenhuma autoridade seja i5enta da responsabilidáde 
por ter cometido um crime que.lhe fosse ordenado; estou também' de 
acordo com· o nobre senador a este respeito .. No que porém não esta
mos de· acordo é sobre a inteligência da palavra- cabeças-, e como 
esta discussão··não interessa nem· levemente ao projeto, não duvida.ria 
calar-me ·a est.e respeito para mostrar o meU reconhecimento ao nobre 
senador por ter' dado o séu apoio ao meu projeto; mas como a maté
ria é _gr~ve, hão posso deixar de' dizer alguma coisa sobre. ela. 

'"' 
&-
·:-
I 

'PI' 

l 

• 
.. 
' 



484 

O nobre senador disse que há diferença entre autores, isto é, 
que o código admite duas ou mais classes de autores; porque, em um 
lugar define o que é autor, em outro chama o autor cabeça, em outro 
chama o autor chefe; e o nobre senador (que tanto se espraiou em 
matérias ideológicas) entende que estes diversos nomes constituem 
ordens, classes diversas, e que, para que qualquer parte dé uma classe 
seja exigida em classe, basta dar-se-lhe nome diverso; assim haverá 
tantas.classes de autores quantos nomes diversos pode designar a pa
lavra autor, de sorte que o que forma a linha divisória de uma e de 
outra classe é a diversa denominação, a palavra é que forma a classe 
e não a idéia! Ora, pareceu-me que o nobre senador aqui se esqueceu 
·algum tanto de alta ideologia. 

O Sr. A. Branco:- O nobre senador não me entendeu. Eu dis
se que havia duas classes e subdivisões de uma. 

O Sr. Vasconcellos: - Aceito a explicação. Há subdivisão de 
classe; mas ainda a característica da subdivisão não é a idéia, é o no
me! 

O Sr. A. Branco:- E a idéia ê o nome. 
O Sr. Vasconcellos:- Assim temos autor no art. 4? do código, 

temos càbeças nos artigos 110, 111, 113 e 114; temos chefe nos ar
tigos que tratam das sociedades secretas, dos crimes de corporações, 
~c. ' 

O Sr. A. Branco:- Está enganado. 
O Sr. Vasconcellos: - Diz o nobre senador: - é autor, segun

. do o código, o que comete, o que constrange, ou o que manda come
ter o crime-; esta ordem ... 

O Sr. A. Branco:- Não. 
O Sr. Vasconcellos: - Não quer a palavra - ordem? - Admi

tamos então a palavra- classe.- . 
Diz o nobre senador: - esta classe de autores se subdivide em 

duas... . 
O Sr. A. Branco:- Em três idéias distintas: aquele que comete, 

aquele que constrange e aquele que manda cometer o crime. 
O Sr. Vascqncellos: -:- Mas.eu desejo saber .se o cabeça é a'quele 

que comete, ou o que constrange, OLI o que manda cometer o crime? 
Eu entendo que, admitida esta subdivisão, o chefe de um corpo que 
manda os seus ~ldados executar qualquer ordem é o principal autor; 
mas a que classe pertence este, pelo sistema do nobre senador? 

O Sr. A. Branco diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos:·- Então não é autor do delito!... . 
Senho~es, o nobre ·sen~do~ quis da .letra do código concluir 

coisas que eu não sei se existem nele; diz que a classe de autores se 
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subdivide em cabeças e chefes; mas não nos deu as notas caracterís
ticas que distinguem o cabeça do chefe; diz que estas notas estão no 
código, que são os que mandam. Ora, eu, a respeito da palavra -
mandar - que está no código, tenho minhas 'dúvidas; pedi ao n·obre 
senador que a definisse, e o nobre senador não quis entrar nessa aná
lise; quando mostrou que ia fazer uma análise perfeitamente ideológi
ca do código; pedi-lhe que tratasse da palavra - mandar-, mas não 
se encarregou de fazer esta distinção. 

O Sr. A. Branco:- Por ser outra a qu.estão. 
O Sr. Vascocellos: - O nobre senador explicou a letra do có

digo nos arts. 4~ e 5~, e segue-se pela sua explicação que não é autor 
quem contrata com outro para cometer um delito; reconheço que 
esta regra pode admitir exceções; mas o nobre senador parece que 
não quer considerar este como autor! Sr. presidente, o que se segue 
do que disse o nobre senador é que fez uma distinção que não tem 
resultado algum, porque disse ele:- é autor o que manda, e é autor o 
qué comete o crime. - Ora, examinemos bem a opinião do nobre se
nador a este respeito; diz ele: - é cabeça de rebelião quem? O que 
concedeu o projeto do crime, o que dispôs todas as coisas-; mas eu 
desejo saber então se este homem pode ser considerado como autor, 
segundo a letra do código; ele não comete o crime nem o manda co
meter, não faz mais do que apresentar o seu projeto aos consórcios, 
desenvolvê-lo, de maneira que a ele se deve a idéia principal do delito; 
mas, segundo a definição do nobre senador, não é autor, ao mesmo 
tempo que o chama autor! Se o nobre senador quiser explicar isto, 
não pelo código do Sr. general Santa Cruz, mas pela sua razão, que eu 
prefiro a esse código, estimarei muito. .. 

O Sr. A. Branco:- Isto é questão de direito positivo. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu não tratei esta questão senão segun

do a teoria da cumplicidade e a letra do nosso código. Eu disse que 
não podia haver crime sem que se conhesse o dever que se infringia, 
sem que se tivesse conhecimento de que a ação que se ia praticar in
fringia esse dever, e que realmente isto se praticasse; daqui' conclui .eu 
que quanto mais conhecimento se ti.vesse do ato que se ia praticar, 
quanto mais se pudesse apreciar este ato em todas as suas conseqüên
cias, tanto mais criminoso era; eis aqui: o nobre senador porém não 
concluiu segundo os meus princípios, porque já há muito tempo te
nho proscrito destas m·atérias as linhas retas. 

O Sr. A. Banco:- Pois nesta questão o nobre senador não tem 
tirado senão linhas retas. 

O Sr. Vasconcellos: - Não há dúvida de que, quando muitos 
participam de um crime, há grande gradação na imputação; mas 
cabe ao homem penetrar no coração humano, ler nele todos os moti-
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vos, para assim me exprimir, que constituem esses diferentes graus, 
para os consignar em uma lei permanente? Esta é que é a questão; e 
por isso é que eu disse que neste caso as tais linhas retas não tinham 
aplicação alguma. · · 

O Sr. A. Branco:- A questão não é se se podem marcar todos 
os grâus; é, sim, se se podem marcar alguns. 

O Sr. Vasconcellos: ....:. Como não sei como se possam marcar e 
distinguir as diversas classes de autores, por isso é que pedi ao nobre 
senador que dissesse que nota característica dava ele para se extremar 
- o autor do cabeça -, mas, em vez disto, disse ele:- a nota está no 
art. 4~ do código, que declara quais são. os autores. - S~nhores, a 
questão não é esta, eu sei bem o que diz esse art. 4~; mas peço C:JO 
nobre senador que diga qual é mais criminoso para ser classificado 
-· cabeça -, se aquele que manda, se o que constrange, ou se o que 
comete o crime; neste ponto o nobre senador não tocou, porque, 
apesar da sua alta razão, prognostiquei logo que naufragaria em um 
escolho tão terrível, e como quero distingUir o - autor cabeça- do 
- autor que não é cabeça -, rogo-lhe queira fazer-me o obséguio de 
dar a linha divisória destas duas classes. Disse o nobre senador: - é 
o que comete ou manda cometer o delito -; mas digo eu;- queira 
declarar-me qual destes é o principal, se o que cômete ou o que man-
da cometer? . · 

Senhores, se o nobre senador figurasse um exemplo, eu poderia 
convencer-me de que é dado ao homem fazer essas distinções, distin
ções que existem, mas que, não podendo ser muito apreciadas pelo 
olho muito falível do homem, contenta-se o legislador como marcar 
duas classes de criminosos; como já em outra sessão eu disse. Era por
tanto muito conveniente que o nobre senador explicasse a sua idéia; 
ele disse:·_ Vamos ao código espanhol. - Eu esperava que ele citasse 
alguns artigos do código da Espanha, donde· foi tirada parte da legis
lação portuguesa; mas não: citou-nos o código do Sr. general Santa 
Cruz! O que diz esse código? Diz: - Não são réus nas revoluções e 
nos motins os inocentes- (Risadas). Excetua todos os inocentes! Ora, 
uma disposição legislativa desta ordem aclara a matéria, habilita-nos 
a distinguir entre cabeça e autor? O código do Sr. general Santa Cruz 
tanto não pode servir para nosso esclarecimento, que há nele um ar-

. tigo que diz: cabeça é o que fornece armas e dá dinheiro-; entretan
to pelo nosso ~ódigo, este é cúmplice! Assim, como o código do Sr. 
general Santa Cruz há de servir para comentar o nosso, qUe está em 
oposição diametral a ele?· 

O Sr. A. Branco dá um aparte que não podemos ouvir. 
O Sr. Vasconcellos: -A questão é se, segundo a letra do nosso 

código, se segundo a·doutrina da cumplicidade, podemos admitires-
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tas diferenças. O nobre senador diz que recorre ao senso de todo o 
mundo civilizado, e que nele vê estas distinções: eu sei que é· muito 
respeitável o senso geral das nações civilizadas; mas me parece que 
não fornece dados positivos, mormente para se entender uma legisla
ção particular; por vezes tenho dito que é necessário fugir destes prin
cfpios absolutos, que excluem todas as considerações particulares, 
todas as considerações de designadas sociedades. 

Eis· porque eu não posso dizer se tal ou tal código é bem ou 
mal feito, porque, ·se não tenho ainda bem estudado os fatos da 
minha terra, como me hei de abalançar a resolver se o código de tal 
ou tal nação é ou não perfeito, quando não posso avaliar os seus fa:. 
tos? Há pouco disse eu que o código criminal francês era uma das me
lhores peças desta ordem, e esta opinião foi contestada por um nobre 
senador; mas eu não disse isso por ter estudado os fatos sociais da 
França, disse-o como opinião de sábios que não eram muito apa-ixo
nados da política do general que fez esse código, e o que ouço hoje 
a um dos mais distintos jurisconsültos da Europa (André Dupin), é 
que Napoleão merecia todas as honras da França, não pelas suas con
quistas, mas pela legislação com que dotou aquele pafs. Como vejo 
que não se tem feito na matéria de que Se trata considerável alteração, 
mormente hoje que o esprrito liberal tem mais penetrado em todas 
as corporações, e por conseguinte sujeitado o governo a ele, digo que 
me parece que para a sociedade francesa é um bom código; mas en
fim não entro· nesta questão, o que declaro ao nobre senador é que 
aprecio mais os seus argumentos, a sua razão, do que o código que 
leu para me convencer de que há entre autores uns que mais partici
pam do crime do que outros, e isto em lei escrita, porque, segundo a 
razão em geral, posso conceber que um homem que ajudou a cometer 
um ·crime tenha maior ou menor parte nele; mas quando se trata da 
aplicação, vejo que não é possrvel estabelecer em lei uma tal diferen
ça. Ora, eu quisera que o nobre senador se encarregasse de responder 
a estes argumentos. . 

Diz o nobre senador:- E autor o que manda, o que constran
ge, o que comete -; pergunto eu, qual é o cabeça? Queira explicar
me se cabeça é o que manda, ou o que constrange, ou o que come
te. Mas esta definição é que o nobre senador não quer .dar; entretan
to sustenta que o código reconheceu diversas classes de autores! 

Repito, a questão não é se o código admite essas diversas clas
ses de autores, e sim se admite uma classe de autores que mais partici
pam do delito, e a quem inflige maior pena. E se o nobre senador não 
pode, nem em geral, definir o que é cabeça, como há de um magis
trado aplicar aos fatos ocorrentes uma lei que não ex-iste? Eu quisera 
que qualquer dos nobres magistrados que têm assento nesta casa se 
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levantasse e dissesse:- Quando tenho de verificar os cabeças deste ou 
daquele crime, conheço-os por tais e tais caracteres, e distingo-os de 
autores por estes e aqueles sinais -. E esta a explicação que eu ainda 
não ouvi do nobre senador; entretanto diz que existe, e que está con
sagrada no nosso código! 

Depois diz o nobre senador que pelo mesmo código se conhe
ce que cabeça é um autor que teve mais parte no delito. Ora, exami
nemos o art. 110 do código. Julgar-se-á cometido este crime (de in
surreição) reunindo-se 20 ou mais escravos para haver a liberdade por 
meio da força: penas, aos cabeças, de morte no grau máximo, de galés 
perpétuas no médio, e por 15 anos no mínimo; aos mais açoutes. En
tende o nobre senador que a expressão -aos mais- só compreende, 
os autores que não são cabeças, e não os cúmplices; mas a idéia de 
cúmplice segundo o nosso código não deixa de apresentar no delito 
muita gravidade; o cúmplice pode auxiliar, pode ajudar, pode mesmo 
cometer o delito com o autor; mas o que o distingue, o que o separa 
do autor, é que se podia dispensar o seu auxílio; esta é a nota carac
terística entre o autor e cúmplice. O autor do. delito podia cometê-lo 
com mais dificuldades, com mais obstáculos e levando mais tempo; 
vem porém outro auxiliá-lo, faz com que cometa este mesmo delito 
com menos dificuldades, com menos obstáculos e em pouco tempo: 
eis aqui o cúmplice. Portanto, vai o nobre senador inocentar um gran
de número de criminosos ... 

O Sr. A. Branco:- Esses são punidos com as duas terças partes 
da pena estabelecida para o dei ito. 

O Sr. Vasconcellos: -Admito ainda a explicação; eu sou mui
to condescendente com o nobre senador, até porque me fez o obsé
quio de sustentar o projeto que se discute. 

O nobre senador funda-se no art. 35 do código; eu portanto 
vou ler esse artigo: - A cumplicidade será punida com as penas da 
tentativà; e a cumplicidade da tentativa com as penas desta, menos a 
terça parte, conforme a regra estabelecida no artigo antecedente -. 

E quais são as penas da tentativa? O art. 34 diz: ''A tentativa a 
que não estiver imposta pena especial será punida com as mesmas pe
nas do crime, menos a terça parte em cada um dos graus". Vamos 
aplicar a pena do art. 113 aos escravos cúmplices; qual há de ser? 
Morte, menos a terceira parte, no grau máximo! 

O Sr. Alves Branco diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu admito tudo quanto o nobre sena

dor quer; mas não era.neste artigo que eu fundava o meu argumento; 
o meu argumento é fundado nos artigos seguintes. Eu dou todo o 
triunfo ao nobre senador a respeito deste artigo; mas vamos aos ou
tros. E eis o que diz o art. 114: "Se os cabeças da insurreição forem 
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pessoas livres, incorrerão nas mesmas penas impostas no artigo ante-
cedente aos cabeças, quando são escravos". · 

Logo, terão a pena de morte no gra~ máximo, de galés perpé
tuas no médio, e por 15 ànos no mínimo. 

O art. 115 diz: 11Ajudar, excitar ou aconselhar escravos a insur
gir-se ... " (já se sabe que são pessoas livres) " ... fornecendo-lhes armas, 
munições ou outros meios para 6 mesmo fim: penas, etc".· 

Ora, se -cabeça - não é sinônimo de- autor-; se- cabeça 
- não compreende senão aquela parte ·dos autores que mais parte ti
veram no delito, segue-se que não são punidos os autores da insurrei
ção. 

O Sr. Alves Branco:.;_ Autores do crime de insurreição só po
dem ser escravos, e esses já estão punidos pelo art; 113. 

O Sr. Vasconcellos:- Ora, o nobre senador não pode conceber 
que possam haver autores livres em· um ·crime de insurreição, e pode 
conceber que haja cabeças!... Isto é incrível. Eu não gosto de figurar 
exemplos a este respeito, mas direi' em geral. Suponhamos que três 
ou quatro pessoas· concebem um projeto criminoso a este respeito, 
ou porque estão vendidos ao poder estrangeiro,· ou por outro motivo: 
suponhamos isto; estes quatro homens são os cabeças, eles dispõem 
todas as coisas de sorte que se devem considerar como os que tiveram 
mais parte ... O nobre senador não admite que ·sejam cabeças os que 
conceberam o crime, que dispuseram todas as coisas, armas, etc.? ... 
Estes homens, por exemplo, convidam um comandante de um corpo; 
·este comandante manda seus soldados cometerem o crime; na forma do 
código, é autor; não reconhecerá o nobre senador este homem como 
autor? ... Não pode deixar de o reconhecer tal. Eis o comandante do 
corpo impune pela jurisprudência do nobre senador! Já não quero fa
lar no comandante· do corpo, mesmo outros que acedam! De sorte 
que, se aos que:·têm principiado a cometer o crime, se têm associado 
outros que não: são cúmplices, que são autores, po'rque vem dar um 
auxílio tão forte que sem ele não se podia realizar o crfme ... 

O Sr.· A. Branco: - O nobre senador entende que haja pessoas 
livres autores de insurreição? 

O Sr. Vasconcellos: - Pois não podem comandar escravos? 
Quer· que· figure o exemplo mais claro? Suponha, eu considero uma 
questão geral, suponhamos que uma nação entende que o Brasil não 
deve ter escravos, que manda· para aqui estrangeiros para este fim ... 

O Sr. A. Branco:- São ·cabeças. · · 
O Sr. Vasconcellos: ~ Sim senhor, são cabeç·as, vêm executar 

aquilo que lhes ·incumbiu o seu governo; contratam homens para co
meter este delito, estes homensvão cometer o delito admitindo es
cravos fias suas fileiras; não há aqui cabeças livre? Não há autor livre? 
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O Sr. A. Branco: - Não há então insurreição. 
O Sr. Vasconcellos: - Então como não queremos admitir o 

que está no código ... Mas direi sempre a minha opinião. No art. 114 
declara o código que os cabeças livres sofrerão a mesma pena que 
pelo art. 113 é imposta aos cabeças escravos, e no art. 115 trata das 
penas em que incorrerão os cúmplices livres. O nobre senador diz que 
não pode haver autor livre no crime de insurreição ... 

O Sr. A. Branco:- Autor ordinário. 
O Sr. Vasoncellos: - Autor ordinário, bem; mas podem haver 

cúmplices? 
O Sr. A. Branco:- Podem. 
O Sr. Vasconcellos: - Mas autores não?! E um crime privile

giado, segundo o nobre senador, onde só há. cúmplices livres·, cabeça 
livre, mas não pode haver autor livre? · · 

O Sr. A. Branco: -Autor não, porque diz o código que julgar
se-á cometido o crime de insurreição reunindo-se 20 ou mais escravos 
para haverem a liberdade por meio da força~ 

O Sr. Vasconcellos: - Oh! ... Há pouco disse o nobre senador 
lendo o código que autor é o que manda, o que constrange a fazer o 
delito, e não pode compreender em um crime de insurreição autores 
livres mandando cometer o delito?! Ora, se no art. 114 o código, não 
trata senão de cabeças, isto é, de autores que mais participaram· do 
delito e não de autores ordinários {da forma que se enuncia o .nobre 
senador), o que se segue é que o código pune aos cabeças, .aos cúmpli
ces iivres, e deixa impunes aos autores! Logo o nobre senador para 
salvar inteligência absurda deve reconhecer que cabeça é sinônimo de 
autor. 

O Sr. A. Branco: - Era necessário que;eu reconhecesse insur
reição de escravos, com autores livres, e isto é absurdo ... · 

O Sr. Vasconcellos: - Eu não sei como .possa1cp.n.ceber absurdo 
a existência de l:lm crime de insurreição por cabeÇas~fiyres,' 'por auto-
res livres e por cúmplices livres. · .... ::. ·. · · · 

O Sr. A. Branco:- Leia a_ definição que dá_o código do crime 
de insurreição. · · 

O Sr. Vasconcellos: - Autor é o que manda cometer o crime, 
é o que constrange. Mas diz o nobre sen~dor: .~ há uma espécie que 
não quis definir, e que eu defino de modo que não ~xclui a teoria· do 
nobre senador; cabeças são os autores que· mais participam do .. delito. 
Ora, eu já figurei cinco ou seis pessoas incumbidas dé perpetra·r o 
crime de insurreição: estes concebem o. p~ojeto criminoso, preparam 
todas as coisas.para cometer Q crime, principiam mesmo. a cometê-lo, 
procuram o acesso de out~as pessoas, estas outras concorrem. para o 
crime mandando; são autores ou não? · · .· . i' 
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(Há alguns apartes. que não ouvimos) .. 
Eu vou figurar a hipótese que me despertam ·os. apartes. Supo

nhamos, como na Bahia~ um projeto de ·insurreição formado por três 
ou quatro pessoas livres; cometem·todos os atos preparatórios para 
este ato de insurreição, unem-se a dez ou doze pretos livres que têm 
escravos ... 

O Sr. A. Branco:~ São cabeças: 
. . O Sr. Vasconcellos-: ·- ,;, estes pretos livres ordenam a seus es

cravos que peguem em ar.mas,. mandam fazer o delito; são autores ou 
não? ... Se o nobre senador insiste em dizer :que ·esses pretos I ivres são 
cabeças, eritão estamos: de ac·ordo, porque autor e cabeça é a ·mesma 
coisa; mas se quer sustentar a sua doutrin~ que cabeça é diverso de 
autor, pelo código, então o código pune.o ;cabeçq, o cúmplice e não 
pune o autor! Por conseqüência pune o menos criminoso e deixa sem 
castigo o mais criminoso!... 

Desta vez a ideologia foi derrotada pelos fatos, pela letra das 
leis; as linhas retas tornaram-se perfeitamente tortas, tortíssimas. 

O nobre senador ainda se valeu ·do art. 80.do código criminal, 
que diz o seguinte.: ''Se este crime (o de reconhecer superior fora do 
império prestando-lhe efetiva obediência) for cometido por corpora
ção, será esta dissolvida; e se os. seus membros se tornarem a reunir 
debaixo da mesma ou diversa denominação com a mesma ou di
versas regras: penas aos.;chefes de prisão por 2 a 8 ·anos; áos outros 
membros de prisão por 8 meses a três anos". Ora, diz o nobre sena
dor (veja- se exponho fielmente o .seu pensamento) quem comete o 
crime é autor; logo quarido se diz que a corporação cometeu crime, 
entende-se·que foi toda a corporação que cometeu crime, é. ela auto-. 
ra.·- Foi isto? 

·O Sr. Alves"Branco::..... Exatamente~ · 
O Sr. Vascon·cellos:.- Ora,· eis a:primeira coisa que· eu contes

. to. O cúmplice distingue~se dó autor, porque presta ao crime um au
xflio que o facil-itou, removeu assim os obstáculos,.mas não era indis-

. pensável :para o crime se perpetrar. Portanto o cúmplice também co
mete .o crime (há -uma equivocação no nobre senador), mas ·não é 
punido: como o autor, porque o seu auxílio era dispensável, o crime 
podia.sercometido da mesma forma. 

Eu posso figurar muitos exemplos que~ tornam evidentíssima 
esta matéria. · .· · · 

... Portanto, quando se diz que .uma .corporação cometeu um cri
me, não se. segue que nessa corporação. r.ão ·haja· autor e cúmplice·. 
Mas suponhamos que se admite· es'ta inteligên"cia do -nobre senador; 
o cúmplice. não cometeu.crime, entretanto quer c·astigá~lo; 

·O Sr. Alves Branco· diz várias palavras que não ouvimos. 
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O Sr. Vasconcellos:- Há de me perdoar; assim é que se enten
de o código;·o juiz que não o entendesse aSsim até seria responsável. 

O Sr. Alves Branco dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Então o cúmplice não comete .o crime, 

e é punido?! 
O Sr. Alves Branco dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Senhores, o art. 35 o que diz? Diz que, 

quando não houver pena especial ao cúmplice, se imporá a pena do 
mesmo crime menos a terça parte; ora, neste caso·o cúmplice é puni
do com a pena especial que está declarada aqui (este artigo não é 
meu, está aqui quem o propôs); e demais, em corporações onde há 
obediência passiva, como são as religiosas, onde a obediência passiva 
pois é um dos princfpios que os governam, o chefe destas corpora
ções não se deverá considerar como autor, e os membros delas não se 
devem considerar como cúmplices? 

O Sr. Alves Branco:- Não, nem o podem ser; são autores, e o 
chefe é o cabeça. 

O Sr. Vasconcellos: - É uma coisa extraordinária querer levar 
a obediência passiva a ponto de não poder a lei declarar que o que 
executa essas ordens em uma corporação religiosa é cúmplice, quan
do o que a lei quis com esta regra foi obrigar o subordinado a resistir 
a seu superior para estes fins. 

O Sr. Alves Branco:- Foi obrigar o superior a dirigir bem uma 
corporação. 

O Sr. Vasconcellos:- Concordo, suponho que é verdade o que 
diz o nobre senador, pode haver dúvida, não está bem definido aqui, 
pode pedir mais ao legislador do que o que está no código. Diz ele:
o código considera mais ou menos criminosos, não fala em- cabeça 
- fala em chefe, diz: - aos chefes pena de prisão por 2 a 8 anos; 
aos outros membros, de prisão por 8 meses a 3 anos-; está a dúvida 
toda tirada. Mas nos crimes de rebelião e de sedição há esta .explica
ção? Eu penso que o art. 80 não ministra argumento algum à opinião 
contrária. Depois outros artigos em que o código fala em chefes e em 
- cabeças - ... ; mas que dizem esses artigos?. Dizem, por exemplo, 
nos ajuntamentos ilícitos deverá o juiz prender os - cabeças -. Se
gue-se daqui que -cabeça - não seja sinônimo de autor? Que argu
mento prestam à opinião contrária ao projeto tais artigos? 

Mas eu quisera ainda que o nobre senador que disse que era ab
surdo entender-se assim o código me dissesse se não é absurdo jul
gar-se que só existem cabeças nos crimes de insurreição e rebelião.de 
escravos, e que não existem em um crime que tem por fim destruir a 
independê.ncia e integridade do império quando para esse crime só 
se reúnem 19.999 almas? Af não pode o nobre senador conceber 
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cabeças, e porque se lhe apresentam mais duas, porque tem 20.000 
e uma, já pode haver cabeças! Ou em conferiu este .privilégio .tão su
blime ao crime de insurreição para só nele haver cabeças e não haver 
nos outros crimes? Não é absurdo entender assim o código de modo 
que todo ele abunda de disparates a adotar-se tal inteligência? Duas 
ou mais povoações que contam 19.999 almas, tentam contra a inde
pendência do império, contra a constituição ou contra alguns dos 
seus artigos, contra a forma de governo, contra o Imperador, contra 
a ordem de sucessão, etc.; nestes crimes cometidos por este número 
de pessoas não pode haver cabeças, tqdos são autores e cúmplices, 
isso é insignificante; a razão nem os códigos estrangeiros não conde
nam esta disposição, está tudo regular! Mas se as povoações que se 
apresentam contra a independência e integridade do império tiverem 
mais duas almas, de sorte que venham a ter vinte mil e uma almas, en
tão há cabeça, isto é, autor que mais participa do delito que os ou
tros autores; há cúmplices, mas autores ordinários não! I! Pode dar-se 
maior absurdo, pergunto eu ao nobre senador? Eu quisera que o no
bre senador tomasse este negócio em sua sisuda consideração, quere
futasse todos estes argumentes que me parecem muito valiosos, bem 
que o nobre senador hoje, contra o seu costume, tenha procurado 
com algumas risadas responder-me. 

Os artigos do .código que tenho citado mostram que nunca foi 
intenção do legislador fazer diferença entre autor mais autor, e autor 
menos autor, entre autor que mais participa do delito .e autor que 
menos participa; em duas palavras, entre autor e cabeça. O que enten
do há muito tempo (não sei se o entendi sempre) foi que pela dispo
sição do código, que só marcava pena para os cabeças, isto é, os au
tores, eram relevadas as penas aos cúmplices. Esta inteligência é que 
me parecia mais em harmonia com o sistema e método do código, 
pois em nenhum dos outros artigos do código se declara que ao cabe
ça ou autor se imporá tal pena, sem que logo declare a pena que de
vem sofrer os cúmplices. Esta inteligência sim me parece que foi do 
legislador; querendo evitar a punição de muitos que podem concorrer 
para tais crimes, isentou dela os cúmplices. Mas essa legislação deve 
deixar de existir, deve ser abolida, porque, se há razão para serem 
relevadas as penas aos cúmplices nos crimes de sedição ou de rebe
lião, razão igual e em alguns casos ainda maior pode assistir para se
rem perdoadas as penas aos que concorrerem em grandes povoações 
a cometer crimes contra a independência e integridade do império. 

Ontem já figurei um caso que exigia da parte de meus adver
sários alguma resposta. O crime de sedição em um distrito pode ser 
cometido, e cometido com feliz sucesso, por cem pessoas; o código 
diz: - dos sediciosos só serão punidos os cabeças. - Ora, o crime 
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contra a independência do império, sem que seja rebelião, pqde ser 
cometido por 19.999 almas ... 

O Sr. A. Branco:- Era o esp(rito da época. 
O Sr. Vasconcellos: - ... e o código pune neste crime, tanto au

tores como cúmplices! Creio que o nobre senador não pode pôr isto 
em dúvida? 

O Sr. A. Branco:- Nem entrei nessa questão. 
O Sr. Vasconcellos: - Logo não deve conservar-se tal palavra 

- cabeça -,nem no art. 110, nem nó art. 111, porque da sua conser
vação resulta uma inteligência tão absurda como esta; e se não é ab
surda, mostre-se que a humanidade é mais interessada no castigo de 
19.000 pessoas do que no de 4 ou 5 que podem cometer o crime de 
sedição em um distrito. 

Eu julgo mais que convém suprimir a palavra -cabeças-, ain
da por outras considerações. Quando se tem a certeza de que se vai 
cometer um crime do qual podem resultar muitas vantagens e poucos 
ou nenhuns perigos, é natural que concorram grande número de espe
culadores. Dirão todos ou uma grande parte:- Nós não somos cabe
ças ou autores; a mais severa justiça apenas nos coloca na classe dos 
cúmplices; portanto podemos afoitamente cometer este delito, do 
qual podemos esperar tais e tais vantagens, e nenhuma pena. - Ora, 
não acorçoará esta legislacã<? ao crime de rebelião e de sedição? 

Temos até exempios .disto. o A cidade da Bahia em 1837 estava 
sofrendo a mais rigorosa fome; poucos dias podia viver ali a rebelião; 
navios partem de outras províncias para a Bahia, rompem o bloqueio, 
fornecem de v(veres os rebeldes, continua a rebelião, e contint.,Ja com 
um sucesso que aterrou a todos os Brasileiros! QUe pena teve· o que 
fez esta especulação? Lucro considerável; mas pena nenhuma. E deve 
conservar-se a legislação tal qual? ... 

Demais, se é crime não só cometê-lo, mas concorrer para ele; se 
é uma regra de razão, e razão tão soberana, que todos os legisladores 
a ela se .devem curvar, como se pode dizer· que não seja punido 
aquele que se julga criminoso? Quem tem autoridade de o fazer é o 
chefe do estado, e eu julgo que nestes crimes principalmente ele deve 
exercer suas atribuições, ou uma das principais prerrogativas da sua 
coroa; e quando julgar necessário castigar, deve mandar proceder con
tra aqueles que a história do crime tiver denunciado como os princi· 
pais motores dele; e como a lei não pode definir coisa alguma a este 
respeito, não se pode deixar de pôr tudo ao arbítrio do poder mode
rador e do poder executivo. 

Muitas povoações· concorrem para um crime desta ordem; o 
poder moderador, depois da história do de.lito, anistia aos que menor 
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parte tiveram nele, e manda proceder, declarando. em geral contra 
quem se deve instaurar o processo informatório. Assim se conciliam 
os interesses da j_us;i~ com os da humanid~de; não acontecerá o que 
acontece de ordmano, mormente quando em crimes tais se manda 
devassar por autoridades locais. Estas autoridades, ainda que sejam 
muito justiceiras, não estão habilitadas a conhecer os mais influentes; 
olham para as suas localidades, olham para o estreito círculo da sua 
jurisdição, e até designam como autores muitos que em outros luga
res apenas podiam ser considerados cúmplices, isto porque suas vistas 
não se estendem senão ao pequeno círculo da sua jurisdição. Foi por 
isto que a lei da reforma instituiu chefes de polícia com autoridade 
de conhecer de tais delitos em toda a província. 

O nobre senador quer isto mesmo, está de acórdo, o que quer é 
que se proclame, antes de usar da força, a lei marcial. Não sei se a 
proclamação da lei marcial é acompanhada de anistia, isto é, que se 
proceda contra os mais criminosos, como diz o nobre senador, mas 
que sejam anistiados aqueles que são menos culpados, aqueles que a 
política, a humanidade e o bem do estado recomendam que não 
sejam processados. Se o nobre senador entende assim, concorda co
migo; mas eu julgo que me cinjo às· disposições constitucionais, por 
isso que quero investir, restituir, reintegrar o poder moderador no 
pleno exerdcio de sua autoridade constitucional. 

Diz o nobre senador que, se uma semelhante lei fosse como um 
bando lida em S .. Paulo e Minas, talvez não fosse necessário empre
gar a força, que sem ela se tivessem dispersado todas as re~niões que 
ali se fizeram para se perpetrar o crime de rebelião! Sr. presidente, eu 
não tenho notícia exata desses acontecimentos, mas parece que já 
os expliquei em outra ocasião, e expliquei-os sem pretender causar 
o menor prejuízo a reputação alguma, sem ofender ninguém. Eu disse 
em outra ocasião que a lei das reformas tinha ofendido a muitos in
teresses locais, tinha esbulhado muitas influências locais da autorida
de, do prestígio que tinham nas repectivas localidades. Sei que muitas 
dessas autoridades locais exerciam a sua influência em bom serviço 
r;;fo estado, e que merecem até o reconhecimento público e de muitos 
particulares; mas é natural ao homem que nutre sempre amor ao po-
der ressentir-se quando o esbulham desse poder, e, iludido por ambi
ciosos astutos, não é de· estranhar que rompa em excessos tais como 
os de ·uma rebelião. Eu pois atribuo esses desatinos à oligarquia que 
via, pelas disposições da reforma do código, escapar-lhe o poder e 
a influência. Já em outra ocasião até mostrei (todos terão viva lem
brança deste fato) que os principais motores de muitas comoções em 
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algumas localidades eram os que exerciam mais ~nfluência, mais po
der nelas, os que eram mais prejudicados pela lei da reforma. Não era 
pois a causa que defendiam os diversos ajuntamentos ou reuniões de 
revoltados uma causa nacional, uma causa do país; propunham-se só 
a defender os interesses particulares da oligarquia. 

Para mostrar que não eram os interesses gerais, os interesses 
nacionais, mas sim os interesses da oligarquia que animaram muitos 
dos iludidos, eu produzi este argumento; podiam depor as armas po
voações tão consideráveis só pela presença de algumas centenas de 
soldados que partiram da corte? Brasileiros que tanto se têm distin
guido podiam fazer alto, quando avistaram 400 recrutas na cidade de 
S. Paulo? Podiam recuar? J: isso crível? Se eles estivessem persuadidos 
que defendiam a causa da constituição e do trono, obrariam por se
melhante modo? Parece-me que ninguém me contestará! Foram mo
vimentos infelizes, tiveram o pior sucesso, e por que? Porque não 
eram animados pelo único motivo por que Brasileiros costumam fa
zer proezas quando empunham as armas, não tratavam dos grandes 
objetos da pátria, da constituição e do trono; eram induzidos, eram 
arrastados pelos interesses oligárquicos. Portanto, esse fato que o no
bre senador citou em abono da sua opinião não me parece conclu
dente. 

Mas o nobre senador disse: - façam-se algumas modificações 
no projeto, e não duvido que se adote. -Concordo com o nobre se
nador; façam-se algumas alterações, ainda mesmo no número dos que 
a lei requer para haver crime de rebelião, bem que a este respeito te
nha alguns escrúpulos; talvez que não sejam fundados, talvez sejam 
provenientes da minha opinião nimiamente liberal, do receio que te
nho de pôr à disposição do poder executivo a segurança individual. A 
nossa constituição no art. 179, § 35, quando autoriza o poder execu
tivo a suspender as garantias no caso de rebelião, acrescenta- corren
do a pátria perigo iminente. -São as próprias palavras da constitui
ção. 

O Sr. A. Branco: - Logo em todos os casos de rebelião deve 
suspender as garantias!! 

O Sr. Vasconcellos: - Nos casos de rebelião e invasão de ini
migos, correndo a pátria perigo iminente. Eu entendi e entendo que 
era necessário explicar na lei o caso de - correr a pátria perigo imi
nente. -Persuadia-me que não bastava a reunião para cometer alguns 
dos crimes mencionados nos arts. 68, 69, 85, 86, 87, 88, 89, 91 e 92; 
que devia além disso concorrer força tal que causasse vivos receios 
pela constituição ou pelas liberdades públicas, e lembrou o número 
de 20.000 almas. Talve:z influísse muito na declaração deste número 
alguns excessos que se tivessem cometido na suspensão de garantias; 
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mas entendo que, à vista da letra da constituição, ·se deve exigir para 
o crime de rebelião esta circunstância das 20.000 almas, ·ou outra de 
maneira que se cumpra o que está disposto na mesma constituição, 
isto é, que o governo possa suspender as garantias nos crimes de re
belião e de invasão só correndo a pátria risco iminente. 

Esta é a razão pela qual sinto alguma repugnância em supri
mir as palavras -povoações de mais de vinte mil almas.- Mas, se se 

·entender que se pode fazer alguma modificação, reduzindo o número, 
ou substituindo estas palavras por outras garantidoras da segurança 
individual, não duvidarei dar o meu voto. 

O nobre senador' bem sabe que se podem suspender mais ou 
menos garantias. Não entro agora na questão do que é garantia e do 
que é direito. Eu formo, para me expli~r de uma maneira mais in
teligível, uma lista de direitos muito extensa; são todos direitos; é 
necessário suspender as garantias, digo eu, aos direitos mais peque
ninos -; passem Vms., a ser garantias. Assim vou subindo pela lista. 
dos direitos de modo que suspendo tantos mais direitos quantos 
maiores, mais imperiosas são as exigências sociais. Segundo este siste
ma podem-se suspender muitas mais garantias do que até ao presente 
têm sido suspensas. Até ao presente têm sido suspensas a de não po
der ser preso sem culpa formada, a de não poder conservar na prisão 
por mais tempo do que o que a lei marque para a formação da culpa; 
têm-se mandado dar buscas e obrigado a sair para .fora da província 
e até assinado lugar certo para residência dos deportados, têm-se proi
bido as associações secretas e públicas que não forem autorizadas pe
los presidentes das províncias, etc.; mas podem-se além dessas garan
tias suspender mais alguma ou algumas, e não estando bem definido 
o crime da rebelião, em tais casos fica a segurança individual sem ne
nhum abrigo, inteiramente exposta. Eu porém não insisto na circuns
tância das vinte mil almas; substitua o nobre senador essa por outra 
qualquer disposição conveniente, e eu de muito bom grado a adota-
rei. 

Quanto à outra parte do projeto que trata da resistência às or
dens ilegais, julgo que quanto se pode desejar a respeito de_ resistên
cia fica· conservado no artigo mesmo suprimindo-se as palavras -ou 
manifestamente contrárias às leis. - O nobre senador acha como que 
absurdo suprimir estas palavras sem as substituir por outras. Eu julgo 
melhor a substituição do nobre senador do que o que está no código; 
exprimo-me com toda a franqueza a esse respeito; mas eu quisera que 
se atendesse ... O nobre senador parece que disse que as palavras·- ou 
manifestamente contrárias às leis- podiam ser substituídas por estas. 

O Sr. Alves Branco: - Conservo as palavras - ou manifesta
mente contrárias às leis. 
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O Sr. Vasconcellos: - então conserva-as, e diz mais:- nenhu
ma autoridade fica isenta de pena por cometer um crime que lhe for 
ordenado - . Julga pois que esta mesma cláusula não está nas pala
vras - ou manifestamente contrárias às leis? -·Parece que há equivo
cação. O nobre senador concordava com a supressão das palavras
ou manifestamente contrárias às leis -: como porém essas palavras 
eram muito vagas, compreendia toda a legislação civil, criminal, 
eclesiástica, militar, etc.; o nobre senador queria que se acrescentasse 
que a autoridade que cometesse um crime, ainda que este lhe fosse 
ordenado, era responsável. 

O Sr. Alves Branco:- Eu explico, se o nobre senador dá licen-
ça. 

O Sr. Vasconcellos:- Com muito gosto. 
O Sr. Alves Branco: - Eu oferecia dois arbítrios; um que se 

conformava com a existência destas palavras, e outro para o caso de 
supressão delas. No caso de ficarem as palavras, acrescentava - pro
vando-se que o executor não ignorava que a ordem era contrária à lei. 
- No caso de supressão, dizia: - nenhum executor será relevado da 
pena se cometer um crime, qualquer que seja, ainda que lhe tenha 
sido ordenado. 

O Sr. Vasconcellos:- O nobre senador não está contente com 
a disposição do artigo do código; concorda com o autor do projeto 
em que alguma modificação seja feita, ou acrescentando-se as pala
vras - uma vez que se prove que o executor sabia que a ordem era 
contrária à lei -, ou no caso de suprimir as palavras - ou manife.s
tamente contrárias às leis-, declarando-se- que não ficava isento de 
pena o que cometesse um crime, embora lhe fosse ordenado por au
toridade superior. -

Quando proponho a supressão das palavras - ou manifesta
mente contrárias às leis - é porque não sei como se terão havido os 
tribunais do país na execução deste artigo do código. A primeira dú
vida em que me parece que devem ter entrado é em extremar ordem 
contrária à lei da que é manifestamente contrária à lei. O código não 
considera ordem ilegal toda a que é contrária à lei; para que seja ile
gal exige o código não só que seja contrária à lei, mas que o seja ma
nifestamente. E como extremarão os tribunais as ordens que são con
trárias às leis das que são manifestamente contrárias às leis? Qual será 
·o caráter do manifestamente? E a primeira dúvida em que o juiz deve 
entrar, quando tem de julgar um empregado subalterno que não cum
priu uma ordem de seu superior, por a julgar ilegal, e ser manifesta
mente contrária às leis. 

A segunda dúvida é se poderá haver empregados subalternos 
que estejam nas circunstâncias de conhecer que uma ordem é mani-
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festamente contrária às leis. As nossas leis, assim como as de todos os 
países civilizados, são infinitas; muitas delas são mesmo contraditó
rias, disparatadas. O jurisconsulto que qespende toda a vida no exame 
de todas as leis, não pode ter consciência que possui perfeito conhe
cimento delas; mas haja algum nessas circunstâncias, e vá ser mari
nheiro, soldado, ou exercer outro emprego subalterno! Só ao que 
estiver nessas circunstâncias é que poderemos julgar habilitado para 
exercer tais empregos! E será possível encontrar um homem nessas 
circunstâncias, já não digo mil, dois mil, três mil como exige o serviço 
público, que tantos sejam os empregados subalternos? 

O tribunal supremo de justiça aí está manifestando a impossi
bilidade, a inexeqüibilidade deste artigo do código. O que faz o tribu
nal supremo? Vão-lhe uns autos para rever, isto é, para deliberar se 
tem lugar a revista; estes autos têm afadigado advogados, juízes, par
tes, em explicar não só o fato, mas toda a legislação a respeito. O 
tribunal supremo de justiça, em quem se supõe o mais profundo co
nhecimento da legislação e longa prática de aplicá-la aos fatos ocor
rentes, estuda de novo a matéria, auxiliado já pelas reflexões que têm 
feito todas as autoridades que têm conhecido da matéria, declara que 
a sentença proferida pela relação tal, sob sentença do juiz tal, é mani
festamente nula, isto é, é manifestamente contrária à lei; remete este 
processo a nova relação, e diz esta nova relação: - esta sentença é 
manifestamente conforme com a lei, é manifestamente legal!-

Não há portanto dificuldade em marcar o que é manifestamen
te contrário à lei? O mesmo tribunal supremo não está a cada passo 
tropeçando? Não sei onde está a razão. A lei supõe que a razão está 
na relação revisora, porque a lei não se satisfaz com o voto do tribu
nal que manda rever o processo; o juízo que satisfaz ao legislador é o 
da relação revisora. Que devia pois fazer essa relação em tais casos? 
Devia requerer que· fosse processado o supremo tribunal de justiça 
todas as vezes que manda rever sentenças por as julgar manifestamen
te nulas, e as relações revisoras dizem que são manifestamente legais? ... 
Deviam as relações pedir a responsabilidade do supremo tribunal de 
justiça? E há de conservar-se um artigo de legislação que manda pu
nir ao subalterno que em iguais circunstâncias comete faltas semelhan
tes às que comete o supremo tribunal de justiça? Eu julgo que nin
guém poderá sustentar esta parte do código ·criminal. Foi por isso que 
disse em outra ocasião que tem sido muito elogiado, mas que não me
recia tantos elogios; não disse que não merecia nenhum elogio e que 
era melhor restituir a ordenação do reino. Mas disposições há no 
código que o interesse público exige que sejam retocadas, e uma de-. 
las é esta de que se trata. · 
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A idéia do nobre senador é a minha mesma idéia, que não seja 
isento da pena o subalterno que executar uma ordem criminosa, que 
cometer um crime ainda que lhe seja ordenado por seu superior; mas 
essa disposição eu a considero clara no mesmo artigo 143, suprimin
do-se as palavras- ou manifestamente contrárias às leis- porque, su
primindo-se estas palavras, vem a ser a letra do artigo esta:- são or
dens ilegais as que forem expedidas por autoridades ou juízes incom
petentes, ou que forem destituídas das solenidades externas para sua 
validade. - Eu entendo que uma autoridade qualquer quando deter
mina ao seu subalterno que cometa um crime, uma atrocidade, torna
se incompetente, porque não tem autoridade para cometer tal desati
no. Se um comandante de um corpo determinar a seus soldados que 
façam fogo sobre uma povoação inerme, que nenhum crime está 
cometendo, que nenhum perigo ameaça à ordem pública, este superior 
torna-se incompetente, porque não tinha autoridade alguma, nem ju
risdição para semelhante ordem. A minha teoria a respeito da resistên
cia parece que não pode ser mais liberal. Suprimindo-se do código as 
palavras -ou manifestamente contrárias às leis-, temos a resistência 
em um ponto como me parece que a não tem nenhum pa (s do 
mundo. 

Eu não suponho que o homem, entrando na· sociedade, renun
cie sua razão e se sujeite aos caprichos de quem quer que seja; supo
nho mesmo que ao homem se reservou o direito de não obedecer em 
alguns casos. Quando a autoridade lhe ordena iniqüidade, injustiças, 
ele não deve obedecer, deve resistir; mas a resistência, como eu a 
considero, consiste em não fazer o que se manda, em não cometer a 
iniqüidade que se determina; porque, se se confundir a resistência 
neste caso com a revolta, então não há ordem social, não é possível 
governo algum em tais circunstâncias. Eu pois, julgo que o 
bom cidadão, o amigo do seu pafs, não deve executar uma ordem que 
for 'iníqua, que o obrigar a cometer uma atrocidade. Poderá ser puni
do pela autoridade competente; mas a pátria tem direito de exigir 
esse direito de todo o cidadão; se esse cidadão desobedeceu com ra
zão, acha logo eco ou imitador em todos os corações·generosos, e 
essa resistência gera I obriga a autoridade a reparar, a revogar a sua 
deliberação. 

O Sr. Alves Branco diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcelos: - Eu não admito ato algum que perturbe a 

tranqüilidaàe pública. Admito a resistência no sentido de opor a 
força só quando não há outro recurso no indivfduo, quando não 
pode recorrer à autoridade, que é a resistência de que trata o código 

. no art. 14, a resistência na própria defesa, a que se opõe à entrada da 
casa do cidadão de noite, e outras de que trata o código; nesses casos 
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não há outro recurso. Mas em geral, admitir o direito de opor força à 
autoridade, e até o de constranger a autoridade a- entender as leis como 
nós as entendemos, não é possível. . 

O Sr. A. Branco diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu entendo que não pode em nenhum 

caso ser justificável; pode sim ser atendido o acontecimento como 
atenuante, para se não impor a pena ao grau máximo: nesse sentido 
sim; de outra sorte como era possível ordem social? Eu entendia que 
a ordem era legal, obedecia; outro entendia o contrário, não obede
cia! 

Não é portanto possível ordem social com o exercício de direi
to de resistência, no sentido em que alguns tomam esse termo. Ora, 
como o princípio que a ordem social exige é que todas as coisas hu
manas tenham um termo, um paradeiro que se não possa transpor, se 
nós não reconhecemos justiça em uma lei, que recurso devemos 
empregar contra essa lei? Não exige a ordem pública que se consagre 
o princípio juris et jure, a favor de todas as leis? As leis são feitas em 
geral, devem ser feitas sem nenhuma atenção a pessoas, e nos países 
regidos por instituições constitucionais são revestidas de certas 
formalidades que fazem supor que não podem deixar de ser justas. 
Mas suponhamos que há o direito de resistência até às leis, isto é·, o 
direito de empregar a força para as não executar; não é senão uma 
transferência do direito do corpo legislativo, da autoridade encarre
gada de fazer as leis e reformá-las, para os que resistem. 

O Sr. A. Branco:- E o que eu combato. 
O Sr. Vasconceflos: - Pois estamos de acordo. E preciso en

tender a mesma proposição juris et jure a todos os atos que são cer
cados das solenidades devidas. Eu entendo portanto que todas as or
dens que são expedidas com as formalidades externas que a lei tem 
marcado para a sua validade devem ser observadas, e que ninguém se 
pode opor à sua execução. Ordem ilegal é pois a expedida sem as 
formalidades externas necessárias para a sua validade. Se o executor, 
não vendo, por exemplo, um mandado em forma, o executa, apesar 

· da falta das solenidades, deve ser responsável; é um juízo que todo o 
executor pode fazer. Se porém a ordem não tem solenidade alguma 
externa marcada na lei para a sua validade, se não tem a seu favor se
não presunção de que a autoridade que a expediu cumpriu o seu de
ver, presunção que admite prova em contrário; e se nessa ordem a 
autoridade determina o que não está na sua jurisdição, ou iniqüidade 
tal que não cabe nas forças da autoridade legal, nesse caso a desobe
diência é admitida, não há obediência, entende-se que esta disposição 
está compreendida nas palavras - ordens expedidas por juiz incom
petente.-
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Eu penso que se não pode ser mais liberal nem reconhecer mais 
o direito de resistência do que limitando-o ao termo que acabo de re
ferir. Como porém o código, além destas disposições, considera 
ordem ilegal a manifestamente contrária às leis, julgo que é. urgente 
suprimir essas palavras ou substitu f-Ias, como pretende o nobre 
senador, mas. em termos mais precisos. . 

O código contém ainda uma disposição sobre que conviria 
alguma nova alteração; é no art. 155, na última parte, quando diz:
Ainda que nestes casos poderá o executor da ordem ou requisição 
suspender a sua execução para representar, não será contudo isento 
·da pena, se na representação não mostrar claramente a certeza ou 
ponderância dos motivos em que se fundara. - Por esta disposição do 
código entenderam alguns que, ainda que a representação seja justa e 
tenha todo o cabimento, não achando a autoridade competente ra
zões tais que a justifiquem, deve ser punida. Em outros artigos há di
versas disposições; ainda que as razões alegadas não sejam concluden
tes, uma vez que houve motivo para se não executar a ordem, não há 
punição. Entretanto, como este artigo podia sofrer alguma oposição, 
não me animei a tocar nele. 

Pelo que tenho dito, parece que se deve adotar o projeto para 
passar à segunda discussão; na segunda poder-se-ão fazer algumas 
emendas. Eu tenho mostrado pelo menos a necessidade de se alterar o 
código nesses três artigos; pode ser que a alteração que eu proponho 
não seja a melhor, a mais acertada; mas o exame dessas matérias per
tence à segunda discussão. 

O Sr. Lopes Gama: - Sr. presidente, não é a primeira vez que 
se discute no senado a necessidade de alterar o código criminal na 
parte que trata de crimes políticos. Já o senado em 1841, se bem me 
lembro, nomeou uma comissão especial para alterar as disposições do 
código pelo que respeita os crimes de rebelião, conspiração e 
sediç~o; essa comissão apresentou aqui o seu parecer, acompanhado 
de um projeto de lei, ao qual se uniu outro projeto assinado pelo Sr. 
senador Diogo Antônio Feijó, sobre o crime, se bem me lembro, de 
resistência. A comissão, apresentando um projeto de lei, aí designou 
aqueles que podiam intervir em semelhantes crimes unicamente como 
autores e cúmplices; e se estou bem certo neste projeto, a comissão 
eliminou a palavra - cabeça - na designação dos criminosos políti-
cos. 

Então observei que no senado não se reparou nisso; tendo tido 
o projeto primeira e. segunda discussão, e mesmo entrado em terceira, 
nele não se tratava senão de autores e de cúmplices; de maneira que 
os cabeças foram eliminados inteiramente; agora vejo que I se tem 
feito uma grande questão da proposta do nobre senador; mas o nobre 
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senador agora não faz mais que aquilo que a comissão já fez no seu 
projeto de lei, isto é, eliminar a palavra- cabeças-, e ninguém con
testou isso; todos acharam que a classificação era boa (leiam-se as 
discussões desse tempo), todos acharam que a lei estava perfeita 
falando-se de autores e de cúmplices. 

O que eu entendo, sim, é que para entrarmos na segunda dis
cussão devia o projeto ser remetido à mesma comissão, para que apre
sentasse uma obra mais perfeita. Esse projeto que citei foi discutido 
até a terceira discussão, e nessa ocasião apresentaram-se muitas medi
das alterando o código, não só nos artigos propostos pelo nobre sena
dor, mas em outros; e parece que, não tendo sido rejeitada essa obra, 
o senado devia pôr-lhe um termo, ocupar-se da sua discussão, embora 
se tome em consideração também (que disso não se ocupou a comis
são) a segunda ·parte do projeto oferecido atualrhente. Assento que se 
obraria muito melhor remetendo-se o projeto proposto à comissão 
para entrar depois em segunda discussão, ou como for mais conforme 
ao regimento. 

O senado porém obrará como melhor entender a este respeito. 
O Sr. A. Branco:- Sr. presidente, eu anuiria ao que propõe o 

nobre senador, se não estivéssemos quase no fim da sessão. Esse pro
jeto de que falou o nobre senador é grande, e naturalmente deve dar 
muita matéria à discussão; e parecendo que o que atualmente é mais 

·urgente é olharmos alguma coisa para o que dispõe o código sobre 
estes crimes de rebelião e de sedição, pois que a este respeito não está 
bem desenvolvido, antes está arredado do senso geral, e até de todos 
os códigos penais do mundo, creio que melhor seria continuar a 
tratar do projeto do nobre senador, que tem a qualidade de ser breve, 
e com pouca discussão poderia passar; e talvez este ano déssemos 
assim mais um passo para aperfeiçoar a nossa legislação penal. 

Eu não iria contra o que diz o nobre senador; mas estamos 
quase no fim da sessão; daqui a pouco vem a lei do orçamento, e 
pouco tempo nos restará. 

A discussão fica adiada pela· hora. 
O Sr. presidente declara que a ordem do dia é a mesma, e 

levanta a sessão às 2 horas da tarde. 



SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont' Alegre 

As 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O Sr. 1 q Secretário lê um ofício do ministro do império, 
remetendo os orçamentos e balanços da receita e despesa da provín
cia de Minas Gerais, depois do ato adicional, menos o que é relativo 
ao ano de 1836 a 1837, por haver sido remetido para o tesouro. 

São mandados para o arquivo. 
Faz-se a leitura dos seguintes pareceres: 
"A comissão especial, a quem o projeto do Sr. Castro e Silva, 

criando uma universidade nesta capital, foi 'remetido para, em virtude 
do requerimento do Sr. Paula Souza, informar, se é atualmente con
veniente, e sendo-o, indicar as alterações e adiamentos que deva ter, 
passa a cumprir a determinação do senado. 

"Quanto à primeira parte, a comissão, longe de enxergar in
convenientes na adoção da idéia fundamental do projeto (a criação 
de uma universidade nesta capital, fundindo-se os cursos, escolas 
e academias existentes no império), entende ao contrário que é de 
suma utilidade e conveniência a medida proposta, não só pela econo
mia, que senão desde já, ao menos no futuro, há de resultar da fusão 
de tais estabelecimentos, mas também, e principalmente, pelas vanta
gens que devem aparecer para o progresso da instrução pública; a 
qual sem dúvida lucrará com o melhor desempenho das obrigações 
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dos lentes e alunos, debaixo das vistas imediatas do governo geral, 
que para cessar as desordens, dando vigor à disciplina, e com o apro
veitamento de talentos que vão adquirir maior desenvolvimento na 
freqüência simultânea de escolas de ciências diversas, na comunica
ção e troca de idéias, e no poderoso móvel da emulação. 

"Pelo que respeita à segunda parte, julga a comissão que se 
pode dar ao projeto algum desenvolvimento, mas não tal que, além 
de desnecessário, impeça a pronta adoção da medida; e neste intuito, 
restringindo-se às disposições indispensáveis, e deixando ao governo o 
que por ele pode ser melhor acautelado, oferece como emenda o se
guinte projeto substitutivo: 

11A assembléia geral legislativa decreta: 
"Art. 1C! Haverá na capital do império uma universidade com a 

denominação de Pedro 11, a qual se comporá das faculdades de teo
logia, de direito, de medicina, e de ciências físicas e matemáticas. 

11Art. 2q Ficam anexos à universidade os estabelecimentos 
científicos ora existentes, assim cqmo o colégio de Pedro 11, com a 
denominação de Colégio da Faculdade de Letras; e os estudos 
preparatórios dos cursos de ciências jurídicas e sociais de S. Paulo e 
Olinda, que ficam conservados nas respectivas províncias. Estes es
tudos serão elevados··à categoria de faculdades de letras, logo que se 
lhes acrescente os mais que necessários forem para constituírem as 
ditas faculdades. 

11Art. 3q O governo fará os estatutos para a universidade, os 
quais serão interinamente postos em execução, enquanto não forem 
aprovados ou alterados por lei. Os estatutos regularão as matérias 
pró.prias de cada faculdade e os graus que se hão de conferir; desig
narão os empregos que exigir a administração, e marcarão os orde
nados ou gratificações; e em geral prescreverão o regime científico, 
econômico e policial, e tudo quanto for a bem do ensino público, re
gularidade dos trabalhos e boa ordem social. 

"Art. 4'! Ficam extintos os atuais cursos de ciências jurídicas e 
sociais, e escolas de medicina. As academias militar e de marinha fi
cam restritas ao ensino das matérias de aplicação, e próprias do servi
ço de terra e mar. 

"Art. 59 Os lentes dos cursos de ciências jurídicas e sociais e 
das escolas de medicina poderão ser empregados pelo governo no en
sino da universidade; e os que o não forem serão jubilados na forma 
das leis que regem estes estabelecimentos, e com vencimentos propor
ckmados ao tempo que tiverem de exercício efetivo nas cadeiras; 
perdendo o direito à jubilação os que se recusarem ao serviço da uni
versidade, sendo chamados pelo governo. Esta disposição se aplicará 
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aos lentes das academias •militares de marinha que ~ela reforma delas 
(artigo 49) ficarem desempregados. 1 

· 
11 Art. 5q Os empregados vitalícios dos cursos de ciências ju-

rídicas e sociais e das escolas de medicina que não entrarem no 
serviço da universidade serão aposentados na forma da· lei de 4 de 
outubro de 1831 . 

1 'Art. 70. Os lentes e empregados que depois de jubilados e apo
sentados em virtude desta lei obtiverem emprego, cujos vencimentos 
sejam maiores que os da jubilação ou aposentadoria, perderão o 
direito a estes; e se os vencimentos do novo emprego forem iguais 
ou menores que os da jubilação ou aposentadoria, perceberão estes e 
mais a quinta parte daqueles. 

"Art. 8q A despesa com a universidade, compreendida a das 
jubilações e aposentadorias que forem dadas em virtude desta lei, não 
excederá à que atualmente se faz com os cursos, escolas e academias, 
que ficam extintas e reformadas. 

"Art. gq O governo fica autorizado para admitir estrangeiros 
ao magistério da universidade. 

"Art. 10. Ficam revogadas as leis e disposições em contrário. 
"Paço do senado, 29 de julho de 1843.- V. de Olinda- J. C. 

P. de Almeida Torres - C. J. de Araújo Vianna. 
"20. Foi presente à comissão de instrução pública o requeri-

mento de João da Costa Lima e Castro, em que alega que, não lhe 
sendo possível fazer em tempo próprio o exame de geografia e his
tória, único preparatório que lhe faltava para a matrícula do 1 O. ano 
do curso jurídico em Olinda, acha:.se atualmente frequentando-o, 
como voluntário, e com faculdade do competente diretor. Com este 
fundamento pede dispenSa da lei para matricular-se como ordinário e 
fazer ato do mesmo ano, ficando obrigado a fazer o exame que lhe 
falta da matrícula do 29 ou 39 

· ·~~o suplicante prova com documentos que apesar de lhe ter si
do negado pelo vice-diretor a faculdade de freqüentar como voluntá
rio o primeiro ano, contudo lhe fora depois concedida pelo diretor, 
e junta certidão por onde mostra a sua freqüência na qualidade de 
ouvinte, tanto antes, como depois que lhe fora concedida aquela fa
cudade. E considerando a comissão que circunstâncias atendíveis 
seriam presentes ao diretor daquele curso para autorizar a freqüência 
do suplicante como voluntário, e por outro lado que este ainda tem 
de provar a sua idoneidade no ato que há de fazer, reduzindo-se a 
graça implorada ao espaçamento de um exame que deveria ser anterior 
à matrfcula, é por isso de parecer que se defira ao requerimento por 
meio da seguinte resolução: · 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
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"Art. 1 Q O diretor do curso jurfdico de Olinda fica autorizado 
a ·admitir à matrfcula do 1 C? ano o aluno João da Costa Lima e Cas
tro, não obstante o lapso de tempo fixado para a mesma, e a falta e 
exame de geografia e história. · 

"Art. 2Q Fica igualmente autorizado a admiti-lo a fazer ato 
do primeiro ano, quando se mostre em tudo o mais habilitado na 
forma dos estatutos; mas não o admitirá a matrfcula do segundo, sem 
que apresente certidão de haver sido .aprovado nas matérias daquele 
exame. 

11 Art. 39 Fica suspenso para esse fim tão - somente a lei em 
contrário". 

"Paço do senado, em 29 de julho de 184;3.- Marcos Antr;mio 
Monteiro de Barros. - Lourenço Rodrigues de Andrade. - Antonio 
da Cunha Vasconcellos. " 

Mandam-se imprimir. 
O Sr. 1Q Secretário pede que o senado declare se a licença con

cedida ao Sr. senador Feijó para se retirar para a provfncia de S . 
Paulo, a fim de tratar de -sua saádel se devia entender .com o venci
mento de subsídio: decide-se qae não . 

É aprovada a redação da resolução do senado que declara no 
gozo dos direitos· de cidadão brasileiro ao tenente-coronel Emílio 
Manoel Moreira de Figueiredo. · 

ORDEM DO DIA· 

Continua a 1é! discussão adiada pela hora na última sessão do 
projeto de lei - A D - que suprime a palavra - cabeças- nos arts. 
110 e 111 do código criminal. 

O Sr. A. Branco (para uma explicação):- Sr. presidente, creio 
que o nobre senador que falou em último lugar não me entendeu 
bem quando eu falei na condição do número, estabelecido no artigo 
11 O para se classificar o crime de rebelião. 

O nobre senador entendeu que eu desejava pela eliminação 
desta condição expor a segurança individual à discrição do poder exe
cutivo; e disse que ele, quando estabeleceu essa condição só teve em 
vista defender a segurança individual contra o governo. Do que eu 
expendi, quando expus minha opinião a respeito desta condição, 
é evidente que, bem longe de entender por ela melhor defendida a 
segurança individual, a reputo muito mais comprometida. · 

Na verdade, Sr. presidente, que houve tempo em que eu pen
sei como o nobre senador nesta parte, e então estranhava ver na 
nossa constituição o art. 35 inclu (do entre as garantias dos direitos in
dividuais do cidadão brasileiro. Hoje porém estou profundamente 
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convencido da opinião contrária às do mesmo senado, e não careço 
de admirar a sabedoria da constituição quando inclui esse artigo 
entre as nossas garantias; e, seja-me permitido o declarar, devo este 
bem à cabeça forte e coerente do Sr. general Andréa. 

Em julho de 1835 propus eu suspensão qe garantias para a 
província do Pará; a lei sofreu suas dificuldades, e finalmente só 
chegou ao Pará em 1836, um ano depois de rebentar a revolução, 
e talvez mais de um ano depois que o governo tinha para ali mandado 
forças para debelarem os rebeldes. O Sr. general Andréa, então 
presidente, não se deu pressa de publicar a lei da suspensão de garan
tias, que creio tinha apenas o prazo de seis meses. Ele deu conta disto 
à assembléia provincial do Pará; e conquanto não me lembre agora do 
que disse, contudo lembram-me as idéias que me ocorreram quando 
li seu relatório. 

Ora, suspensão de garantias já existia há muito no Pará, porque 
as forças de terra e mar operavam, e o canhão arrazava vilas e cidades; 
ela só serviria, ou para uma nova violação de leis daí a seis meses, ou 
paralisar a defesa da ordem. Ora, eis aqui o que acontece quando é 
difícil ou quando não é dado ao governo suspender as garantias. Fica 
tudo à discrição d~ força bruta, e o governo foge de intervir com 
medo de paralisar o restabelecimento da ordem, ou de parecer tomar 
parte em algum ato particular e positivo. Não é isto assim? Suponha
se que se levantam contra a ordem pública mil ou dois mil cidadãos 
armados em uma vila qualquer (eu não entendo bem o artigo 110). 
Pela letra do código e da constituição, o governo não pode suspender 
as garantias; mas o que faz ele? Manda marchar a artilharia contra a 
vila, e a guerra traz a inteira destruição da vila. Ah! Que consolo não 
será para seus habitantes pacíficos quando, arruinados, se apresenta
rem ao governo, e este lhes responder: -vossa liberdade e segurança 
está- salva, porque eu não suspendi as garantias da constituição. 
- Não é isto um escárnio? Entretanto, o governo, pelas nossas leis · 
ou pela inteligência que se lhes dá, não pode ser responsabilizado e 
nem mesmo argüido. 

Senhores, este artigo 35 da constituição é uma garantia; é 
necessário que o governo regule escrupulosamente a ação da força 
contra os cidadãos; é mister facilitar-lhe o exercício do direito de 
suspender as garantias sem outras restrições algumas que não sejam as 
que estabeleceu a constituição. 

E verdade .(e eu o admito) que o governo pode abusar deste 
dito, mas o meio de o. impedir disso não é tornar impossível o seu 
exercício, aliás indispensável e mesmo protetor, quando é bem aplica
do às circunstâncias. Também não é meio de o impedir o tirar ao 
governo o uso da força, sem a qual impossível é que subsista 
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sociedade alguma política: O meio único é procurar constantemente 
realizar a gra·nde idéia da responsabilidade dos ministros, ainda que 
ela só pare na simples destituição logo que obrem contra a constitui
ção e as leis, o que eü entendo só possível pela inteira independência 
do poder moderador. · 

O Sr. Clemente Pereira:- O mal está na rebelião. 
O Sr. A. Branco:- Aí está um grande mal, mas as rebeliões são 

também acontecimentos fatais, e a um mal inevitável talvez não de
mos ocasião a outros muitos; sofra-se de uma e de 'uma parte o que 
for inevitável e ·necessário; mas não sejam as desgraças de uma rebe
lião motivo, pretexto para ... 

Portanto, Sr. presidente, eu creio que· o nobre· senador autor 
do projeto não tem razão no que disse em sustentação-desse número 
indispensável para qualificar-se de rebelião· um movimento popular: 
este número de pessoas não se entende bem como deve ser; se,·como 
se tem entendido até aqui, que basta que a cidade onde aparece o 
movimento tenha mais de vinte mil pessoas, ou se é mister a reunião 
efetiva de vinte mil pessoas armadas para haver rebelião. Em qualquer 
dos casos não tem este número importância alguma real; basta o que 
diz a constituição - suspendam-se as garantias, não por qualquer re
belião ou invasão de inimigo, mas sim e tão- somente quando a pátria 
corra iminente perigo. Regule-se porém melhor o exercício deste 
direito, e o emprego da força militar pelo executivo; seja o poder mo
derador perfeitamente independente do executivo, que a suspensão 
de garantias não será tida, nem será, como atualmente, um mal, será 
uma garantia. 

Julga-se discutida a matéria, e é aprovado o projeto para pas
sar à segunda discussão. 

Entra em primeira discussão a resolução - A E -.que proíbe 
a concessão de tenças por serviços militares feitos em tempos de paz. 

O Sr. Conde de Lages: - Sr. presidente, por ora não falo na 
necessidade ou não necessidade da lei; falarei da conveniência da épo
ca em que ela deve ser discutida. Em 23 de junho de 1841 revalidou
se por lei a concessão das tenças aos oficiais do exército; 
depois, em o 1 q de dezembro do mesmo ano, aumentaram-se os sol- · 
dos; em 1843, retiraram-se as tenças! Senhores, para conceder 
pequenos perigos há; porque, se a concessão não é de justiça, é ao 
menos de graça; mas para retirar a um perigo; se a necessidade não 
justifica esse ato, há então injustiça e injustiça que dificilmente se 
pode remediar. Desejo pois que a medida proposta se justifiq_ue. 
Razões haverá que me façam votar por ela; mas a ocasião mais 
própria para se justificar é certamente depois da discussão do 
orçament9; é então que poderemos ver o estado das finanças, e·quali-
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ficar os serviços dos oficiais· do exército em relação a esse sacrifício 
que deles se exige, sacrifl'cio que eles são capazes de fazer, mas não 
devemos votar sem uma causa muito justificada. 

Portanto, proponho ao senado o adiamento deste projeto até 
que se discuta o orçamento. Acrescem demais duas razões; o nobre 
ministro da justiça já declarou que o governo por ora não tinha con
cedido estas tenças, e o nobre autor do projeto não se acha na casa. 
Tudo isto são razões que me parece justificam o adiamento pelo tem
po que proponho. 

E apoiado, e sem debate aprovado, o seguinte requerimento: 
"Proponho que o projeto seja adiado até a discussão do orça

mento - Conde de Lages." 
Achando-se esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 

presidente convida o senado a ocupar-se em trabalhos de comissões; 
e levanta-se a sessão às 11 horas e 3/4, tendo marcado para a seguinte 
ordem do dia os mesmos trabalhos. 
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SESSÃO EIVI31 DE JULHO DE 1843 

Presidência do Sr. Barão de Mont'Aiegre 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 1 Q Secretário dá conta do ·seguinte 

. EXPEDIENTE. 

Um ofício do ministro do império, remetendo um exemplar do 
relatório que o presidente da província do Ceará apresentou à respec
tiva assembléia legislativa n·o dia da abertura da sessão ordinária do· 
corrente ano. 

Remete-se para o arquivo. 
Outro do mesmo ministro, acompanhando cópias das leis da 

assembléia da província da Paraíba, promulgadas na sessão do ano 
passado. 

Outro do mesmo ministro, remetendo as .coleções dos traba
lhos das assembléias legislativas das províncias de Pernambuco, Ser
gipe e S. Pau lo. 

Ã comissão das assembléias provinciais. 
Vão a imprimir os seguintes pareceres: 
li A comissão de marinha e guerra vem apresentar, depois de 

examinado, o projeto de lei que autoriza o governo, por tempo de 
seis meses, para tomar em consideração as representações que lhe 
forem feitas pelos oficiais do exército e armada, em conseqüência da 
execução de leis de nQ 260, do 1 Q de setembro de 1841. 

,_ 
\ 
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"A comissão valeu-se nesta ocasião do parecer que à câmara 
dos Srs. deputados deu a respectiva comissão de marinha e guerra, 
onde se declara que, tendo sido ouvido o governo sobre algumas 
representações de queixa feitas a respeito da execução da referida lei, 
por tais informações e documentos apresentados se conhece que a 
alguns dos representantes alguma razão lhes assiste. 

11A vossa comissão de marinha e guerra, senhores, declara tam
bém que 67 oficiais ficaram, por diversas razões, fora da classificação 
do exército; e para que convenientemente possam ser classificados, e 
também para que sejam reparadas quaisquer injustiças que mesmo 
involuntariamente possam ter sido praticadas, é o parecer da 
comissão de marinha e guerra que o projeto oferecido entre em 
discussão e seja aprovado. 

11Paço do senado, 31 de julho de. 1843. - Conde de Lages. -
Francisco de Lima e Silva. -José Saturnino da Costa Pereira," 

"2Q A comissão de marinha e guerra examinou os projetas de 
resolução em que· a câmara dos Srs. deputado·s aprova as pensões 
anuais de 120$ réis concedidas pelo governo às viúvas e mãe dos 
guardas nacionais André Alves, Justino Pinto Alves e Antonio 
Thomaz Borges, mortos no combate de Santa Luzia, pugnando em 
defesa da legalidade. E conquanto a comissão muito simpatize com 
todas as recompensas dadas à fidelidade, deve contudo observar que 
as remunerações pecuniárias costumam ser concedidas, a não ser por 
por um assinalado feito de armas, às famílias dos oficiais morto_s em 
combate; não somente porque o seu menor número menos agrava o 
tesouro, mas porque a posição social de tais família lhes não consente 
o exercício de certos misteres e empregos. A comissão muito sucin
tamente lembra ao senado quantas vítimas iguais terão o direito de 
reclamar pensões e a economia necessária no quantum dessas pen
sões. "A comissão não negará um voto de piedade, mas propõé como 
emenda que as pensões de que tratam os referidos projetas sejam 
reduzidas às equivalentes ao soldo de um soldado 'do exército. 

"Paço do senado, 31 de julho de 1843. - Conde de Lages. -
Francisco de Lima e Silva. -José Saturnino da Costa Pereira." 

r: lido o seguinte projeto: 
''A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1 Q Os presidentes das relações serão . nomeados pelo 

governo como os do supremo tribunal de justiça. 
"Art. 2Q Ficam revogadas as disposições em contrário. 
"Paço do senado, 31 de julho de 1843. ~ C. J. de Araujo 

Vianna. - H. H. Carneiro Leão. - M. S. M. Vai lasques.- C. S. de 
Mel/o Mattos - F. de Paula A. Albuquerque. - J. C. P.de Almeida 
Torres." · · 
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Tendo-se pedido a dispensa de impressão assim se venceu. 
Depois de lidos vão a imprimir os seguintes preceres: 
111 q As comissões reunidas de constituição e legislação, tendo 

examinado o processo em que foram pronunciados os Srs. senadores 
José Bento Leite Ferreira de Mello e José Martiniano de Alencar 

' não poderão, à vista dos autos, obter a convicção que a lei exige para 
os ~onsiderarem sujeitos a julgamento. Portanto são de parecer, que o 
senado fará justiça decidindo que o dito processo não deve continuar". 

11Paço do senado, 31 de julho de 1843. -:-O. M. Lopes Gama
Vasconcelos. - J. Clemente Pereira; - Visconde de Olinda. - Vis
conde de S. Leopoldo. " 

"As comissões reunidas de constituição e legislação, tendo exa
minado atentamente os processos em que se acham pronunciados os 
Srs. senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e Diogo Antônio 
Feijó, têm a honra de apresentar ao senado o res'ultado do seu exame. 

''Prova-se plenamente dos .autos, atas das câmaras municipais 
das cidades de Sorocaba e ltu, e das vilas da Constituição, 
Capivari e Porto Feliz de f. a f. , documentos de f. a f. , e testemu
nhas de f. a f. , que a câmara municipal, povo e güarda nacional de 
Sorocaba, reunidos tumultuariamente a toque de rebate, no dia 17 de 
maio de 1842, proclamaram ao coronel Rafael Tobias de Aguiar presi
dente interino da província de S. Paulo, autorizando-o para 
admipistrar a mesma província em nome de S. M. o Imperador, até 
que o mesmo senhor nomeasse um ministério de confiança nacional, 
e até que a assembléia geral legislativa derroga.sse as leis que tinha feito 
contra a constituição do império; e que, comparecendo logo o dito 
coronel Tobias, e sendo-lhe declaradas as referidas c~ndições da sua 
nomeação, ele aceitara: aderindo imediatamente ao referido ato revo
lucionário de Sorocaba as câmaras e povos de diversas cidades e vilas, 
cuja população compreendia· mais de 20.000 pessoas; pois só a das 
cidades de Sorocaba e ltu era de 22.426, como mostra a estatística 
oficial documento nq 7'? a f. 

~~Prova-se igualmente que o dito coronel Rafael Tobias de 
Aguiar exercera efetivamente o emprego de presidente intruso da 
província de S. Paulo, proclamando nesta qualidade aos povos da 
mesma província, demitindo e nomeando empregados públicos, 
oficiais e comandantes militares, da privativa nomeação do poder 
executivo, dispondo dos dinheiros públicos; ordenando que se fran
queassem as comunicações de terra com a província do Rio Grande do 
Sul; mandando suspender a execução da lei de 3 de dezembro de 
1841, e pôr em vigor as que se achavam por ela derrogadas, em con
formidade das condições da sua nomeação; reunindo finalmente 
gente armada qué marchou sobre a capital da província, onde não pô-
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de entrar por ser obstada pelas tropas desta corte, mandadas marchar 
contra os rebeldes pelo governo de S. M. o Imperador, e pela guarda 
nacional da mesma província a ela reunida, às quais tropas e guardas 
nacionais as ditas forças rebeldes resistram, e com elas combateram 
em diferentes lugares, dispersqndo-se afinal. por lhe faltarem os meios 
de resistência armada. 

A vista do exposto, achando-se plenamente provado que diver
sas povoações reunidas, compreendendo todas mais de 20.000 pesso
as, tentaram di reta mente e por fatos privar o Imperador da autoridade 
constitucional de nomear livremente os presidentes de províncias e 
os seus ministros, nomeando os rebeldes um presidente da sua facção, 
com a cláusula .de administrar a província de S. Paulo até que o 
mesmo senhor nomeasse ministros da confiança nacional e até que a 
assembléia geral derrogasse as leis por ela feitas contra a constituição, 
verdadeiras condições impostas com força armada aos poderes mode
rador e executivo na demissão e nomeação dos seus ministros e presi
dentes de províncias, e até ao poder legislativo cujas atribuições usur
param, é manifesto que o movimento revolucionário sobredito não 
pode deixar de ser qualificado de crime de rebelião, na conformidade 
do art. 110 do código criminal, comparado com os arts. 86 e 87 do 
mesmo código. 

Consta mais dos autos, portaria do governo da província de S. 
Paula a f., que, tendo diversas autoridades policiais dado princípio 
à formação dos processos sobre a referida rebelião por ordem do 
mesmo governo, fundada no art. 60 do regulamento policial e 
criminal de 31 de janeiro de 1842, formou o chefe de polícia um pro
cesso geral, avocando a si todos os processQs ainda pendentes a que as 
ditas autoridades policiais estavam procedendo, no qual, entre outras 
pessoas, foram pronunciados a f. os Srs. senadores Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro e Diogo Antonio Feijó. 

Contra a validade da pronúncia opõem os referidos Srs. sena
dare~ duas nulidades capitais: 1~ da incompetência do juízo; 2~ 
a de se ter inquerido maior número de testemunhas que o determina
do na lei. 

Para. fundamentar a primeira nulidade, alega o Sr. Vergueiro 
que, havendo as autoridades locais da província de S. Paulo formado 
competentes processos, achando-se uns ultimados e outros penden
tes, o presidente 'da província ordenara ao chefe de polícia, com 
aprovação do governo, que avocasse os autos pendentes, e com os do
cumentos em seu poder formasse um processo geral; o que o dito 
chefe de polícia assim cumprira, avocando, não só os processos 
pendentes, mas também os findos, e abrindo o processo geral aos 20 
_de setembro de 1842, contra a regra de direito, de que, quando duas 
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ou mais autoridades têm jurisdição cumulativa, logo que uma começa 
a tomar conhecimento de um negócio, a jurisdição fica proventa e as 
outras excluídas; e contra a disposição expressa do art. 4q, § gq da lei 
de 3 de dezembro de 1841, desenvolvido pelo art. 246 do regulamen
to de 31 de janeiro de 1842, no qual se determina que, quando 
aconteça que simultaneamente comecem a formar culpa sobre o mes
mo delito, o chefe de polícia, juiz municipal, delegado e subdelegado, 
todos ou alguns deles, se concorrer o chefe de polícia, prosseguirá 
ele, em todo o caso, no processo, concluindo daqui que o referido 
chefe de polícia só tinha jurisdição para formar culpa, quando se 
antecipasse ou concorresse simultaneamente; mas que não tinha ju- . 
risdição, nem o governo podia dar-lhe para avocar os processos pen
dentes, e menos os findos, nem de recomeçar novo processo sobre 
o mesmo delito, obrando por conseqüência despoticamente, arrogan
do-se uma jurisdição que não tinha, e com uma amplidão espantosa. 

Não subsiste porém a primeira nulidade argü ída em nenhuma 
das suas partes, por ser fora de dúvida, quanto a incompetência, 
à vista dos artigos. citados, que, concorrendo os chefes de polícia com 
alguma ou algumas outras autoridades policiais na formação do pro
cesso sobre um mesmo delito, deve subsistir e prosseguir o processo 
por· ele· começado. Sem que obste que não fosse o chefe de polícia o 
primeiro que começasse a formar o processo de que se trata, porque 
esta precedência somente firma a jurisdição e a torna preventiva, 
quando concorrem simultaneamente dois ou mais juízes municipais, 
como é expresso no período último do citado artigo 246 do regula
mento de 31 de janeiro de 1842, nas palavras -prosseguirá aquele 
que primeiro tiver começado a tomar conhecimento do delito -
donde manifestamente se segue que o advérbio -simultaneamente -
não tem a força restritiva que se lhe pretende dar de ser necessário 
que os processos se comecem no mesmo dia ou com prioridade do 
tempo, quando concorrem os chefes de polícia com os juízes 
municipais ou delegados, nem ·quando estes concorrem com os segun
dos, pois que o contrário se deduz muito expressamente do referido 
artigo, combinando-se todas as suas diferentes espécies de concorrên
cia simultânea. 

Cumprindo também observar que a regra de direito alegada de 
que nos casos de jurisdição cumulativa fica esta preventa pelo primei
ro juiz que começa a tomar conhecimento do negócio, não tem hoje 
aplicação em matéria criminal, à vista dos citados artigos que 
estabeleceram a regra contrária, firmando a precedência a favor dos 
chefes de polícia em todos os casos e a das autoridades superiores, 
admitindo somente a prioridad.e quando concorrem autoridades 
iguais. 
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Igualmente não aproveita aos Srs. senadores pronunciados a 
nulidade que pretendem deduzir do fato de ter o chefe de polícia for
mador da culpa avocado a si os processos pendentes sobre o mesmo 
delito, uma vez que não alegam que haviam sido em algum deles pro
nunciados. 

Esses processos, ou se achavam pendentes ou findos: no pri
meiro caso não podiam continuar, por dever progredir somente o 
processo começado pelo chefe de polícia, na conformidade do art. 
246, já citado; e na segunda, estava o mesmo chefe de polícia autori
zado para formar culpa aos que nos processos findos se não achassem 
pronunciados, pela terminante disposição dos arts. 147, 1'49 e 329 do 
código do processo crimTnal, por não haver prescrito o delito. 

A segunda nulidade argüida é ainda menos procedente que a 
primeira. Não consta dos processos dos dois Srs. senadores 
pronunciados que fossem interrogados no sumário sobre o delito em 
geral mais de oito testemunhas, número desiQnado na lei; e dos mes
mos processos se mostra que, a respeito do Sr. senador Vergueiro, in
dividualmente, somente se inquiriram três testemunhas, e. nenhuma 
acerca do Sr. senador Feijó; sendo as outras referidas pertencentes a 
terceiros e informantes. 

Sem que obstem as testemunhas, cujos ditos se acham juntos 
aos processos em resumo, não só por não constar se foram in-terroga
das sobre o delito em geral, ou algum dos réus em particular, mas 
também porque a pronúncia sobre elas não assentou, como se vê das 
referidas sentenças de pronúncia. E ainda quando fosse certo que se 
interrogou maior número de testemunhas que o designado na lei, 
esse fato tornaria apenas questionável, se pelos depoimentos de 
tais testemunhas se podia fazer obra no processo, mas em nenhum 
caso esse excesso anularia todo o processo, porque tal nulidade não 
está decretada na lei, antes pelo contrário esta autoriza o juiz para 
inquirir como informantes as testemunhas que julgar conveniente, 
na conformidade do art. 89 do código do processo criminal, e do art. 
267 do regulamento de 31 de janeiro de 1842. 

Desprezadas portanto as nulidades por improcedentes, tratan
do da culpa de cada um dos dois Srs. senadores pronunciados, e em 
prime~ro lugar da do Sr. Vergueiro: 

Mostra-se do processo que o Sr. senador Vergueiro aderira à 
rebelião de S. Paulo_ e nela tomara parte, sendo voz pública, atesta
da por todas as testemunhas, de que ele a aconselhara, jurando de 
vista a testemunha Feliciano José de Pontes, ibi -"José Martim de 
Lima, Antonio Alvares de Almeida Lima e o senador Vergueiro eram 
também influentes, e os que mais o instigavam (a Antonio José da 
Silva, autor da carta documento), o que ele testemunha sabe, não 
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só por ser voz pública, como por ter, em razão de ser guarda, presen
ciado que o dirigiam, dizendo o que devia fazer." 

E bem que a voz pública seja um indício falível, passa à classe 
das provas quando é acompanhado de fatos que a confirmam. E 
estes existem provados nos autos, como é principalmente o fato de 
ter-se achado o dito Sr. senador Vergueiro na vila da Limeira na 
ocasião em que ali entrou uma força rebelde que marchava para·Cam
pinas, andando entre ela, montando a cavalo no ato da sua marcha, 
dizendo a um padre José: - ''vamos àcompanhar. esta gente até aí 
fora;'' -·e acompanhando-a com efeito até a saída da dita vila, comó 
depõem por ver e presenciar as testemunhas Anastacio Alvar~de 
Oliveira, Lino Manoel de Vasconcellos, lgnácio Manoel de Abreu e 
João Ferraz Cardoso. · 

Mostra-se finalmente que o Sr. senador Vergueiro tomara uma 
parte ativa na rebelião pela carta, documento nQ 133, por ele es
crita ao vigário da vila da Constituição, na qual lhe recomenda o 
major Joaquim Antonio da Silva, muito influente na rebelião, como 
se prova dos autos, abonando a confiança que nele se devia ter, com 
as seguintes expressões: -pode confiar que ele fará quanto puder a 
bem da justa causa, - e esta justa causa não podia __ ser senão a da 
rebelião, pois que era a um vigário rebelde a quem a carta se dirigia; 
e assim, o mesmo se colige também da carta nQ 132, que ao Sr. Ver
gueiro escreveu o sobredito major Joaquim Antonio da Silva, em res
posta de outra do mesmo Sr. Vergueiro, documento nQ 132: ibi
"Tenho por esta de responder a V. Ex., o que dantes havia dito a 
. respeito da causa que hoje se trata, e queira. V. Ex., capacitar~se 
que darei todos os passos que em mim couber a favor· de uma causa 

. tão justa que no presente defendemos" -: depreendendo-se das re
feridas cartas que ·havia inteligências e. concertos .anteriores sobre 
uma causa comum, por ambos reconhecida justa. E o Sr . .Verguei.ro 
não nega as suas relações com os rebeldes, nem a ver-acidade das 
cartas; confessa que, aconselhado pela prudência, pairava no meio da 
tempestade e contemporizava com os revoltosos que o cercavam, 
para que o respei~assem e para poder influir neles a be!'lefício da 
moral, e que fora no interesse desta que interviera para que João 
Antonio se conservasse entre os mesmos, por .estar muito no caso 
de impedir desacatos que se reecriavam, especialmente contra a famí
lia do Sr. barão de Mont'Aiegre, o que pretende provar com os docu
mentos no~ 9 e 1 O da sua defesa. 

Mas não só o frC!gmento ou pedaço da carta no 130, e a carta 
n~ 132, não admitem a coarctada da defesa, pelos termos claros a fa
vor da rebelião em que se acham concebidas, mas até as suas datas 
comparadas com a data da carta n9 9 da defesa, a repelem, por ser 
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de 21 de maio de 1842 a carta de Joaquim Antonio, documento nQ 
132, e de 22 do mesmo mês a carta de Reginaldo Antonio de Moraes 
Salles, documento nQ 12 da defesa, a rogos do qual o Sr. Vergueiro 
diz que interviera para que o mesmo João Antonio se conservasse 
entre os rebeldes; sendo também datada de 23 do mesmo mês de 
maio a carta n~ 131 que o Sr. Vergueiro escreveu ao dito Salles, 
remetendo-lhe outra que o Joaquim Antonio anteriormente "lhe ha
via escrito. O resultado desta comparação de datas, e das seguintes 
palavras que se lêem na dita carta n~ 131: "remetendo-lhe também 
para que veja, e me torne a mandar, a que ele anteriormente me es
creveu", que havia correspondência anterior relativa à causa da rebe
lião, e que a carta a que Joaquim Antonio responde na sua nQ 132 
não é a do Sr. Vergue iro nQ 130, mas outra anterior a 21 de maio: e 
como o Sr. Vergueiro a reconhece por verdadeira, não pode deixar 
de fazer prova contra ele a manifestação que o dito Joaquim nela faz 
de que entre ambos havia inteligência e acordo a respeito da rebe
lião, por um e outro reconhecida ~'como causa justa", como bem se 
depreende dos seguintes termos:- "Tenho por esta de responder a 
V. Ex., que fui recebedor da que dirigiu-me, e -tornar a certificar a 
V. Ex., o que dantes havia dito a respeito da causa que hoje se trata 
-, e queira V. Ex. capacitar-se que darei todos os passos que em mim 
couber - a favor de uma causa tão justa que no presente defende
mos". 

De tudo resulta achar-se provado que o Sr. senador Vergueiro 
não só aderira à rebelião, mas até influíra nela: bem que possa ser 
questionável se a sua influê.ncia pode ou não ser qualificada como de 
autor do crime, nos precisos termos do artigo 4Q do código crimi
nal,. e por conseqüência de cabeça de rebelião, atenta a notória 
influência de que o mesmo Sr. senador gozava entre os rebeldes. 

O Sr. senador Feijó confessa na sua defesa que aderiu à causa 
dos revoltosos de S. Paulo, e desejava que ela prosperasse; mas nega 
que esse movimento revolucionário possa ser qualificado de rebe
lião e que ele fosse cabeça dela. 

A primeira parte da defesa é inatendível pela demonstração 
que já se fez de que o movimento de S. Paulo foi uma verdadeira 
rebelião: resta portanto somente examinar se o Sr. Feijó pode ser 
considerado cabeça da rebelião, visto que ele confessa a existência do 
movimento revolucionário, e· que a ele aderira 

Mostra-se com efeito dos autos, e confessa o Sr. senador Feijó 
na sua defesa, que ele fora o autor do periódico Paulista, publicado 
na província de S. Paulo durante a rebelião e em favor dela: e no 
mesmo periódico se encontra a seguinte declaração, por ele assina
da: - "Apenas soube em Campinas, às 1 O horas da noite, que nesta 
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cidade se havia aclamado um presidente Paulista, e que era o Sr. To
bias, cobrou a minha alma algum alento ... 

''Dei providências, e de manhã, não obstante o meu habitual 
estado de enfermidade, pus-me a caminho, e cheguei a esta cidade de 
Sorocaba com três dias de viagem ... 

"- Deliberei ajudar tão honrosa tarefa quanto em mim estives
se -, e como nada posso senão exprimindo pela imprensa os meus 
pensamentos, enquanto puder direi a meus patrícios tudo quanto 
julgar que lhes convém para perpetuar a glória da província." · 

· No mesmo periódico se lê mais: · · 
"Empreendemos esta tarefa - para esclarecer nossos patrícios 

sobre o que lhes convém -: até onde pudermos - os ajudaremos -
com nossos conselhos ... 

E em outro lugar, expondo o fim da revolução: 
"E pois de primeira necessidade que o ministério atual se 

. retire, dando lugar a que S. M. I. nomeie outro ... 
"Outro fim . que teve a presente revolução é obter a 

revogação das três leis- que atacam de frente a constituição, a saber: 
a chamada interpretação do ato adicional, a lei das reformas do có-
digo e a do conselho de estado... · 

"Conseguido isto, que a razão, a justiça e a constituição exi
gem, seremos obedientes às leis feitas como manda a constituição, e a 
S. M. o Imperador: continuaremos a fazer parte do império; mas se o 
governo, longe de ouvir-nos, procurar hostilizar-nos ... - será então 
necessário adotar a final extremos-... 

"Agora só queremos a S. M. I. com a constituição jurada, e na
da mais;- porém ao depois- ... quem sabe o que será!" 

Em outros diversos artigos desempenhou o Sr. senador Feijó a 
sua promessa feita nos dois primeiros que ficam transcritos, de ajudar 
a revolução como pudesse, e de aconselhar os revoltosos, concitan-
do-os a que não desistissem da empresa começada. . 

Mais corrobora a prova de que o Sr. Feijó fez quanto· pôde em 
favor da rebelião a sua própria confissão na carta por ele escrita 
ao·barão de Caxias, junta ao processo nQ 11. 

"- Em verdade - o vilipêndio que tem o governo feito aos 
Paulistas, e as leis anticonstitucionais da nossa assembléia, - me 
obrigaram a parecer sedicioso. Eu estaria em campo com minha 
espingarda na mão se não estivesse moribundo; - mas faço o que 
posso." 

Mostre-se finalmente das testemunhas do processo que o Sr. 
senador Feijó era tido geralmente por uma das pessoas mais influ
entes na revolta, e prova-se plenamente que a mesma tomara força 
depois da sua estada em uma chácara de João Nepomuceno, distante 
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de Sorocaba meia légua, pouco tempo antes da mesma aparecer: 
morando depois da revolução com o intruso presidente Tobias, sendo 
público que o aconselhava: parecendo importante transcrever aqui os 
ditos das testemunhas, que assim o depuseram para mais esclareci
mento da verdade. 

Testemunha 2~ a f. ·59 do processo impresso. 
Ao 2Q disse que o que sabe é que anteriormente à revolução 

várias pessoas trataram da revolução, e que ele. testemunha conhece
ra, que muito principalmente depois que viera a esta cidade (Soroca
ba) o senador Feijó, a título de curar-se, crescera a agitação dos espí-
ritos, e entrou-se a falar mais abertamente na mesma revolução e dela 
tratar-se; e que pública e geralmente se dizia que o dito senador nessa 
ocasião, que seriam fins de março ou princípios de abril, dera o plano 
para ela. 

TestemUnha 3~ a páginas 60. 
Ao gq disse que só consta que o presidente interino tomava 

pareceres e conselhos com o senador Feijó, o que sabe por ver, 
porque, estando por vezes de serviço no· chamado palácio do presi
dente vira os três reunidos, presidente, senador Feijó e o secretário 
Gabriel conferenciarem e depois irem-se fazer ofícios e darem-se 
ordens. 

Testemunha 4~ a pág. 61 do impresso. 
Ao 2Q disse que sabe que um mês, mais ou menos antes do 

rompimento, o Sr. Feijó viera a uma chácara pouco mais de meia 
légua distante desta cidade (Sorocaba), a qua'l é .de João Nepomu
ceno, a título de curar-se: que daí para cá aparecera maior agitação 
entre o povo, que foi mesmo quando se entraram a fazer reuniões 
na güarda nacional, e se pôs destacamento dela no hospital a título 
de conter a revolução, e que a· população suspeitou, e geralmente 
correu que o dito senador Feijó viera aqui concertar o plano da re
volução, o que mais confirmou com seus procedimentos posterio
res. Ao gq disse que sabe por ser público que o presidente intruso 
tomava conselhos com o senador Feijó, com quem vivia. 

Testemunha 5~ a página 63. 

Ao 2Q disse que somente SQbia, por geralmente dizer-se, que o 
senador Feijó dera o plano para a revolução e que a ele se atribuía; 
que sabe por lhe constar que o dito senador um mês mais ou menos 
antes da revolução, viera a esta cidade e parara na chácara de João 
Nepomuceno, e que se disse que nessa ocasião ele concertara a 
revolução: que ele testemunha só sabe por sentir que de então por 
diante apareceu maior agitação por se dizer geralmente que havia 
de aparecer a revolução. Ao gq disse que sabe que o senador Feijó 
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morava com o presidente, porém se lhe dava parecer e conselhos não 
sabe. 

Testemunha 6~ â página 64. 
Que sabe, por ser geralmente público, que o senador Feijó... ·-

.aqui trabalhava e trabalhou para a presente rebelião; o ·que ele tes-
temunha acredita por considerar que sendo o dito senador um 
homem paralítico e· doente, nestes últimos tempos ·desenvolveu 
muita atividade, viajando de ltu,para Campinas, e outras vezes para a 
cidade de S. Paulo e outros lugares, vindo a esta cidade (Sorocaba) 
por três vezes, pousando as duas primeiras ·em casa de 'João Nepomu-
ceno e Souza ~ a última em casa de Lacerda. Que foi público e geral-
mente sentido que depois das vindas do dito senador a-esta cidade 
crescera a agitação dos espíritos e se entraram a fazer preparativos 
para a revolução, cujo plano geralmente se diz que ele dera .. 

. . - . 
Ao gq disse que é público e notório que ele (Tobias) se aconse-

lhava com o senador Feijó, com quem sempre estava. 
À 'vista do exposto, confessando o Sr. senador Feijó que aderi

ra à rebelião, e achando-se provado pela sua carta f., e artigos do 
periódico Paulista, de que ele reconheceu ter sido autor, que aconse
lhara, instigara e animara os rebelados para nela continuarem e não 
deporem as armas enquanto não obtivessem os dois fins a que a rebe
lião se propunha; a saber, compelir a S. M., o Imperador à mudança 
do ministério e nome~ção de outro que merecesse a confiança nacio
nal, e até que a assembléia geral legislativa revogasse as leis, que, na 
opinião dos rebeldes, havia feito contra a constituição do império, 
reconhecendo ele outrossim, na dita carta a f., que ele se vira obriga
do a parecer sedicioso, que tinha feito quanto podia em favor da 
rebelião sentindo não estar no campo com uma espingarda por se 
achar moribundo; e provando-se finalmente pelas testemunhas que 
era voz constante haver ele aconselhado e promovido o rompimento 
da rebelião e ter sido quem dera o plano para ela, não pode o mes
mo Sr. senador deixar de achar-se convencido de haver cometido o 
crime de rebelião, como um dos autores principais dela, nos termos 
dos artigos 4Q e 11~ e do código criminal. 

Concluindo, são as comissões de parecer que, à vista da prova 
plena que resulta dos autos de ter o Sr. senador Diogo Antônio Feijó 
tomado parte na rebelião por uma forma tão direta que não pode dei
xar de ser considerado como cabeça, deve o seu processo continuar, 
ficando suspenso do exercício do seu lugar de senador enquanto se 
não mostrar livre do crime; e que não continue o do Sr. senador 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, visto não resultar do processo 
uma prova tão líquida de que entrara na rebelião como cabeça, como 
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se exige em juízes que têm de julgar ao mesmo tempo de fato e de 
direito. 

Paço do senado, em 31 de julho de 1843. -:- Vasconcellos. -
Visconde de S. Leopoldo. - J. Clemente Pereira - Visconde de 
Olinda. - Vencido quanto ao Sr. senador Vergueiro. Quanto ao Sr. 
senador Feijó tenho razão particular para não ser seu juiz. 

"Tendo examinado o processo em que foram pronunciados 
pelo crime de rebelião os Srs. senadores Diogo Antonio Feijó e 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, sou de pare~er que ele não 
deve continuar quanto ao Sr. Vergueiro. Não duvidaria subscrever 
também o parecer da comissão de constituição e legislação quanto 
ao Sr. Feijó, se nos fosse presente o processo inteiro, como julgo 
necessário para que as provas que contra ele se oferecem possam ser 
consideradas como o resultado legal do mesmo processo. · 

11Paço do senado, 31 de julho de 1843. -C. M. Lopes Gama" 
O Sr. Presidente convida o senado a ocupar-se em trabalho de 

comissões, e dá para ordem do dia os mesmos trabalhos. 
Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos. 


