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. 'SEsSÃO EM 1.~ DE JULHO DE 1841 
. --· ' 

·· · Presidência do Sr. Luiz José de Oliveira . ·-. ' . ' 

SUMAFUÓ: ~- DiscuSsão :do projeto de lei que cria um conselh~ cie 
_ · < estâdo.Ora.dor.es:.os_Srs. Vergueiro, Saturnino, Hollanda Cavai~ 
· · · · ~anti, Ca.lmon~ Va5cóncellos,. Lopes Gama, Costa Ferreira e 

' Ferreira de Mello. ·· · · . · . .-. : 
: .·Reunido núme'rô suficiente deSrs. SémicÍores, abre~se a seSsão; 

e, lida â.ata _da anter.ior, é aprovada. · • · . _ . . . . · _ .. 
· · · · O "Sr~ 1~ SECRETARIO participa que o Sr. Sénádor Nabuco 

não' compareceu' po~· se' achar anóh:ido, em conseqüência do faleci~ 
mentodo seusogro: manda-se desimojar. ' '' '_· .. ' ' . . ' . 

·· · ·. O mesmo Sr. l~ Secretário lê um ofíciodo Vice-presiden~e da 
província. do Pará; remetendo dois exemplàres dÔ discur-So com que 
abriu a assembléia legislativa da sobredita província, no corrente ano: 
fica o Sena dó inteirado. · ·· · · · · · · 

. . . .. . .. , 

. ~-Q.RüEiVi DO DIA' . -· . _., 

., . 

' ' . .. 
. . Continua. a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
art. 2~ do projeto• de lei - S -, deste ano, criando um conselho de 
estado. : : . : · .· - - · < · .. : · . · · . · '-- · ' 

o.sr. VERGUEIRO:-~:O:artigo 1~ estabelece que haja um 
conselho de estado composto de 12 ·membros ordinários,· e o artigo 
2~ :queo .. conselheiro de estado será vitalício. Nesta parte concordo 
inteiramente; nias o que entendo ·é que o ·Conselheiro de: estado não 
qeve. estar vitaliciamente em exercício, e creio que este. é o pensa-
mento do artigo. < : · 1 

. · A oútra .. disposição do artigo é que o .conselheiro poderá ~er 
dispensado de suas funções -por. tempo indefinido. Quisera que esta 
idéia fosse concebida de outro modo; talvez que semelhante dispo-



sição venha a produzir alguma odiosidade; o que se poderá evitar, 
determinando-se, por exemplo, que no princípio do ano se desig
nem os conselheiros que devem ter e~ercício durante ele, ou que 
isso mesmo se pratique. cada vez que houver mudança de adminis
tração. 

Qualquer destas idéias n§'o seria t§'o -odiosa como a dispensa 
por tempo indefinido àquele que está em exercício de suas funções. 

O Sr. SATURNINO: - Não me parece que, pa.:i satisfazer a 
idéia que o nobre Senador emite, seja necessário emendar-se o 
artigo, que pode, a meu ver, passar como está redigido. O nobre 
Senador não quer que possa recair ao conselheiro de estado desar 
algum, quando não haja cometido falta digna de punição; e eu não 
vejo esse desar, quando ele, na forma que o artigo dispõe, é dispen
sado do exércifcio por tempo indefinido; pode haver motivos de 
conveniência que façam convir a não comparência do conselheiro 
nas sessões; por exemplo, a divergência de princípios com os Mi
nistros; ent§'o, sem desar algum, o Imperador dispensa o conse
lheiro do exercício, não marcando todavia o tempo que essa dis
pensa deva durar, pois que poderá desaparecer a causa que a mo
tivou, como, na hipótese que figuro, a mudança de ministério. 
Quanto ao desar, já disse que o n§'o vejo, do mesmo modo que os 
Ministros de Estado o não sofrem quanqo deixam a administração; 
figurei a hipótese de diversidades de opiniões, porque não admito a 
de diversidade de partidos, que ontem ouvi a um nobre Senador 
declarar serem essenciais ao sistema representativo, reputando-os 
necessários, e por conseqüência úteis ao andamento dos negócios 
do estado, alegando os exemplos da Inglaterra e França, onde eles 
são bem pronunciados. Os partidos, no meu entender, são anexos 
aos governos representativos, como o atrito o é ao movimento das 
T.áqulnas: r.:mhuma máquiíi~ st: rnove sem que sofra os embaraços 
provenientes do atrito; mas, eu reputo o atrito como um defeito de 
que se não pode prescindir, porque não é possível polir de tal sorte 
os metais e madeiras de que se construem as mesmas máquinas, que 
elas· possam roçar-se livremente. No mesmo caso julgo a existência 
dos partidos; ela é um mal irremediável neste sistema de governo; 
mas isto não fez com que se julgue sua existência como parte con
corrente ao bom andamento dos negócios públicos; considero-os 
como um defeito que embaraça sua marcha, e se há defeito, como 
eu creio, longe de o fomentarmos e darmos-lhe incremento, se não · 
é possível destruí-lo de todo, ao menos façamos _a diligência de o 
diminuir quanto se possa. Voltando porém ao artigo, eu voto por 
ele, como já disse, ao menos enquanto não ouvir melhores razões 
para a sua rejei.ção nu emenda. 
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O Sr. H. CAVALCANTI:- Sr. Presidente, pedi mais a pala
vra para chamar em auxmo da casa a opinião do nobre Ministro da 
Coroa que se acha presente (o Sr. Calmon, Ministro da Fazenda) 
do que para responder a algur:nas considerações que, sobre o artigo 
em discussão, fez o nobre Senador que me precedeu, bem como o 
que falou em primeiro lugar. Não é objeto tão indiferente, na pre
sente discussão, serem ouvidos os Ministros da Coroa. 

Esta matéria foi recomendada no discurso da abertura da 
assembléia geral, e tem sido objeto de sérias considerações da admi
nistração; e n~o sendo proposta pelo governo, mas sim por um dos 
membros da casa, e por outros apoiada, desejara ouvir o ·nobre 
Ministro a este respeito, desejara que S. Ex~ nos declarasse se o ga
binete está identificado com as idéias do projeto, se reconhece con
veniente o conselho de estado vitalício; se se ouvir a este respeito 
razões fortes, talvez ainda possa mudar de opinião. 

O primeiro nobre Senador que hoje falou-sobre a matéria deu 
uma interpretação ao artigo que, a ser exata, me f$.ria convir nele: se 
se quer considerar que todos os que têm· (;.título de conselho são 
aptos para entrar no conselho de estado, convirei nisso; mas não 
posso entender que essa seja a inteligência do projeto, por isso que 
limita o número dos conselheiros. No primeiro artigo determina que 
haja somente doze membros ordinários; pelo terceiro se admite doze 
conselheiros extraordinários. Daqui inferi que nenhum dos antigos 
conselheiros era admitido; mas, se assim não é, concordo com o 
nobre Senador, porque, dessa maneira, fica um pouco mais ampla 
a escala, posto que ainda assim julgue limitado o círculo, por isso 
que, com a disposição do projeto, se dispensa o voto daqueles que 
têm carta de conselho. E é incontestável que muito convirá que, 
sempre que seja necessário, se ouça um ou outro conselheiro, em
borâ não taça parte do conseiho. 

Já ontem disse que muito estimara que existisse o conselho de 
estado, que o acho de grande conveniência. Sendo por vezes Ministro, 
tive ocasião de avaliar os grandes embaraços em que se acham os 
Ministros da Coroa, quando não são auxiliados por um cons~lho 
convenientemente nomeado. Não o julgo necessário somente para 
o desempenho das funções do poder moderador, mas também para 
as do Poder Executivo. Neste ponto me acho de acordo com o pro
jeto, quando exige que o conselho de estado seja ouvidQ. sobre o 
desempenho de algumas atribuições do Poder Executivo.O Poder 
Executivo, pelo nosso sistema de governo, tem continuamente neces
sidade de ouvir pessoas versadas e ilustradas nos diversos ramos de 
administração, a fim de formar os convenientes regulamentos para 
execução das leis; tem mesmo de estélbalecer comissões para propor 
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certas reformas, e organizar alguns trabalhos que devem facilitar o 
andamento da administração. Estas necessidades são peculiares a 
todos os membros da casa. 

Um conselho de estado ostensivo, organizado segundo os 
princípios da constituição, talvez removesse idéias de um gabinete 
secreto, de conselhos estratégicos, e nos não pusesse às vezes em 
grandes embaraços. Estas idéias são bebidas, como já disse, nas 
nações ilustradas que têm um sistema de governo idêntico ao nosso. 
Fazendo semelhantes indagações, estudando esta matéria, tenho 
observado os embaraços em que se achará o governo, e comprome· 
timento mesmo, se passar a idéia de um conselho de estado um nú· 
mero de membros limitado e exclusivo. 

A Constituição, no artigo 101, § 6, diz que é da atribuição do 
Imperador nomear e demitir livremente os Ministros de Estado. Se 
pois pra essa escolha deve haver ampla liberdade da parte do mo· 
narca, como lhe pode ser cortada a faculdade de ouvir a tal respeito 
os conselheiros que bem quiser? ... Já disse que não é minha opinião 
que qualquer possa ser nomeado conselheiro; prescrevam-se as habi· 
litações para isso necessárias, amplie-se mesmo um pouco as quali· 
dades que deles se exige, assim como a esfera de que devam sair; 
sejam procurados além daqueles indivíduos que têm título de con
selho, porque nas diferentes classes da sociedade se podem achar 
homens muito habilitados para dar conselhos ao monarca; porém 
nenhum resultado bom se poderá obter com a restrição da vitalicie
dade e exclusivo. 

Permita-se-me uma observação. Somos velhos, e todos os 
velhos, de ordinário, têm formado uma opinião que não mudam. 
Um pequeno número destes indivíduos é chamado para o Conselho 
de Estado. Ventila-se um negócio, e eles apresentam suas idéias, 
nas quais podem estar em erro; entretanto que serão tenazes. Daqui 
não podem resultar grandes inconvenientes? Não quero que se vão 
chamar rapazes, mas que se aumente o número dos conselheiros, 
para que ao monarca seja ampliada a maneira de poder ser bem acon
selhado. 

À vista destas considerações, vou mandar à mesa emenda su
pressiva ao artigo, pois não vejo que se lhe possa dar a interpretação 
que lhe deu o nobre Senador que hoje encetou a discussão; e, quando 
se tratar do art. 3~. oferecerei uma emenda aditiva, declarando que 
-os conselheiros serão nomeados e demitidos pelo Imperador. -

Um nobre Senador disse que não queria que o número de 
conselheiros fosse muito lato, por temer que se divulgassem os ne· 
gócios; acho porém que mais fácil se tornará essa divulgação tendo 
eles a certeza da vitaliciedade. Ontem expus muitos outros inconve-
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nientes da vitaliciedade; e muito desejo que o nobre Senador declare 
se julga que as minhas observações não podem ser em nada atendi
das; se o exemplo do passado nos não deve servir de coisa alguma; 
se no estado em que nos achamos não seria melhor não limitar o 
número dos conselheiros, deixar de dar a vitaliciedade. Passando a 
idéia do projeto, e dando-se o caso dos velhos teimosos, muito pre
judicial seria semelhante disposição. Nada menos vamos fazer do que 
estabelecer um poder excepcional; entretanto que a Constituição só 
reconheceu vitalício e hereditário o monarca, os Senadores e os ma
gistrados. 

Além destas considerações, cumpre notar que , sendo a Cons
tituição do estado reformada, pelo artigo 32 do ato adicional se 
suprimiu o Conselho de Estado; e assim, se hoje quisermos instaurar 
o antigo Conselho de Estado, só o podemos fazer por uma reforma 
da Constituição. 

Um nobre Senador aproveitou esta ocasião para declarar que 
era oposto à idéia de partidos. Permita-se-me uma reflexão. Não há 
de ser a minha opinião, nem a do nobre Senador que hão de preva
lecer. Não tenho observado que exista governo monárquico represen
tativo algum sem partidos. A Inglaterra os tem desde tempo ime
morial. !: certo que eles lhe têm causado muitos males, e ainda hoje 
lhos causa; mas por isso se não segue os bens que produzem não 
sejam superiores aos males. Muitas vezes coisas boas produzem coisas 
más; porém, em tais casos o que cumpre fazer é comparar os bens 
com os males, e ver a diferença. Na França o mesmo se observa. Não 
simpatizo muito com as coisas da França, muito menos observando 
que o seu governo se muda todos os dias. Não gosto dessas substitui
ções diárias, desejo a estabilidade; porisso me inclino mais à Ingla
terra, cujo governo é o mais estável que conheço no mundo; a expe
riência o tem mostrado. 

Srs., recorrendo a princípios absolutos, observaríamos que não 
há governo melhor do que o governo de um só, se se pudesse achar 
um homem com conhecimentos tão vastos, tão bom coração, certeza 
de vontade e justiceiro, que governasse satisfazendo a todos. Se fosse 
possível encontrar um tal homem, nenhum governo melhor haveria 
do que o de um só, não só por ser mais pronto, como por ser ao mes
mo tempo o mais barato; uma vez que seus atas fossem de reconhe
cida justiça, não haveria tanta oposição, talvez nenhuma. Mas isso é 
impossível. Todo o homem é susceptível de faltas, e de se deixar do
minar por suas paixões. Mas não se trata de escolher a melhor forma 
de governo; portanto, não deve isso ser objeto de discussão. A nossa 
forma de governo está prescrita na lei fundamental; e desejo vê-la 
conservada, porque acho-a boa. A seguirmos o princípio do nobre 
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Senador, até nem deveríamos discutir; quem não quer partidos não 
deve querer a discussão. O que é a discussão? E o debate das diversas 
opiniões, as quais só são conhecidas por esse meio, resultando cha
mar-se o maior número a uma opinião, que é exprimida pela votação; 
se cada um de nós quiser ter uma opinião, deveremos então seguir a 
votação individual. O que é necessário para formular uma vontade? 
Estarem uns e outros identificados em uma opinião; é isto o que 
constitui um partido: quantas opiniões se apresentarem assim for
muladas, quantos partidos teremos. Cl.Jando os partidos se tornam 
facções, há abuso, há crime; mas com isso querer-se-há dizer que não 
haja partidos? Estou persuadido de que, com nosso sistema, não é 
possível deixar de havê-los. Se alguém se persuade do contrário, não 
passa isso de um belo ideal; mas, se se entende que não devem existir 
partidos, acabemos com o sistema representativo; haja governo de 
um só, pois somente nessa forma de governo pode deixar de os haver. 
Quando um só manda, não admite discussão; faz o que quer e bem 
lhe parece. 

Ainda uma reflexão. Lancemos os olhos sobre a história do 
nosso país. E notável que em cada época tenhamos uma opinião! 
No ano passado, apresentei um projeto criando um conselho priva
do, o qual nem passou da primeira discussão; mas, não sei que me
tamorfose houve de 1840 para 1841, que aqueles que então impug
naram essa idéia hoje a adotam! Que extremo!· Os extremos nos são 
prejudiciais; é necessário procurar um meio termo. Se queremos essa 
vitaliciedade para dar estabilidade às pessoas, à marcha do governo, 
precisamos igualmente dar certa estabilidade às nossas opiniões, pois 
também formamos um grande conselho do país, e a nossa versatili
dade nos pode desacreditar. E verdade que se trará a bula das cir
cunstâncias, a docilidade dos nossos atas; (é esta uma grande virtude) 
ma~ o f'lto é que as nossas resoluções nem sempre se tomam com 
grande docilidade. 

Suponho haver demonstrado os defeitos do artigo; que por ele 
se cortam atribuições conferidas à coroa, dificulta-se a marcha do 
Poder Executivo, ofende-se de alguma maneira à Constituição; e que 
sua doutrina é oposta às opiniões daqueles que outrora tanto decla
maram contra o conselho de estado que propus, e hoje, esquecidos 
das idéias que nessa ocasião emitiram, supondo que aos nossos ouvi
dos não ressoam ainda suas palavras, sustentam o que então comba
teram! 

Mandarei portanto à mesa emenda supressiva do artigo. 
O Sr. CALMON. Ministro da Coroa: - Serei muito breve. O 

nobre Senador deseja saber se o gabinete atual tem já formado a sua 
opinião acerca do projeto que se discute. Devo declarar que, sendo o 
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projeto em discussão um daqueles que mereceram a consideração da 
coroa, porquanto a necessidade da criação do Conselho de Estado, 
nas circunstâncias atuais, foi indicada na fala do trono, está claro que 
o gabinete que interveio na fatura dessa peça devia de antemão prepa
rar-se para entrar no exame de qualquer medida que, neste sentido, 
fosse proposta à consideração da assembléia geral. Tem, portanto, o 
gabinete formado o seu juízo acerca do projeto, e posso declarar ao 
Senado que a opinião do gabinete lhe é favorável. Mas, todavia, não 
quero com isso dizer que essa opinião vá até o ponto de não admitir 
modificação alguma, que, pela discussão esclarecida do Senado e da 
outra Câmara, se possa reconhecer como necessária. Tenho, pois, 
manifestado o juízo do gabinete, quanto à idéia do projeto em geral. 

Perguntou também o nobre Senador se o gabinete entendia 
que o Conselho de Estado deve ser vitalício. Posso dizer ao nobre 
Senador que o gabinete entende que a vitaliciedade dos conselheiros 
de estado é necessária e conveniente. Creio que são bem óbvias as 
razões que abonam a vitaliciedade de um corpo de uma categoria 
tão elevada, e que tem de desempenhar as importantes funções que 
pelo projeto lhe são conferidas. A independência do Conselho de 
Estado, Sr. Presidente, para que seja inteira, carece da certeza de 
que seus membros serão mantidos em seu posto, carece de certa 
fixidade que os ponha sobranceiros a qualquer pequeno temor. 
Além disto, Srs., é reconhecida a necessidade de haver no estado 
um corpo permanente, que mantenha as tradições do governo, as 
quais são necessárias para a boa marcha da administração, progresso 
da civilização, e desenvolvimento dos melhoramentos materiais do 
país. 

Os ministérios são passageiros; eles se sucedem com presteza; 
o que é inerente à forma de governo que temos adotado, e que eu 
considero a melhor. As administrações, pois, desaparecem e devem 
desaparecer com presteza; e, sendo isto certo, não convirá que haja 
um conselho permanente que conserve as tradições dos governos 
passados? Não será de suma importância que acabemos com essa 
marcha que o nobre Senador classifica de reacionária, e que às vezes 
se verifica sem que o gabinete tenha intenção de ser reatar? Muitas 
vezes, Ministros que entram de novo na administração desfazem atos 
dos seus antecessores, porque não têm conhecimento da necessidade 
desses atos; e, havendo esse corpo permanente que os esclareça, o 
resultado será não serem destruídas muitas medidas que foram to
madas pelo gabinete anterior. 

Há muitas outras razões de conveniência em abono da vitali
ciedade do Conselho de Estado. Eu reconheço que, em muitas circuns
tâncias graves e solenes, possa derivar-se dessa vitaliciedade um ou 
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outro inconveniente; mas, creio que o projeto foi providente, e com 
sabedoria acautelou esses inconvenientes, quando confere ao mo
narca a atribuição de poder dispensar um ou outro conselheiro de 
estado de suas funções, por tempo indefinido. Essa disposição re
move quaisquer inconvenientes que se possam originar. 

Um nobre Senadcr aventou uma idéia, que já no gabinete foi 
lembrada, e é de se designarem, no princípio do ano, os conselhei
ros que devam deliberar em seção, auxiliando com seus conselhos 
ao monarca. O nobre Senador entendeu que essa designação será 
menos odiosa do que a dispensa por tempo indefinido; mas eu rogo 
ao nobre Senador que reflita que, se há odiosidade na dispensa, tam
bém a haverá na designação anual. Meditou-se sobre essa idéia, e eu 
entendo que há menos odiosidade na dispensa do que na designação, 
embora ela seja feita anualmente. 

O mesmo nobre Senador como que me perguntou se por ven
tura o gabinete ou os autores do projeto entendem que os simples 
conselheiros, isto é, aqueles que têm título de conselho, estarão 
dispensados de serem ouvidos pelo fato do conselho de estado ter 
número designado de membros. Eu digo que tal conseqüência se nãC; 
pode deduzir, embora o número seja de doze ordinários, e haja como 
suplentes dos ordinários doze conselheiros extraordinários, porque a 
existência do conselho com esse número de membros não obsta a que 
a coroa possa exigir o conselho daqueles que têm o título de conse
lho, nem embaraça mesmo que os Ministros ouçam quaisquer pessoas 
entendidas e que tenham as habilitações necessárias para esclarecer a 
matéria de que se tratar. 

Não me recordo de que o nobre Senador tocasse em outros 
pontos além destes, a que eu deva responder. O meu desejo é não 
protelar a discussão. Convém que a matéria seja meditada, que se 
,::l~C::t""!~r,:lf";:::a n:::.r:=i C::t:ll f""f'\nC::Pnllj,. ::.1 noc::oi:S\/o( not"fait";'l"\• n"\~C +l'\.ri~\IÍ'!:21 Cl"\11 
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de opinião que nos limitemos aos pontos essendais; e por isso é con
veniente que não discutamos em um artigo matéria que faz parte dos 
outros . 

Não quero censurar o nobre Senador; mas peço-lhe que advirta 
que incorreu um pouco no que acabo de dizer. Ocupemo-nos unica
mente do art. 2~, examinemos se a matéria que nele se contém é 
digna da aprovação do Senado, e reservem-se as demais observações 
para os artigos seguintes. 

Limito-me a estas considerações. 

O Sr. AUGUSTO MONTEIRO:- Em parte foi prevenido pelo 
nobre Ministro da coroa; todavia, direi ainda alguma coisa quanto ao 
artigo que se discute. 
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O nobre Senador que falou antes do nobre Ministro, impugnou 
o artigo pelo que respeita à vitaliciedade. Entendo que o motivo de 
sua oposição provém de estar marcado no artigo 1 ~ o número dos 
conselheiros; por isto que a razão em que se funda o nobre Senador é 
que, sendo o conselho composto de doze membros efetivos, e ha
vendo outros tantos extraordinários para serem chamados na falta 
daqueles, não têm o monarca a liberdade de deixar de aconselhar-se 
dentro desse círculo; podendo assim dar-se o inconveniente de que, 
sendo os conselheiros dominados por um partido, não seja permitido 
ao monarca chamar outras pessoas com quem se aconselhe. Parece, 
portanto, que, se não houvesse passado a fixação do número dos con
selheiros, e ficasse ao arbítrio do Imperador chamar os conselheiros 
que quisesse, ainda que estes fossem vitalícios, ficaria satisfeito o 
nobre Senador. Logo, a sua dúvida provém da fixação do número, e 
não da natureza da disposição. 

Acho que é essencialmente necessário em uma monarquia a 
vitaliciedade do Conselho de Estado, a fim de que dele se possam co
lher as vantagens que sua instituição deve oferecer. À vitaliciedade do 
senado romano deveram os romanos a conservação da tradição das 
boas medidas tomadas por seus diferentes governos, pois nesse tempo 
não havia leis escritas. Se nos séculos posteriores houve conheci
mento delas, foi por essas tradições, visto que foram tomadas antes 
da existência das doze tábuas em que se escreveram suas leis. 

O nobre Senador disse que gostava do governo inglês, e que 
das instituições desse país tem bebido muitas das idéias de que se 
acha possuído. O nobre Senador deve, portanto, notar que nesse 
país, quando se trata da necessidade de uma lei, ou da abolição de 
outra, tem-se sempre em consideração não se chocar os costumes. 

Disse o nobre Senador que assim se vai coartar a atribuição do 
monarca na nomeação dos conselheiros de estaào; mas, em parle 
alguma do projeto aparece essa limitação; o monarca fica com toda 
a liberdade da nomeação. Pelo que pertence à nomeação de Minis
tros de Estado, o § 1 ~ do artigo 7 não permite que seja ouvido o 
Conselho de Estado, que nesse caso não é consultado. 

Quanto a serem os partidos essenciais no governo represen
tativo, me conf0rmo com o nobre Senador. Não há espécie alguma 
de governo constituído em que não haja partidos; a diferença é se
rem mais ou menos violentos. Um partido pode entender a Consti
tuição de uma maneira diversa do que a maior parte da nação; mas 
nunca ultrapassará os limites legais. As facções, porém, recorrem a 
meios ilegais; e são sempre filhas dos partidos. 

Voto pelo artigo tal qual. 
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O Sr. VASCONCELLOS:- Sr. Presidente, o nobre Senador 
que impugnou, não só o artigo, mas todo o projeto, disse ontem que 
se não tinha respondido aos seus argumentos, e sim que se lhe havia 
emprestado opiniões para serem combatidas. Eu fiquei escrupuloso 
de me ter enganado sobre as idéias que colhi dos argumentos do no
bre Senador, bem que tivesse dado a possível atenção ao seu discurso. 
Não pude, na sessão de ontem, dar-lhe a devida satisfação a esse res
peito, verificar se, com efeito, me tinha enganado no juízo 'feito de 
suas idéias; o que procurarei fazer, à vista do seu discurso que se acha 
impresso no jornal da casa. Não sei se ele está exato; à proporção que 
o for analisando, o nobre Senador fará o obséquio de ir declarando 
se está ou não exato, para e: u poder verificar se, com efeito, estou em 
engano, e se o nobre Senador emitiu ou não as idéias que me pareceu 
ouvir-lhe enunciar. Eu aceito quaisquer correções que o nobre Sena
dor faça ao seu discurso impresso, quando não o considere exato. 

Dizia ontem o nobre Senador:- Este Conselho de Estado não, 
está de acordo com a Constituição reformada. Eu quero antes um 
conselho privado: deste modo se iria auxiliar o monarca e o governo, 
e não se infringia a Constituição -. Dizia mais o nobre Senador: 
- Isto não é uma questão de palavras, é alguma coisa mais -. Ora, 
ainda mesmo que não fora o nobre Senador que assim o declarasse 
eu havia de supor que era questão de palavras, porque, fazendo alto 

. conceito das eminentes qualidades do nobre Senador, não podia 
supor que quisesse alterar a lei, quando entendia que a Constituição 
do Estado admitia a possibilidade de se criar um Conselho de Estado 
com a capa de conselho privado. Serei eu o culpado de formar este 
conceito do que ouvi ao nobre Senador quando se exprimiu desta 
maneira? (Eu peço a retificação da parte do nobre Senador, quando 
entenda que o seu discurso está alterado). (Lê.). "Entendo pois que 
poderia criar-se outra sorte de conselho; mas não lhe daria o nome 
de Conselho de Estado, porque não queria ofender de alguma forma 
aquilo que pela Constituição está determinado." 

O Sr. H. CAVALCANTI - Exato, exatíssimo. 
O Sr. VASCONCELLOS (continuando a lei):- "Nela se diz: 

"Fica suprimido o Conselho de Estado, de que trata o tít. 3~, cap. 
7~ da Constituição." Daí talvez se possa inferir que 6 lícito criar um 
conselho, um conselho privado da coroa; porém não um Conselho 
de Estado. Esta questão não é só de palavras." 

O Sr. H. CAVALCANTI - Está exato. 
O Sr. VASCONCELLOS- Há outro lugar no discurso do no

bre Senador, onde diz: "Eu entendo que um conselho privado ou de 
estado, como quer que seja, vitalício, é uma roda de mais que se põe 
na máquina social, e vai comprometer as instituições do país." 
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O Sr. H. CAVALCANTI - Exatíssimo. 
O Sr. VASCONCELLOS- Se o projeto estabelece essa roda de 

mais, eu, que formo tão alto conceito do nobre Senador, podia espe
rar que ele desse o seu voto ao projeto? Longe de mim tal inteligên
cia! Já vejo que entendi o nobre Senador pelas suas palavras, e que, 
fundado nelas, estava habilitado para considerar o nobre Senador 
com hosti I a este projeto. 

O nobre Senador disse que a sua opinião era que este conselho 
fosse um conselho privado; e referindo-se ao conselho privado de In
glaterra, disse que: - nesse conselho havia 500 ou 600 conselheiros. 
- A este respeito, confesso a minha ignorância; não sei como é a 
organização desse conselho; mas, lendo o jornal, vejo que o nobre 
Senador queria que se designasse certas classes de pessoas, donde 
fossem tirados os conselheiros que o gabinete entendesse conve
niente, para aconselharem o monarca, durante a sua administração. 
Nesta parte, parece-me que me enganei, e rogo ao nobre Senador que, 
quando repetir a sua opinião, sem exatidão, me queira interromper, 
a fim de retificar o que disse. Terei muito gosto em reconhecer que 
estava em erro; que não refutei o que o nobre Senador enunciou. 

Eu me não pude convencer, pelos seus argumentos produzidos 
ontem, de que este artigo necessita da· emenda, que ainda não ofere
ceu, mas pretende oferecer, para que os conselheiros de estado sejam 
nomeados e demitidos livremente pelo monarca. 

O nobre Senador disse mais que o Conselho de Estado, como 
está concebido no projeto, podia ~er tirado de um partido que talvez 
seja hostil à administração ... 

O Sr. H. CAV ALCANTI - Está isso no Despertador? 
O Sr. VASCONCELLOS- Não está pelas mesmas palavras; 

porém parece-me que a idéia é essa ... 
O Sr. H. CAVALCANTI - Já que o nobre Senador se tem 

dado ao incômodo de ler o Despertador, queira ter a bondade de, 
nesta parte, também ler o que lá está. 

O Sr. VASCONCELLOS - Satisfarei ao nobre Ser;ador. (Lê). 
"Um partido pois, Sr. Presidente, é chamado ao poder tem a con
fiança do monarca e do país ... 

O Sr. H. CAVALCANTI - Está exato, está exato. 
O Sr. VASCONCELLOS- Bem, vamos adiante:-
" ... porque o monarca está sempre identificado com o país; os 

chefes desse partido encarregados do poder procuram por em exe
cução os princípios e medidas pelos quais entendem que fazem a feli
cidade pública; mas, segundo o projeto, hão de ser violentados a ter 
no conselho da coroa pessoas que pensem diferentemente, que ester
vem a marcha e progresso de suas medidas administrativas-." 
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O Sr. H. CAVALCANTI- Exatíssimo. 
O Sr. './ ASCONCE LLOS (té'ndo) - "Sem dúvida será este o re

sultado do Conselho de Estado tal qual se cria neste projeto, com vi
taliciedade e número limitado de conselheiros. Isso sem dúvida há de 
desnaturalizar o sistema representativo; é criar um status in statu, o 
que infalivelmente há de produzir grandes perturbações no país." 

O Sr. H. CAVALCANTI- Exatíssimo. 
O Sr. VASCONCELLOS - Exatíssimo era o que eu dizia; o 

nobre Senador figurava a hipótese de que um ministério organizasse 
um Conselho de Estado de pessoas de seu partido, o qual, demitin
do-se o ministério, ou sendo demitido, podia ser hostil à administra
ção que lhe sucedesse, porque, sendo os conselheiros vitalícios, era a 
administração violentada (por me servir do seu próprio termo) a 
ouvir um conselho hostil. 

Eu disse ao nobre Senador que não duvidava que o caso pudes
se acontecer, mas que via no projeto o remédio a este mal, o qual 
consistia em que o ministério pedisse à coroa a graça de dispensar do 
serviço efetivo ordinário a tais conselheiros; e para que houvesse uma 
escala mais ampla, não duvidaria que o número dos conselheiros 
extraordinários fosse elevado de 12 a 21; e acrescentei que, se hou
vesse emenda nesse sentido, lhe daria o meu voto. Eis qual era minha 
opinião. 

Mas o nobre Senador disse:- Não, ainda assim não fica reme-, 
diado o mal por esta disposição do artigo que declara que os conse
lheiros de estado são vitalícios; esgotado o número dos conselheiros 
de estado extraordinários, a coroa não pode modificar o conselho, 
porque supõe-se o conselho ordinário preenchido com os conselhei
ros extraordinários; e, por conseqüência, é violentado o ministério a 
ouvir um conselho inimigo. - Mas, em primeiro lugar, o nobre Se
nador não rne há cie mostrar um só artigo iio piojeto, iio quul se im
ponha à coroa a obrigação de ouvir, em todos os casos, o conselho. 

Em segundo lugar, não sei donde conclue o nobre Senador que 
os conselheiros de estado extraordinários são vitalícios. Desejara que 
o nobre Senador mo mostrasse·, porque então pretendo oferecer uma 
emenda. 

O art. 2~ é colocado depois do 1 ~: no 1 ~se trata dos conse
lheiros de estado ordinários, no 2~ se diz que serão vitalícios estes 
conselheiros, e depois no art. 3~ é que se diz que haverá conselheiros 
de estado extraordinários. Daqui, pois, entendo que por este pro
jeto não são vita! ícios os conselheiros extraordinários. Além de 
que, pode a coroa não querer preencher o número dos conselheiros 
extraordinár_ios. Portanto, está o nobre Senador equivocado; é exten-
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siva a vitaliciedade unicamente aos conselheiros de estado ordinários, 
e não, como julga, aos conselheiros extraordinários. 

Eu quisera que o conselheiro de estado extraordinário, depois 
de um certo número de anos de serviço, ficasse em circunstâncias tais 
que, no caso de demissão, conservasse sempre o seu título. Assim, um 
conselheiro de estado extraordinário que teria servido 3, 4, 5 anos, 
se fosse demitido, não perderia nunca o seu título. Esta providência 
é indispensável que seja admitida neste projeto, para que o conse
lheiro extraordinário, depois de um limitado tempo de serviço, ainda 
sendo demitido ou destituído, tenha, por esse mesmo serviço, direito 
a conservar o seu título. 

Por conseqüência, parte das objeções do nobre Senador caem a 
estas simples observações. Parece que o nobre Senador não teve em 
vista que a disposição do art. 2~ só compreende os membros do con
selho ordinários, e que não trata dos extraordinários. 

Eu, Sr. Presidente, fundava a vitaliciedade dos conselheiros so
bre as seguintes bases: a necessidade de segredo, a necessidade de con
sideração e respeito a um encargo tão importante; e aqui muito se 
minguava essa consideração e respeito, se fosse ao arbítrio do gover
no a livre demissão dos conselheiros. Baseava também a necessidade 
de ser vitalício o conselheiro de estado, na coerência, isto é, no segui
mento regular da administração, a qual muito depende de um corpo 
que seja o depositário das tradições do governo, a guarda das leis do 
estado. 

Finalmente, julgava ainda necessária a vitaliciedade, porque os 
conselheiros vitalícios, ait1da que não se aplicassem teoricamente ao 
estudo das matérias a seu cargo, contudo, haviam de, com o tempo e 
a prática, esclarecer-se, de maneira que o seu voto pudesse interessar 
muito a administração. 

Pâiâ combt:ter a razão que apresentei, tirada da necessidade do 
segredo, o nobre Senador trouxe um argumento com o qual não 
posso concordar. Entendeu que, se o conselheiro de estado deve ser 
vital i cio, por ser o depositário dos segredos do estado, também, e 
pela mesma razão, o devia ser o ministro da coroa. Eu não compre
endo bem a paridade estabelecida pelo nobre Senador. O ministro de 
estado quase que é um homem filho da opinião dominante; vive, 
governa e morre com ela; e muitas vezes acontece que, ainda no 
vigor, no império das opiniões que o elevaram, ele desapârece. Mas o 
conselheiro de estado pode ser proveitoso, ainda quando diversas 
opiniões venham governar neste ou naquele sentido, uma vez que 
não seja uma opinião diversa da forma de governo estabelecida. Não 
se pode pois aplicar ao ministro de estado a mesma disposição que 
julgo se deve aplicar ao conselheiro de estado; um pode existir ainda 
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com a alteração da opinião dominante, o outro há de curvar-se a ela. 
Portanto, há diversidade entre um e outro. 

Ainda mais, países há civilizados, cujas administrações talvez 
sejam as melhores do mundo, em que o ministro demitido conserva 
parte do seu ordenado; e porque razão se lhe fará esta graça, senão 
para que a miséria não o agrida, e o obrigue a revelar segredos antes 
de tempo, ou que nunca devem ser sabidos? ... 

O Sr. HOLLANDA- A miséria não, a falta de caráter. 
O Sr. VASCONCELLOS - ... para que a necessidade o não 

compila a cometer uma falta, que muito pode influir nos destinos 
do país. 

O nobre Senador disse que os homens das circunstâncias facil
mente se acomodam. Eu julgo que o homem político deve satisfazer 
as exigências do tempo, dos lugares; deve obedecer ao império das 
circunstâncias, circunstâncias legítimas, e que justifiquem esta obe
diência. O homem político não pode ser inflexível: quem quer servir 
ao país deve acomodar-se ao estado social, ressalvando sempre sua 
lealdade à pátria. Eu respondo assim a essa parte do discurso do 
nobre Senador, e longe de mim a querer fazer alusões. 

No discurso do nobre Senador, aqui escrito, e mesmo nos 
apontamentos que tomei, emitiu ele uma opinião que me parece 
muito perigosa. Ele como que quer que o ministério seja acompa
nhado de seu conselho, a fim de que não haja conselheiros de estado 
de opiniões diversas. 

O Sr. HOLLANDA- Não disse tal. 
O Sr. VASCONCELLOS- Não? mas é o que eu leio no jornal 

da casa. 
O Sr. HOLLANDA- Leia, que há de conhecer que está enga

nado. 
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o conselheiro de estado seja de sentimentos e opiniões do ministério, 
e que por conseqüência deve ser nomeado e demitido livremente. 

Ora, esta opinião não é admissível. Eu julgo que pode ser 
admissível um conselho de estado que seja de sentimentos diversos, 
e que muito interessará a coroa em ouvir essas opiniões; e por isso é 
que adoto a medida do projeto, a saber, que se dispense o conselheiro 
de estado que for hostil à administração. Se este conselheiro de esta
do se servir de seu lugar para comprometer a administração, para re
velar os segredos, para contrariar por todos os meios as medidas 
ministeriais, neste caso entendo que o conselheiro não deve conti
nuar a servir com esse ministério. Mas, que o ministro de estado seja 
acompanhado do conselho de estado, e que este só seja de sua opi
nião e tudo aprove, é o que não rne parece razoável. Seria talvez um 
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meio de coagir o monarca; o que o nobre Senador não quer por 
certo, e contra o que já se pronunciou. 

Se os conse!heiros, repito, forem o eco das opiniões dos mi
nistros, acontecerá que o ministério proporá a dissolução da Câmara; 
a coroa ouvirá o seu conselho, e este dirá: "Dissolva-se a Câmara", 
embora as circunstâncias do país não aconselhem essa dissolução. 
Vem outra câmara; há nova proposta de dissolução, e a r.oroa acon
selha-se para saber se deve conservar este ministério, ou a câmara; os 
amigos do ministério dirão: "Dissolva a câmara, haja novo apelo ao 
país." 

Eis um exemplo que produzo, e que prova que não é admis
sível a opinião do nobre Senador que quer conselheiros de estado da 
mesma opinião e sentimentos do ministério. 

Não me ocorre outra objeção apresentada pelo nobre Senador 
contra o artigo 29. Clamou contra o monopólio; entendeu que era 
grande mal este monopólio, mas não o explicou. Srs., há monopólios 
naturais que o legislador não pode alterar. Tal é o da inteligência. Os 
homens de grande inteligência não são tão freqüentes em todos os 
países; não se encontram a cada passo; eles tem pela mesma natureza 
um monopólio que o legislador não pode alterar. Mas, enfim, eu não 
compreendi bem o argumento do nobre Senador; parece-me que o 
argumento está todo na palavra - monopólio -. Pensava talvez o 
nobre Senador que a palavra monopólio, proferida assim, faria fugir 
a todo o mundo deste projeto como o diabo da cruz. Portanto, como 
não ouvi argumento algum que me convencesse da desnecessidade do 
artigo 2~, estou resolvido a votai por ele. 

Disse o nobre Senador que o conselho de estado vitalício era 
mais uma roda na máquina social, que podia comprometer as institui
ções do país, & que o número dos conselheiros é muito limitado. Ora, 
nc artlgc 2'!, está a providência a mais razoável e adaptada para arre
dar do conselho de estado homens perigosos; e, se for necessário al
terar o número dos conselheiros extraordinários, eu não duvidarei 
votar para que se eleve até 30; mas, número maior não poderei ado
tar, porque entendo que, aumentando-se consideravelmente o nú
mero dos conselheiros, desbota-se esse emprego, avilta-se, e ninguém 
talvez o quererá, porque custa aceitar tanta responsabilidade e traba
lho, sem outra vantagem que a de servir à pát;-ia. Serviços desta natu
reza são muito valiosos, e merecem uma distinção particular. 

Portanto, voto pelo artigo tal e qual. 
O Sr. LOPES GAMA- Sr. Presidente, pouco tenho que acres

centar ao que já se tem dito a favor deste 2~ artigo do projeto, e limi
tar-me-ei a oferecer algumas reflexões que me parecem precisas, para 
que não fiquem sem contestação os argumentos em que mais pareceu 
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fundar-se o nobre Senador que encetou ontem a discussão, e ainda 
hoje tanto se tem nela empenhado. Ele encarou a instituição do con· 
selho de estado proposta no projeto, debaixo de três pontos de vista: 
- a necessidade de um conselho, sua denominação e a sua forma.
Enquanto à necessidade, o ilustre Senador está de acordo com os que 
sustentam o projeto; enquanto, porém, à sua denominação e forma, 
ele diverge, por entender que e~as tendem a restabelecer o conselho 
de estado extinto pela reforma da Constituição. Foi isto o que eu 
pude coligir do discurso do nobre Senador a quem me refiro; e é 
nestas duas circunstâncias que ele faz consistir o defeito capital do 
projeto. 

O Sr. HOLLANDA -I: na vitaliciedade. 
O Sr. LOPES GAMA-~ na vitaliciedade! Então o nome já não 

influi? Pois bem; a vitaliciedade, diz o ilustre Senador, é contrária ao 
ato adicional, somente porque o conselho de estado, que ele aboliu, 
era pela Constituição vitalício. Mas, quem não vê que, se este fosse o 
motivo porque não convinha o conselho de estado, fácil era reformar 
esta instituição, adotando-se o princípio da amovibilidade? Eu estou 
persuadido de que outros sentimentos e outras vistas ditaram a extin
ção do conselho de estado: eu, como deputado, votei contra ela, e 
não ouvi razões que me convencessem da utilidade dessa medida; e as 
que ouço hoje para sustentar a necessidade de um conselho de estado 
me convencem de que eu votei bem. 

Esta questão, porém, é hoje prepóstera; hoje que nos ocupa
mos do estabelecimento de um conselho de estado organizado sobre 
outras bases, e com outro sistema, de que podem resultar muitas van
tagens, embora alguma coisa do antigo conselho de estado, por exem
plo a vitaliciedade, seja aproveitada; isto não importa o restabeleci
mento desse conselho de um modo, que só por uma nova reforma da 
Constituição se possa conseguir, como supõe o nobie Senador. Ele, 
por esta sua opinião, nada menos quer do que sustentar que por uma 
lei ordinária nenhum emprego se pode criar vitalício; e pensa que a 
Constituição se presta a dedução de semelhantes princípios. Eu, po
rém, assento que o nobre Senador não compreendeu I.Jem as disposi
ções e fins de nossas instituições sobre o objeto a que ele se refere. 
!: certo que a Constituição designa quais são os membros vitalícios 
dos diversos poderes políticos, mas não diz que nenhum emprego 
vitalício se possa criar. A diferença que há entre uma e outra vitali
ciedade é que uma é de direito público, e só por ato de reforma da 
Constituição pode ser alterada, e que a outra está sujeita às modifi
cações e alterações das leis ordinárias. 

Ora, para se mostrar que o conselho de estado é daquelas insti
tuições que não fazem ~~ssencialmente parte da Constituição do esta-
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do, basta olhar para o que acontece na Inglaterra, que o ilustre Se
nador considera como a nação que melhor modelo nos oferece para 
a organização de um conselho, que quer que se chame privado. Ali 
o soberano tem diversos conselhos, que o assistem no desempenho 
de suas altas funções: tem a alta corte ou tribunal do parlamento, 
tem os pares do reino, que são por seu nascimento conselheiros here
ditários da coroa. ~ certo que, desde longo tempo, não tem sido 
convocada de uma !11aneira solene à assembléia dos pares para. serem 
ouvidos em conselho; mas alguns monarcas tem, em circunstâncias 
críticas, chamado junto a si e consultado tantos pares quaRtos tem 
podido reunir sem grande dificuldade. Independentes desses chema
mentos, considera-se como um direito de cada par a faculdade de 
pedir audiência ao rei, e de lhe expor, com o respeito devido, tudo o 
que julgar importante para o bem público. 

Foi por esta razão que, no reinado de Eduardo 11, se bem me 
recordo, intentou-se uma acusação contra os dois Hugues Spencer, 
pai e filho, e foram em conseqüência banidos do reino. A acusação 
fundava-se em que, por uma manobra bem concertada, os pares do 
reino, fiéis conseiheiros do rei, não püdiam apmximar-se dele sem 
que ao menos um daqueles dois indivíduos os escutassem, e sempre 
sobre o que lhes convinha. 

Ainda há um terceiro conselho do rei, que é, segundo Coke, 
os tribunais reais de justiça para as matérias judiciárias. Quando pois 
se trata na Inglaterra do conselho do rei, esta palavra se entende em 
relação ao objeto. ~ verdade que o conselho principal do rei, aquele 
que por excelência se chama em geral o conselho, é o conselho pri
vado. A vontade só do rei cria estes conselheiros, e determina o seu 
número, que em outro tempo era de 12, pouco mais ou menos: mas 
este número aumentou-se tão prodigiosamente, que Carlos li foi obri
gado a restringi-lo a 30, para evitar que o segredo e a expedição dos 
negócios não sofressem os inconvenientes que se tinham notado. De
pois foi esse número aumentado indefinidamente, e continua hoje 
assim; mas já não se dão os inconvenientes que notei, porque o con
selho não é composto senão daqueles que são especialmente convo
cados para o objeto particular sobre que ele tem de deliberar. 

Observe porém o ilustre Senador que todos esses conselhos 
não são criados por artigos constitucionais; que todos os conselhei
ros são uns vitalícios, outros hereditários, e os conselheiros privados 
são nomeados por toda a vida do rei. Creio, portanto, que o nobre 
Senador recorreu a um exemplo que não depõe nem contra a vitali
ciedade, nem contra o princípio de ser ela estabelecida por lei ordi
nária. Se consultarmos as instituições da França, observamos que o 
conselho de estado é objeto de que não se trata na Constituição da-
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quela nação: ele tem sido organizado e reorganizado muitas vezes 
por diversas ordenanças, que umas lhe tem dado vitaliciedade, outras 
não; umas tem rt;stringido, outras aumentado o número dos conse
lheiros; nelas se tem criado conselheiros de estado honorários: em 
uma palavra, é uma instituição de que se pode tirar o que parecer 
mais útil, sem que o sistema que queremos criar na lei em discussão 
sofra por se apartar em algumas coisas do que por diversas ordenan
ças se tem seguido na França. 

Penso que tenho mostrado não ser o conselho que se preten
de criar uma roda mal aplicada à máquina de nossa administração, 
como disse o ilustre Senador a quem me dirijo. E o conselho privado 
que ele julga conveniente criar-se sem outras condições em sua com
posição do que a dos ordenados, que roda será? Eu confesso que não 
compreendo nem o fim nem a utilidade de um conselho de estado 
ou privado, ou o que lhe quiserem chamar, em que a despesa é a 
única circunstância com que ele se submete à aprovação do Corpo 
Legislativo. Senhores, eu não me oponho a que se dê algum subsídio 
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certamente o último de que devemos ocupar-nos na discussão de 
uma lei que tem por fim organizar o conselho de estado. Quando se 
tratar desta matéria, eu direi o que me parece conveniente, para que 
se subsídios ou ordenados sejam o menor incentivo desse serviço. 

A idéia de que o espírito de partido pode desviar um conse
lheiro de estado do cumprimento dos seus deveres, e levá-lo à com
prometer o governo, tirado do partido oposto, em lugar de servir 
para combater o artigo em discussão, fornece o melhor argumento 
para sustentá-lo, porque ele contém o corretivo desse inconveniente, 
na parte em que autoriza a dispensa do conselheiro ordinário por 
tempo !ndeterminado: é uma disp0s!ção em qliF!, por diverso meio, 
consegue-se o mesmo fim que na formação periódica do quadro dos 
conselheiros de estado da França. Esta circunstância parece-me que 
não deve obstar a que passe o artigo, tanto mais quanto pela dis
cussão dos artigos seguintes poder-se-á ainda reconhecer melhor qual 
o meio que se deve preferir e as alterações que convenha fazer na 
terceira discussão. Voto, portanto, pelo artigo como se acha redigido. 

O Sr. CAVALCANTI - Principiarei por agradecer ao nobre 
ministro a franqueza com que emitiu a sua opinião, e a maneira por 
que se dignou anuir ao meu convite, tomando parte e:n uma dis
cussão para cuja ilustração muito pode contribuir a manifestação da 
opinião do gabinete. Bem que eu não concorde com a opinião do 
nobre ministro, todavia folgo de o ter ouvido; a maneira por que se 
pronunciou é franca e digna de um ministro da coroa. 
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Permita, porém, S. Ex~ que ·lhe diga que os argumentos em que 
funda a sua opinião ainda não me poderam convencer. Não digo que 
S. Ex~ não tenha razão; mas, como a discussão é que patenteia a ver
dade, e esta, apesar de vencido, oode estar do meu lado; como nós 
temos de ser julgados não só pela outra câmara como pelo país, o 
Senado há de permitir que use do meu direito, manifestando a minha 
opinião, sem que com isso faça nenhuma míngua à marcha da admi
nistração e apoio que o nobre ministro poderá ter de outras pessoas 
que pensão como ele. 

S. Ex~ fundamentou a necessidade da vitaliciedade em diferen
tes pontos, e principiou pela independência, que julga dever ser ine
rente ao conselho de estado. Eu peço a S. Ex~ que me haja de escla
recer a este respeito, e me diga em que consiste essa independência. 
Pelo que está no projeto, só vejo dependência, e não independência: 
em lugar de se criar um conselho de estado independente, cria-se um 
conselho de estado inteiramente dependente, porque não vejo em 
nenhum dos artigos do projeto com que simpatisa a coroa meio 
algum de independência. Nenhum vencimento aí se estipula para os 
conselheiros. Como define pois o nobre ministro essa independên
cia? Sobre isto é que eu queria ser esclarecido por S. Ex~. Quando 
mostrar que pelo projeto se constitue um conselho de estado inde
pendente, então reconhecerei que os seus argumentos abonam a 
vitaliciedade; porém, enquanto eu ver que o projeto só contém dis
posições· relativas a encargos e despesas para os conselheiros, hei 
de achar que isso os põe em muita dependência. De forma alguma 
se pode dizer que tal conselho de estado é independente; só se há 
une arriere-pensée, um objeto oculto que não foi apresentado no 
projeto. 

Faltará talvez no projeto alguma disposição que torna os 
com:e!he!ros !ndependentes, e essa disposição será sem dúvida 
relativa à fixação de ordenados. Sem se marcar ordenado aos conse
lheiros de estado, parece-me impossível que eles sejam indepen
dentes. Nenhum particular terá uma fortuna tão avultada que, em 
detrimento dela e sem vencimento algum, queira sacrificar todo o 
seu tempo ao bem do estado. 

Observe-se que os mesmos representantes da nação, que exer
cem funções tão sublimes, que gozam de tantas prerrogativas, tem 
subsídios. Como, pois, à vista disto, se poderá dizer que funções tão 
importantes como as dos conselheiros de estado possam ser exerci
tadas com independência sem se marcar ordenado algum. Talvez 
que nem mesmo os vencimentos possam fazer os conselheiros inde
pendentes, ·porque, na verdade, é uma ilusão querer procurar hoje 
no Brasil pessoas independentes; e, se isto é assim, quanto menos 
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independência terão os conselheiros, se forem chamados a exercer 
tão importantes funções sem algum auxílio, sem recompensa do 
seu trabalho? 

O monarca é talvez o único no Brasil que tenha verdadeira 
independência. Os mesmos representantes da nação tem subsídio, 
e todavia estamos em muito melhor posição do que os conselhei
ros de estado; nós não somos obrigados a falar; falamos quando 
queremos, é também quando queremos que concorremos às sessões, 
e nosso trabalho é só de quatro meses; entretanto que os conselhei
ros de estado hão de concorrer ao conselho sempre que forem cha
mados; hão de dedicar todo o seu tempo ao desempenho das impor
tantíssimas funções que lhes são incumbidas. As funções de repre
sentante da nação são menos onerosas, têm subs{dio; e contudo não 
se pode dizer inteiramente que eles sejam independentes. Ora, será 
possível que o sejam os membros do conselho de estado, que servem 
gratuitamente? Outra razão que o nobre ministro deu para a vitalicie
dade do conselho de estado foi a necessidade de haver um corpo per
manente que mantenha as tradições, a fim de que o ministério não 
destrua o que o outro fez. Senhor presidente, parece-me que o go
verno pode manter as tradições, embora o· conselho de estado não 
seja vitalício, porque não é a inamovibilidade dos conselheiros que 
as há de conservar; não é na existência e perpetuidade dos conse
lheiros que estão as tradições, mas sim nas atas. Não vejo, portanto, 
que isso seja um argumento em favor da vitaliciedade; pelo contrário, 
da mudança se há de conseguir que os negócios do estado sejam tra
tados por pessoas mais habilitadas. 

As tradições poderão ser desfiguradas, quando transmitidas às 
administrações por informações dos conselheiros; mas isso não acon
tecerá quando um homem de estado recorrer às atas. 
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tradições com o hábito em que estamos de destruir, quando subimos 
ao poder, tudo quanto fizeram os nossos antecessores. Não há de ser 
com a vitaliciedade do conselho de estado que isso se evitará: esse há
bito há de continuar enquanto os ministros tiverem a faculdade de 
destruir os atos de seus antecessores. O conselho de estado não se 
pode opor às medidas ordinárias que o ministério tem de tomar. 
Deus nos livre disso! porque então o ministério não poderia obrar. 
Peço ao nobre ministro que reconheça a sua posição. Sei que a pre
sença do nobre ministro na casa faz com que talvez deixe de atender 
a muitos negócios; eu conheço com que peso carrega o nobre minis
tro. Se os ministros, em todas as circunstâncias, tivessem de ouvir o 
conselho de e~tado, todo o tempo seria consumido nessas consultas, 
e nada se fazia. 
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Sr. presidente, essa mania de mudar, de destruir, desaparecerá, 
quando o esplrito de partido, que hoje se apodera de todos nós, dei
xar de presidir a nossas deliberações. Hoje, no Brasil, o espírito de 
partido domina a todos e tudo. Entro para o ministério, e porque 
vejo que o meu antecessor tomou esta ou aquela medida, hei de des
truí-la sem pedir informações a ninguém! Lembrarei ao nobre mi
nistro um fato (não me faltará ocasião para o discutir): refiro-me às 
loterias. Era por ventura o conselho de estado que havia de obstar a 
que o ministério tomasse a providência que tomou a esse respeito? 
Srs., quando um ministério vai substituir a outro, tem, por assim 
dizer, uma grande fome de desacreditar o seu antecessor; por isso só 
cuida de revogar as suas medidas, sem refletir se há nisso utilidade 
ou conveniência. 

Srs., eu tenho no parlamento manifestado uma opinião, e é 
que aos ministros deve ser livre nomear e demitir os empregados, 
como julgarem conveniente. Devem ter plena liberdade em nomear 
quem quiserem para os empregos de confiança; e eu até já me servi 
dessa faculdade. Mas estou convencido de que essas nomeações são 
pedras que se atiram ao ar e caem sobre a cara dos ministros. Isto 
que digo quando estou fora do ministério, quando estou nele pratico 
com muita moderação. Sou muito conservador; (apelo para a minha 
administração) desejo ver se consigo melhoras com o tempo e com as 
circunstâncias. Dê-se aos ministros todo o arbítrio, se se entender 
conveniente; mas nunca quererei atirar pedras para depois me caírem 
na cara. Mudem-se embora as pessoas, mas conservem-se as coisas. 
Ora, são precisamente as coisas que se destroem; e não é a vitalicie
dade do conselho de estado que isto há de obstar .. 

• Em tempo competente mostrarei o que se destruiu no minis
tério da marinha só por vontade de se desfazer o que havia sido feito 
pelo ministro anterior; mostrarei que, ainàa que houvesse cünselho 
de estado, esse mesmo procedimento talvez tivesse lugar, porque se 
ele fosse consultado, só o seria por cumprimento; mas as coisas se 
destruiriam sem se saber se estavam bem ou mal estabelecidas. Não 
é o conselho de estado que há de impedir que tal aconteça. Isso não 
acabará senão quando minorarmos a nossa fúria destruidora, quando 
se deixar de desfazer tudo quanto fizeram os antecessores dos mi
nistros que entram para o ministério, sem se atender às necessidades 
públicas, nem aos males que daí provém ao país. 

Sr. presidente, não me oponho a que se estabeleça um con
selho de estado, ou conselho privado da coroa, não importa o nome. 
Desejaria, contudo, que se lhe desse o nome de conselho privado, 
porque quisera que os atos da r.1ssembléia geral não tivessem nem a 
mínima sombra de reação. Conselho de estado, ou conselho privado 

21 



i 
1 .. 
i 

·! 

'~ 
I 

.;a! 

da coroa, era todavia o mesmo; tudo está nas atribuições que lhe 
são conferidas, e nesta parte concorda a maior parte dos senhores 
senadores; porém eu achava que seria melhor que fosse conselho 
privado, contudo não me oponho a que se chame conselho de estado. 
Mas o que acho mau é a vitaliciedade. Sendo o conselho vitalício, 
parece que renasce o antigo conselho de estado, e é contra essa dis
posição do artigo que tenho dirigido todos os meus argumentos. 
Declaro que, se ela passar, então me pronunciarei contra os artigos 
do projeto. Reservo-me para apresentar uma emenda marcando o 
ordenado dos conselheiros de estado; de modo que se recompensem 
os sacrifícios que se exigem dos conselheiros de estado. 

O nobre ministro recomendou que nos limitássemos a discutir 
o artigo segundo, e não chamássemos à discussão deste artigo ma
térias de outro. Mas permita o nobre ministro que lhe diga que todos 
os nobres Senadores que tem falado sobre o artigo segundo tocaram 
na matéria de outros artigos; nem pode deixar de ser assim, porque 
a atividade é a disposição principal deste projeto, e a sorte deste ar
tigo talvez influa sobre a sorte de outros. Modificando-se essa dispo
sição pode ser que se modifiquem outras, e por isso é necessário ter 
em vista os outros artigos do projeto para se mostrar a conveniência 
ou desconveniência da disposição do artigo que se discute. 

O nobre primeiro secretário, e parece-me que mais algum outro 
nobre Senador, atribuio-me o ter dito que os conselheiros de estado 
poderiam ser nomeados por. um partido. Eu não disse tal, e até me 
parece que combati essa idéia. Ainda quando assim fosse, consagrado 
uma vez o princípio de amovibilidade dos conselheiros, poderiam 
eles ao depois ser mudados. E sabido que eu não concordo na idéia 
da vitaliciedade, e até citei um rifão que não reproduzirei. 

O que é fato é que o conselho de estado, seja nomeado como 
'for, há de embaraçar o monarca e seus ministros; em mu 1tos casos. 
A isto o nobre ministro e alguns nobres senadores aplicam o remédio 
de que trata o projeto; e vem a ser que, quando for conveniente, pos
sam os conselheiros ser dispensados de suas funções por tempo inde
finido. Mas observe-se que poderá acontecer que dos doze conselhei
ros ordinários, e dos doze extraordinários, muitos sejam dispensados, 
e assim se vai cortar muito o número dos conselheiros. E verdade que 
o projeto tem outros artigos em que se diz que poderão ser chamados 
outros conselheiros; mas eu já fiz ver que esses têm direito a serem 
ouvidos, independente de serem membros do conselho. 

Se o projeto pudesse ser adotado como está, se o nobre minis
tro achasse que os membros do conselho de estado podem passar sem 
ordenado, então não teria dúvida em votar por ele; porque, sendo dis
pensados os efetivos, entram os extraordinários, e o governo até pode 
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chamar a qualquer homem que tenha carta de conselheiro e tenha as 
habilitações necessárias; não há prejuízo algum nisso; quando assim 
se praticar, está-se muito na lei. Mas eu ainda observo ao Senado que 
não é conveniente que os conselheiros deixem de ter ordenado. Se o 
tiverem e forem vitalícios, há de acontecer que os vitalícios em pou
co tempo estarão fora do conselho; entrarão os extraordinários, os 
quais passarão a servir sem terem ordenados, e porisso disse ontem 
que se vinha a dar uma sinecura. Se, porém, como já disse, o projeto 
passar sem se marcar ordenado, então admito tudo. 

O nobre Primeiro Secretário disse que, quando os conselheiros 
se tornem perigosos, o Imperador tem a faculdade de os dispensar do 
exercício de suas funções. Oh! senhores, esta proposição é terrível! ... 

O Sr. AUGUSTO MONTEIRO- Não disse tal. 
O Sr. H. CAVALCANTI- Eu tenho essa proposição nos meus 

apontamentos; não me recordo se foi emitida pelo nobre Senador ou 
por outro. 

Então, pobre conselho de estado! Seus membros podem contar 
com essa sentença quando suas opiniões não agradarem aos podero
sos do dia; quando os conselheiros não forem afetos aos ministros, já 
têm a espectativa de serem considerados como homens perigosos! 
Será um terror salutar que os nobres Senadores querem incutir aos 
homens que tem de ser chamados para o conselho de estado! Os 
mesmos ministros de estado, quando demitidos, não cai sobre eles 
um labéu tão odioso; eles têm mais garantias: podem a todo o tempo_ 
manifestar qual foi o seu procedimento; seus atos são públicos, e 
podem a todo o tempo contestar quaisquer acusações que se lhes 
façam. Mas não sucede o mesmo aos conselheiros de estado: os ne
gócios são tratados em segredo, que não deve ser divulgado, nem suas 
opiniões podem servir de argumento para justificar seu procedimen
to, st:ü cãnhcr! Como, pois, q11erer fazer recair sobre eles essa pecha? 

O conselheiro pode ser dispensado a todo o momento, assim 
como o ministro de estado; pode o monarca, quando lhe aprouver, 
dispensá-lo do exercício de suas funções, e dizer-lhe: - Os vossos 
conselhos, por ora, não são necessários, tenho pessoas de mais ativi
dade e afeição, porque, para se dar conselhos, é necessário que haja 
afeição; a um inimigo meu não vou dar bons conselhos, nem a aquele 
com qUem antipatiso ... 

O Sr. L. GAMA- Aos inimigos é que se deve dar bons canse-
lhos. 

O Sr. H. CAVALCANTI - Eu não tomo esse expediente; eu 
quero conselho de amigos, e nunca quererei conselhos de pessoas que 
não simpatisam comigo. Se se concebe que possam ser conselheiros 
os anjinhos, então bem; mas não se considerem os homens an}os, 
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eles têm suas opiniões, são susceptíveis de paixões; portanto, estão 
sujeitos também a seguir este ou aquele partido. 

Por isso os conselheiros não poderão deixar de manifestar sua 
opinião; e quando ela for contrária à opinião do ministério, serão 
talvez dispensados. Mas, desgraçado do gabinete que excluísse do 
conselho os homens que não fossem de sua opinião. Seria tão desgra
çado como aquele ministério que quisesse que nas Câmaras não hou
vesse oposição! Os ministros dizem que querem uma oposição, mas 
uma oposição razoável, fundada no justo e honesto; porém, quando 
se demitem e vão para a oposição, não seguem esses princípios. 
Enfim, quanto a mim, é muito desgraçado o ministério que não tem 
oposição. Assim, se o ministério quisesse não ter um conselho de opi
nião contrária, viria a ter um conselho para dar amens. Semelhante 
conselho seria inútil. 

Portanto, conselheiros de opinião diversa, e mesmo pertencen
tes a um partido diverso do daqueles que estão no poder, devem ser 
conservados. Não é, pois, por pertencer a um partido, mas sim por 
falta de caráter, que poderão ser demitidos, salvo quando este espí
rito de partido for levado a tal ponto que, em lugar de ajudarem a 
administração com seus conselhos, a ponham em gravíssimos emba
raços. 

O Sr. LOPES GAMA- São responsáveis. 
O Sr. H. CAVALCANTI - Espere por essa responsabilidade; 

a responsabilidade é sorrir-se depois, fazer mofa do tolo, que não se 
preveniu, e alardear das suas traições. 

Eu disse aqui, quando falei sobre a vitaliciedade dos conse
lheiros, que isto ía cortar a liberdade dos ministros; e hoje o nobre 
Senador o Sr. 1 ~ Secretário repetiu isso. Se conselheiros vitalícios 
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essa administração em conseqüência desses conselhos, entrará uma 
administração de opiniões opostas; e, neste caso, como é que con
selheiros que partilham as opiniões dos ministros que caíram hão 
de aconselhar ao monarca que escolha para ministros indivíduos 
que tenham opiniões opostas? E se estes forem nomeados, como 
poderá marchar a administração, existindo um conselho de estado 
vitalício que pensa de diverso modo do que eles pensam? 

Querem os nobres Senadores, com uma instituição que aliás 
pode ser proveitosa ao país, criar um obstáculo à marcha da admi
nistração. E poder-se-á dizer que nestas minhas frases há algum 
vislumbre de espírito de partido? Eu me suponho agora colocado 
na administração, e os direitos que quero para mim, quero para 
todos. O que é que nós pretendemos? Melhorar o serviço do país; 
e como se pode isto obter? Será dando-se um privilégio exclusivo 
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a um certo e limitado número de pessoas, não só para aconselhar 
o monarca, como para cortar a liberdade dos ministros do Poder 
Executivo, naquilo que está dentro das atribuições que a Consti
tuição lhes têm conferido? Ninguém o dirá. 

Ouvi hoje, Srs., uma nova teoria, que muito estranhei; e vem 
a ser que os ministros da coroa, em algumas nações ilustradas, de-

. pois que saem da administração, conservam parte do seu ordenado 
para não descobrirem os segredos. Com efeito, são eles grandes 
homens de estado? Quando nós quisermos conservar um segredo, 
está descoberto o meio, e meio infalível: não temos senão dar me
tade do ordenado a quem tiver conhecimento desse segredo!!! 

Sr. Presidente, eu partilho muito a opinião de que aos mi
nistros da coroa que saírem da administração se conserve não só 
a metade do ordenado, como também todas as honras que tinham 
como ministros. Estou persuadido que não há uma democracia 
maior (ou não sei que nome lhe dê) do que um homem que em 
um dia se acha revestido de poder, com assento no conselho da 
coroa, no outro dia vá ser coletor, ou guarda da alfândega. Que 
futuro se antolha a um homem que está incumbido de tão impor
tantes funções como as de ministro e conselheiro da coroa! Como 
há de ele ter tanta virtude que não olhe com algum desgosto para 
um futuro tão pouco lisongeiro? 

Sem dúvida, Sr. Presidente, eu aprovo muito essas nações que 
assim honram aos altos funcionários públicos que deixam de ter 
exercício. Reconheço a necessidade que há da mudança dos minis
tros, quando eles não estão de acordo com a opinião dominante; 
mas essa queda do alto do poder para as ínfimas classes servirá de 
motivo, sem dúvida injustificável, para que os ministros abusem do 
poder, quando estejam na administração. É por isso que essas nações 
ilustradas conservam não só o meio ürdenãdo, mas tcdas as honras 
a aqueles que têm sido ministros. Mas entender-sa que o meio orde
nado é para os ministros conservarem segredo! Não se pode fazer 
uma injúria maior aos homens de estado. 

Além de que, Sr. Presidente, eu vejo dar uma demasiada im
portância aos segredos de estado. Hoje ouço falar muito em segre
dos, bem que tenhamos um sistema de governo onde tudo se de
bate, onde tudo se publica, onde se sabe tudo o que se quer saber. 
Essas teorias são mais próprias em outra forma de governo do que 
no sistema representativo: nesta forma de governo , os segredos são 
necessários até certo ponto; mas, passado certo tempo, acabam-se 
os segredos. Com isto, porém, não quero dizer que os ministros, 
sem necessidade alguma, venham à tribuna declarar em público o 
que se passou, em segredo, no conselho da coroa; nisto, aliás, há o 
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risco de se dizer: - Não há tal -; e eles não têm meios de provar a 
verdade. 

Ainda disse o nobre Senador que, se os conselheiros forem 
nomeados pelo governo, o ministério, que é escolhido segundo a 
opinião do dia, nomeará só conselheiros pertencentes a uma facção; 
e assim dominará o monarca, e lhe tolherá o livre exerc(cio de suas 
.atribuições, pois que não poderá ouvir senão a esses conselheiros. 
Eu sempre quero dizer ao nobre Senador que os- ministros não são 
tolos como o nobre Senador presume: eles são mais avezados; não 
quererão dar uma demonstração ao monarca de que o querem do
minar no exerc(cio de suas atribuições; e, quando isto acontecesse, 
o monarca lançaria mão do art. da Constituição que lhe dá a atri
buição de nomear e demitir livremente os ministros. Portanto, estas 
hipóteses não se podem dar, e, se se podem dar, são contraprodu
centes. O monarca não se domina; e, quando se pretende dominar, 
eu repito, os homens que são nomeados ministros não são tão tolos 
que por imprudentes manifestações se exponham a ser demitidos. 

Não vejo pois que se apresentasse argumento algum pelo qual 
se tenha mostrado que a vitaliciedade dos conselheiros é conveniente. 
Não vejo a independência, não vejo a conservação das tradições, não 
vejo as atribuições do monarca menos acabadas pela mutabilidade 
de seus conselheiros; pelo contrário, vejo essa ação moderadora de 
um conselho não vitalício, mas em harmonia com a nossa própria 
Constituição. 

Todos os exemplos de outros países, que o nobre Senador 
apresentou, como os da Inglaterra, nada provam em favor da vitali
ciedade do conselho de estado., Com isto mostrou o nobre Senador 
os vastos conhecimentos que tem da legislação e marcha adminis
trativa dessac; naçõP.s. 

E, com efeito, muito folguei de ouvir o nobre Senador dis
correr sobre o que se passa na Inglaterra. Tenho algum conheci
mento disso, por ter lido alguns escritores que tratam dessa matéria. 
Eu suponho que tudo quanto disse o nobre Senador a este respeito 
é verdade. Mas quererá ele um conselho como o de Carlos li? Esse 
conselho era composto de 12 membros: o que fez a Inglaterra nesse 
tempo? Não devemos nós aproveitar-nos hoje da experiência da In
glaterra? Devemos seguir os mesmos passos que ela seguiu, sofrer 
todos os inconvenientes que sofreu, para chegarmos ao estado em 
que ela hoje se acha? ou devemos aprender da sua experiência? 

O que se faz hoje na Inglaterra? Os conselheiros ali têm certas 
habilitações; eu quero essas habilitações. Esses conselheiros da coroa 
ficam, com efeito, em exercício durante toda a vida do monarca; mas 
note o nobre Senador que não são só os conselheiros da coroa que 
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acabam com a vida do monarca: o monarca que sobe ao trono não 
só dá nova comissão aos conselheiros da coroa, como também aos 
membros do corpo diplomático e a muitos outros funcionários pú
blicos. 

Ninguém se persuada que eu quero que o Brasil adote tudo 
quanto se pratica na Inglaterra; eu quero somente tomar emprestado 
dos países civilizados aquilo que for conveniente, aquelas instituições 
que forem mais apropriadas para o Brasil; quero que essas mesmas 
instituições sofram, entre nós, as modificações necessárias, para que 
possam produzir os desejados efeitos. Estudando o que se faz em 
outros países, o que podia achar melhor a este respeito? Sem dúvida 
aquilo que se pratica na Inglaterra. 

Agora eu queria que os Senadores tivessem os mesmos direitos 
que os lordes na Inglaterra, porque nós, independente de terem al
guns Senadores cárta de conselho, somos conselheiros da coroa. Isto 
não é .advogar a causa do Senado, porque o Senado por si so é uma 
corporação respeitável por muitos títulos; mas é lástima que se dê 
carta de conselho a tantas pessoas, e que os Senadores não a tenham, 
quando nós somos realmente conselheiros da coroa, com nossas 
discussões, com nossos votos, etc.; contudo isto aconselhamos real
mente a coroa. Eu tenho carta de conselho; mas, bem que o Senado 
seja conselheiro da coroa, não se tem dado carta de conselho a todos 
os seus membros; estou certo de que, quando entendermos melhor as 
nossas instituições, havemos levar estas coisas ao seu verdadeiro es
tado. 

Tudo quanto disse o nobre Senador sobre a Inglaterra corro
bora os fundamentos que eu tenho para querer que os membros do 
conselho de estado, do conselho privado, ou do conselho áulico, 
tenha o nome que tiver, sejam amovíveis e não vitalícios. Eu queria 
que não tivéssemos para tüdo conselheiros da coroa: porque se nós 
quisermos conselheiros para muitas coisas, não teremos conselho 
para nada. Quereria que nós organizássemos os nossos tribunais con
sultativos; por exemplo, esse tribunal da junta do comércio. O que 
é esse tribunal senão um auxílio ao Poder Executivo? Esse mesmo 
conselho da fazenda, que passou depois para o tribunal do tesouro, 
e que atualmente não se sabe o que é, porque não se reorganiza? 

Essas instituições são muito boas; entretanto, nós somente 
queremos destruir e não reorganizar. Estes tribunais é que mantêm 
as tradições, e que habilitam os ministros em suas consultas, dizendo 
escritos os motivos em que se fundaram para adotar esta ou aquela 
opinião. Assim habilitam os ministros do Executivo, mostrando que 
tais e tais medidas foram tomadas depois de se ouvir peritos e pes
soas experimentadas. 
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Não é, pois, o conselho de estado que há de levar os nossos 
atos administrativos à desejada perfeição. Não estejamos nós inculcan
do preciosidades do conselho de estado, para depois querermos dei
tá-lo abaixo, porque não satisfaz as nossas vistas. 

Ainda tenho aqui um apontamento sobre o que disse o nobre 
Senador, a saber: que a nossa forma de governo é conforme à organi
zação da igreja católica. Sem dúvida, o cristianismo teve grande parte 
na ilustração do mundo, e a igreja é admiravelmente organizada; po
rém, não sei que paridade se pode achar entre o governo espiritual e 
um governo temporal. A religião cristã garante um prêmio no outro 
mundo:- Begnum meum non est in hoc mundo. -Ora, se na socie
dade política esperarmos pelo prêmio do outro mundo, se quisermos 
legislar para a sociedade política pela forma da religião cristã, permi
ta-se-me dizer que não sei como poderá marchar a administração do 
país. Não há, pois, paridade alguma entre o governo espiritual da 
igreja católica e o governo temporal do Brasil. Tenhamos religião 
cristã, mas governemos o estado como for conveniente. 

Eu, Sr. Presidente, não sei se devo mandar emenda à mesa; o 
ministério tem-se declarado a favor da vitaliciedade, e eu não quero 
arrancar-lhe um voto. Em conseqüência, contento-me simplesmente 
em votar contra o artigo. Verdade é que, se mandasse agora a emen
da, ainda que ela fosse rejeitada, teria na 3~ discussão o direito de a 
restaurar; mas, querendo economisar o tempo que se gastaria com 
uma nova discussão, contentar-me-ei em votar contra o artigo. As 
minhas idéias não são filhas do espírito de partido. Eu admito o con
selho de estado; a diferença é só na vitaliciedade. 

A propósito, falarei do conselho de estado que propus o ano 
passado. O meu projeto dizia simplesmente: - Haverá um conselho 
áe tantos membr"üs; e, depüls, marcava-:hes o;denãdo -. O projeto 
do conselho de estado precisaria só de um artigo; tudo o mais julgava 
eu desnecessário. O conselho de estado não é novidade entre nós; o 
essencial é declarar que haverá um conselho, e marcar ordenado aos 
conselheiros. Mas os nobres Senadores acham que é bom fazer um 
projeto com muitas disposições, faltando, todavia, a declaração de 
que os conselheiros terão ordenado. Quanto a mim, entendo que o 
projeto do nobte Senador é para falar-se sobre ele, e não para criar 
um conselho de estado. 

Creio que, se se quisesse aperfeiçoar o projeto que eu ofereci, 
podia-se dizer o que se diz no último artigo deste: - O governo de
terminará, em regulamentos, o número das seções em que será divi
dido o conselho do estado, a maneira, o tempo de trabalho, as hon
ras e distinções que ao mesmo e a cada um dos seus membros com
petir, e quanto for necessário para a boa execução da presente lei. 
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- Eu achava que isto não era preciso, porque, para o governo dar 
regulamentos para a boa execução das leis, não é Dreciso que seja 
autorizado por uma lei ordinária; a constituição já lhe dá esta facul
dade. Mas, se se quisesse, podia-se fazer isto, e escusado era formu
lar tantas disposições. 

Pela vitaliciedade não voto eu; estarei mesmo por todos estes 
paramentos que se chamam desenvolvimento do projeto, menos 
pela vitaliciedade; e substituirá o artigo da vitalicidade por um que 
se ocupasse do ordenado. 

Não mando emenda, contento-me com manifestar a minha 
opinião, sentirei que ela não seja aceita, e sentirei tanto mais quanto 
considero que este negócio não é só para a administração atual, é 
para todas as administrações que a esta sucederem; elas se verão 
embaraçadas !)a sua marcha com este conselho vitalício. Portanto, 
nisto provo que não tenho desafeição à administração atual: se 
estou em erro, tenho muito pesar; mas os argumentos que se apre
sentaram não me convencem. 

O Sr. COSTA FERREIRA- Sr. Presidente, não tocarei agora 
no IT]Otivo por que, na sessão do ano passado, foi regeitado o pro
jeto, por mim apoiado, que propunha a criação de um conselho de 
estado. 

Fui prevenido pelo nobre Senador que acaba de sentar-se. 
Também acho, Sr. Presidente, que este artigo 2~ não pode passar 
do modo que está. Diz ele: "O conselheiro de estado será vitalício. 
O Imperador porém o poderá dispensar de suas funções, por tempo 
indefinido." Perguntarei aos nobres Senadores que sustentam este 
artigo: - Acaso terão achado algum e!exir que conserve a saúde do 
homem sempre robusta, e até a vida eterna?... Persuado-me que não. 
Pergunto mais: - Não dependem as faculdades intelectuais das facul
dades ÍÍ!iiCãs; e estas não nRscem, crescem e envelhecem? Creio que 
sim. Logo, como querem os nobres Senadores que sejam vitalícios 
homens escolhidos já velhos, que, dentro de pouco tempo, se tor
narão inábeis para coisa alguma? Parece, Sr. Presidente, que antes 
se devera marcar um tempo dado para ser conselheiro; por exemplo, 
até tantos anos de idade. Esta idéia não é minha; é de um dos me
lhores publicistas de nossos dias, de Fritot. Não sei se fiz bem em 
nomeiar este autor, por isso que muitos nobres Senadores não gos
tam de idéias francesas, não querem mendigar coisa alguma de países 
estrangeiros, de nações modernas e civilizadas; preferem antes ir pro
curar os costumes dos antigos romanos ... Porém, cada qual tem a sua 
opinião. 

Enfim, Srs., eu desejara que se marcasse uma certa idade, qu·
se dissesse: "Só pode ser conselheiro até tantos anos." Assim também 
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ficam independentes, e entretanto removem-se os obstáculos indica
dos. Igualmente concordo com o nobre Senador, o Sr. H. Cavalcanti, 
na opinião de que os conselheiros de estado, entre nós, não podem 
deixar, como tais, de ter um vencimento qualquer. Se alguns dos no
bres autores do projeto apresentar emenda que, ao menos, marque 
até que idade se pode ser conselheiro, votarei por ela; pois não posso 
concordar em que depois de envelhecerem, e para coisa alguma fica
rem servindo, continuem os conselheiros em exercício. Também 
desejo que o conselho de estado seja composto de um pequeno nú
mero de membros; porém, quero que o círculo em que devem ser 
escolhidos os conselheiros não seja muito limitado; que haja muitos 
conselheiros, mas que percebam ordenados só aqueles que estiverem 
em exercício. 

Não sei, Srs., porque razão se queira injuriar os antigos conse
lheiros, proibindo que façam parte do novo conselho de estado. Estes 
conselheiros guardavam segredos de grande importância, tem as habi
litações necessárias para bem aconselhar ao monarca, pois são probos, 
ilustrados e experientes. Logo, porque motivo os desprezaremos, 
quando até estão recebendo um ordenado sem trabalho algum? Não 
quero acreditar que com isto se queira facilitar a criação de uma nova 
clientela; mas não sei porque razão serão desprezados esses conse
lheiros que tem dado provas de sua capacidade, e estão percebendo 
ordenado. 

Creio, pois, que muito conveniente será que se marque um 
certo __ número de anos, além do qual o conselheiro não poderá exer
citar suas funções; desta maneira em nada se ataca sua independência. 

Nada mais direi, porque fui prevenido pelo nobre Senador que 
me precedeu. Creio que devemos nos deixar de teorias, e olhar para 
os fatos; o mais é uma ilusão; o que se observa é que entre nós os em
pregados querem ser pagos do seu trabalho. Até vemos que alguns 
legisladores, logo no fim dos 4 meses da sessão, se retiram, e por-

7 A - ' b'd que.... razao e sa 1 a. 
- - • ,_,....,,..., ,,-, nn S O .,.,. ~ u ~r. Vt:M\.JUt:l nu- i. I i6Siuente, parecla .. me que este pro-

jeto tal qual está era escusado, pois o governo pode fazer o mesmo 
que nele se determina. O governo pode criar um conselho de estado 
tal qual se cria por este projeto; não vejo que contenha condição 
alguma que o governo não possa estabelecer. Contudo, não me opus 
a ele, e deixei passar o artigo 1<?; porém ao 2~ fiz algumas observa
ções. A primeira versou sobre a vitaliciedade. Entendi que por este 
projeto a vitaliciedade era concedida a todos os conselheiros de esta
do, quer fossem ordinários quer extraordinários; e nesse sentido apro
vei a vitaliciedade. Entendi que pelo projeto se criavam 12 conselhei
ros ordinários e 12 extraordinários; podendo a coroa dispensar do 
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serviço os ordinários para serem substituídos pelos extraordinários; 
assim, havia na coroa alguma liberdade de escolher as pessoas com 
quem se aconselhasse, e só me parecia restar o inconveniente de ser 
o círculo dos conselheiros muito estreito. Mas um nobre Senador 
disse que esta vitaliciedade só se entendia a respeito dos conselheiros 
ordinários. Se esta é a inteligência que se deve ao artigo, voto contra, 
porque, se se quer entender que os conselheiros extraordinários não 
são vitalícios, segue-se que esta nomeação não importa outra coisa 
mais do que um título de honra e de habilitação, pois que não traz 
consigo o exercício. Ora, pode haver razões para que se desOnere do 
emprego a um conselheiro ordinário; porém, não posso achar moti
vos que justifiquem a demissão do emprego de conselheiro extraordi
nário, por isso que o conselheiro extraordinário não tem exercício, 
tem apenas uma habilitação, e, sendo assim, como pode ser desone
rado de um exercício que não tem? Não é possível: logo, a que vem 
a suspensão? Será do título de honra que possue? ... Portanto, a en
tender-se que só os conselheiros ordinários são vitalícios, e não os 
outros, voto contra o artigo. Entendi que esta disposição da vitali
ciedade era relativa a todos os conselheiros, porque no segundo artigo 
se diz que o conselheiro de estado será vitalício, e pareceu-me que 
tanto era conselheiro de estado o que fazia parte dos doze como o 
que entrava na classe dos extraordinários; e nisto achava razão para 
que estes não fossem privados daquele título de honra. 

Quanto ao exercício, nada se pode dizer, porque, uma vez que 
o monarca está autorizado para suspender os conselheiros, se vê que 
não há vitaliciedade no exercício, e sim na honra, no título. E, para 
que não haja alguma dúvida a este respeito, desejara que a idéia de 
vitaliciedade se exprimisse com clareza; quizera que se entendesse 
somente quanto ao título, à honra, à habilitação para ser empre
gado, e nunca quanto ao exercício. E como entendi a vitaliciedade 
somente pelo que respeita ao exercício, disse que julgava melhor 
que, em lugar de dar-se a atribuição de disp&nsar, se determinasse 
que anualmente se fizesse a designação dos conselheiros que deviam 
entrar eni exercício. 

Falou-se em partidos e opiniões diversas: devo dizer que não 
acho inconveniente algum em que entre os membros do conselho 
de estado haja opiniões diversas das dos ministros. Penso de outra 
maneira; entendo que o ministro que quiser acertar deve chamar 
para o conselho de estado pessoas de Ç>piniões contrárias às suas. 
Ele não é obrigado a seguir essas opiniões; entretanto que, pela 
discussão, pode com mais facilidade observar o que convém. Não 
é por essa razão que digo que os conselheiros não devem ser perma
nentes; há outras muitas razões que podem tornar os homens menos 
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idôneos para o que deles se exige; causas físicas e morais pode haver 
que impossibilitem o conselheiro de continuar a prestar bons servi
ços. Se admitirmos que, apesar de qualquer moléstia, o conselheiro 
continue a ter exercício, poder-se-á achar o conselho cheio de pes
soas que não estejam em estado de fazer coisa alguma; por isso 
desejo que quem uma vez for designado para o serviço não fique 
fazendo sempre parte do conselho, porque não quererei ver nele 
pessoas que não possam trabalhar, ou mesmo que não o queiram 
fazer. 

Muitas razões há para justificar a conveniência desta amovibi
lidade de pessoas no serviço; mas não vejo motivo algum para tirar-se 
ao conselheiro as honras que se lhe deram, conferindo-se-lhe esse 
título. Ã vista disto, não votarei pelo artigo, porisso que, como está, 
pode-se entender que a qualidade de vitalício só é inerente aos con
selheiros ordinários: quisera que ela se estendesse a todos os conse
lheiros, e que, para se estabelecer a movibilidade pessoal no conse
lho, se não empregasse o meio de dispensa, mas o de designação 
anual, por exemplo. 

Quanto ao receio da diversidade de opiniões, não acho razão 
alguma. Pelo contrário, quisera mesmo que no conselho houvesse 
pessoas que professassem opiniões contrárias às dos ministros. No 
sistema constitucional geram-se facilmente partidos; mas não são 
decerto essenciais a ele, como se tem entendido. Formarmos uma 
nação nova, que há pouco adotou este sistema de governo; e não 
devemos macaquear nações mais antigas. Note-se que nessas nações 
há classes privilegiadas que querem sustentar seus privilégios, e clas
ses não privilegiadas que querem acabar com eles; há interesses diver
sos, e por conseguinte partidos. Entre nós, porém, não há esses pri
vilégios, não há interesses diversos; nada mais há do que desafeições, 
etc. Não chamo partidos à divergência de opiniões, quando estas não 
dizem respeito a uma idéia capital; não pode deixar de haver diver
gência de opiniões; nem creio que haja partido algum em que todos 
pensem do mesmo modo; creio até que não há dois homens que 
pensem exatamente da mesma maneira. Não se pode portanto classi
ficar de partidos a divergência de opiniões, quando ela não diz res
peito a idéias capitais. Por isso digo que não temos partidos políticos, 
mas sim partidos inteiramente pessoais; e, mesmo quando os hou
vesse, não achava inconveniente algum em que pessoas de diversos 
partidos entrassem no conselho; é no debate, na sustentação de di
versas opiniões, que a· verdade se esclarece. Algumas vezes tem acon
tecido entre nós apresentar-se um projeto, passar sem exame algum, 
e passar muito mal, o que de certo não sucederia havendo discussão. 
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Sou obrigado a dizer alguma coisa sobre o artigo seguinte, no 
qual se estabelece o número de 12 conselheiros extraordinários· o 

I 

que é contra o meu modo de pensar. Quisera que se não limitasse à 
coroa um tão diminuto círculo, dentro do qual não poderá deixar 
de escolher as pessoas que tem de aconselhá-la; pelo contrário, dese· 
jara que esse círculo fosse bastante largo, e até mesmo indefinido. 
I ndiretamente podia ser limitado, estabelecendo as qualifica.;ões 
necessárias para ser conselheiros; porém, não acho conveniente que 
se marque um número, principalmente um número tão limitado. 
Pelo que se disse a respeito dos velhos, (no que não concordo, e até 
estimaria que no conselho entrassem muitos velhos) se se considerar 
que os conselheiros, com o correr dos anos, se irão impossibilitando 
para um serviço ativo, conhecer-se-á claramente que o número de 
12 é muito limitado. Por isso desejo que se marquem as qualificações 
que habilitam para ser conselheiro de estado mas que o número des
tes seja indefinido. Sendo assim, poderia a coroa designar anualmente 
12 destes conselheiros para servirem efetivamente, de maneira que 
não saísse desse círculo; e nisto não haveria constrangimento, porque 
o número dos conselheiros seria avultado. 

Resumindo minhas idéias, direi que não posso votar pelo artigo 
tal qual está, apesar de adotar uma idéia que parece estar compreen
dida nele; isto é, a vitaliciedade de todos os conselheiros, quer ordiná
rios, quer extraordinários, porque, como ouvi, a um nobre Senador 
que muito respeito, dar-lhe outra inteligência, quisera maior clareza. 
Pelo que respeita à outra idéia do artigo, isto é, quanto à suspensão, 
inteiramente não concordo. Sou de opinião que a designação deve ser 
anual; e talvez ainda me resolva a mandar à mesa emenda neste sen
tido. 

O Sr. FERREIRA DE MELLO- Sr. Presidente, tenho devo
tar pela vitaliciedade consagrada neste artigo aos membros do con
selho de estado; e das razões que tenho ouvido em contrário nenhu
ma ainda me convenceu da desvantagem que daí possa resultar. 

Um nobre Senador, que mais combateu esta idéia da vitali
ciedade, me parece que apresentou no seu discurso alguns argumentos 
que podem servir para justificar a conveniência da vitaliciedade.Eie, 
fazendo reflexões sobre alguns governos, fez menção do da Ingla
terra, que disse era o que mais lhe agradava pela sua estabilidade. 

Ora, se ao nobre Senador agrada aquele governo, por oferecer 
maior estabilidade, não deve antipatisar com a criação de corpos 
que ofereçam essa mesma estabilidade: tal é, por exemplo, um con
selho de estado vitalício. Bastantes considerações se apresentaram 
para justificar a utilidade que resultava de ser vitalício o conselho, 
considerações que eu não vi de maneira alguma destru idas. Argu-
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mentou-se, mostrando-se a necessidade que havia de conservarem-se 
as antigas tradições, de o conselho de estado poder m~mo modificar 
o movimento contrário que pudesse apresentar uma administração 
quando sucedesse à outra; e eu julgo que esta é uma das vantagens 
que pode oferecer ao país o conselho de estado vitalício. Tenho 
observado, Sr. Presidente, que, sempre que se muda uma adminis~ 
tração, as mais das vezes seus primeiro cuidado é desfazer o que 
pela anterior fora feito; e, (o que é lamentável) só para desacreditar 
seus antecessores e reabilitar nocivas influências, sem uma razão de 
estado que justifique as mudanças, comoatualmente acontece,'·e de 
uma maneira contristante para aqueles que desejam a estabilidade 
e a ordem, como garantia as mais sólidas do trono constitucional do 
Sr. D. Pedro 11. 

. . 

Uma das razões· que deu o nobre Senador que ultimamente 
falou, para votar contra o artigo em discussão, foi a idéia que aqui se 
enunciou, de que os conselheiros extranumerários, de que fala o ar
tigo que segue, não seriam vitalícios. E verdade que esta idéia já apa
receu na casa; mas eu suponho que ela não poderá prevalecer, porque 
em favor dos con~lheiros extraordinários dão-se as mesmas razões, 
para serem vitalícios. que se dão em favor dos conselheiros de estado 
ordinários, por isso que eles tem de ser chamados muitas vezes para 
tomarem parte nos. conselhos da coroa, pelo impedimento ou pela 

· dispensa dos conselheiros ordinários. Ora, se é necessário que o con
selheiro de estado ordinário seja vitalício para a guarda do segredo, 
para a sua independência, para ser o conservador das tradições, creio 
,que as mesmas· circunstâncias se exigem no conselheiro extraordi
nário, quando é chamado a tomar parte no conselho do estado, por 
impedimento daquele ou por suspensão de algum. Pois o conselheiro 
de estado extraordinário há de vir tomar parte ao conselho da coroa, 
no impedimento ou suspensão de um conselheiro ordinário, e não se 
há de temer que ele não possa aconselhar livremente e se~undo a sua 
consciência, pela falta de independência-que'é inerente à vitaliciedade? 
Creio que sim: dão-se as mesmas razões para ambos. Ora,o art. 3~, 
quando o li, supunha que estava debaixo da idéia compreendida no 
art. 2~; isto é, que os conselheiros extraordinários também erão vita
lícios; mas, quando não se entenda isto da sua redação, pode-se de
clarar esta condição, ou mesmo a9ora, no artigo que se acha em dis
cussão, pode-se fazer menção de que os conselheiros extraordinários, 
são igualmente vitalícios. Não acho, portanto, razão suficiente para 
se votar contra o artigo que se discute. 

Quanto ao número, já ouvi apresentar a idéia de que ele se 
devia ampliar. Também sou de opinião que se aumente mais o nú-
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mero, para que a.coroa tenha um círculo mais amplo onde possa ir 
escolher os conselheiros. 

Ainda quisera mais; e vem a ser oferecer uma emenda para que 
os membros do extinto conselho sejam membros natos do conselho 
do estado atual, além dos 12 de que trata o artigo 1 ~. que foi apro-
vado.. . . · .. · . · . . · . 

Esta emenda parece-me que é justa e conveniente, e que não 
pode oferecer obstáculo algum. E conveniente, porque os antigos 
conselheiros de estado são homens mais traquejados na administração 
do país; devem ser considerados como conservadores das antigas 
tradições; e por isso julgo que há muita conveniência em conside
rá-los como membros natos do conselho ordinário. Digo que é justa, 
porque eles já prestaram grandes serviços ao país; alguns se acham 
assinados na lei fundamental do estado, e colaboraram na sua feitura; 
por isso, merecem as honras e respeito de todos os cidadãos brasilei
ros. Os mais, conquanto se não achem assinados na Constituição, 
contudo já prestaram grandes serviços ao estado, serviços que foram 
reconhecidos pela assembléia . geral legislativa, quando decretou que 
se lhes conservasse todas as honras e seus ordenados; o que não teria 
feito, se não tivesse convicção de que bem tinham desempenhado 
suas funções. Por isso digo que nesta emenda há justiça e conveniên-
cia. 

Além disto, fica mais amplo o círculo.para a escolha da coroa, 
sem se onerar a nação, porque eles já tem. ordenado; e eu penso que 
nesta lei se deve estabelecer ordenado para estes conselheiros que se 
vão criar; e, se não estabelecermos agora este ordenado, necessaria 
mente havemos de estabelecê-lo em outro ato legislativo separado 
porque, com justiça, parece que se tem reconhecido que todos o: 
servidores do estado tem direito a serem alimentados pelo mesm 
estado. Por isso digo que o artigo deve passar. Quando muito, se 1 
nobre Senador que ultimamente falou quer votar contra ele, por nã1 
serem vitalícios os conselheiros extraordinários, então faça u1.-1 
emenda que declare que eles são vital i cios, igualmente com os ord 
nários; e eu votarei por essa emenda. 

Eu quisera, Sr. Presidente, que este projeto fosse concebid 
em um único artigo, como disse um nobre Senador que tem fei1 
oposição à vitaliciedade, e que nele se dissesse: - Será criado u 
c'onselho de estado para aconselhar o Imperador; os seus membr
serão tantos; terão tal ordenado, - e que o mais fosse objeto de u 
regulamento. 

Há muito tempo, senhores, que reconheço a necessidade 
um conselho de estado: o ano passado, quando aqui se apresent 
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em discussão um projeto criando um conselho de estado, ou con
selho privado (que isto para mim não é senão questão de nome) 
eu, possuído da convicção ·de que esse projeto era urgente e neces
sário, votei por ele. O Senado; porém, em sua sabedoria, julgou 
que o devia rejeitar; mas eu ainda estou persuadido que, se ele ti
vesse sido aprovado, teria sido de muita utilidade à coroa e ao país. 
Ainda hoje estou convencido de que não houve . razão justificada 
para ser desprezado aquele projeto, porque se ele não tinha um 
desenvolvimento necessário, podia-se-lhe dar em artigos que: se fos
sem oferecendo na discussão. E se .houvesse um conselho de! estado 
criado desde que se declarou a maioridade do Sr. D. Pedro 11, estou 
persuadido que muito vantajoso teria ele sido aos negócios do país. 
Entretanto, isto já se passou, e não podemos remediar de outra ma
neira senão fazendo agora aquilo que julgava que seria mais conve
niente que se fizesse então. 

Não me atrevo, Sr. Presidente, a mandar já a emenda sobre a 
vitaliciedade dos conselheiros extraordinários, nem mesmo sobre o 
aumento do número. O nobre Senador que apresentou esta opinião, 
espero que a fará; e conte com o meu voto em favor dela. 

Também convido ao mesmo nobre Senador, ou a outro qual
quer, para que apresente essa emenda, contendo a idéia que eu acabo 
de expender, de que sejam considerados como membros natos do 
conselho, como conselheiros ordinários, os membros do antigo 
conselho de estado. Creio que desses existem seis, que, unidos aos 
doze de que trata o artigo 1 ~ deste projeto, não fazem contudo 
um número excessivo. Se, porém, não se apresentar essa emenda, 
então eu a hei de oferecer, esperando que o Senado a apoiará, por 
ser ela baseada em justiça, nas conveniências públicas e em uma 
·espécie de reconhecimento e respeito que se deve a esses varões 
distintos, que tantos serviços prestaram e estão prestando ao país. 

O Sr. PRESIDENTE- A discussão está adiada pela hora. 
O Sr. V ASCONCE LLOS (pela ordem) - Tenho de responder 

a várias reflexões que se fizeram; mas, versando quase todas sobre a 
doutrina do artigo 3~, cedo agora da palavra para votar-se o art. 2~, 
protestando que na discussão daquele explicarei a minha opinião. 

O Sr. VERGUEIRO - Pretendo oferecer uma emenda a este 
artigo. 

O Sr. PRESIDENTE- Então fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente designa para ordem do dia seguinte: 
última discussão do parecer da mesa a respeito da maneira 

por que o Senado deve comparecer no ato solene da coroação de 
S. M. o Imperador. 
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1~ discussão da resolução que permite ao hospital da ordem 
da Penitência, da província de Santa Catarina, possuir bens de raiz 
até o valor de dez contos de réis. 

E depois as matérias dadas para ontem. 
Levanta-se a sessão às duas horas e um quarto . 
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Luiz José de Oliveira. 

SUMARIO: - Discussão do projeto de lei que cria um Conselho de 
Estado. Oradores: os Srs. Lopes Gama, Saturnino, Ferreira de 
Mel/o, Azevedo Monteiro, Hol/anda Cava/canti. 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e lida a ata da anterior, é aprovada. 

O SR. 1<? SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Dois ofícios do presidente da província do Piauí, remetendo 
as leis da assembléia da mesma província, promulgadas nos anos 
de 1839 a 1840: à comissão de assembléias provinciais. 

Remete-se à Comissão de Fazenda o mapa n<? 282 do preparo, 
assinatura e substituição do papel-moeda na corte e província do Rio 
de Janeiro. 

Ficam sobre a mesa das folhas do subs!dio dos Srs. Senadcn:s, 
as dos vencimentos dos empregados da secretaria e casa do Senado, e 
publicação dos seus trabalhos. 

E lido e vai a imprimir o parecer da comissão de legislação re
lativo ao projeto de lei - A K. -

. ORDEM DO DIA 

t aprovado em última discussão o parecer da comissão da mesa 
sobre a maneira por que o Senado deve comparecer no ato solene da 
sagração e coroação de S. M. o Imperador. 
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Passando-se a nomear a deputação designada no sobredito pa
recer, saem eleitos os Srs. Alencar, Paula Albuquerque, Paes de An
drade, Visconde de S. Leopoldo, Lobato, Marquês de Baependy, 
Lopes Gama,· Rodrigues de Andrade, Ferreira de Mello, Saturnino, 
Monteiro de Barros, Visconde de Congonhas do Campo, Paula Souza, 
e Vasconcellos. 

E aprovada em 1~ discussão, para passar à 2~, a resolução que 
permite ao hospital que criar a mesa da Ordem da Penitência da pro
víncia deSta. Catarina adquirir e possuir bens de raiz até o valor de 
dez contos de réis. 

Continua a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão, 
do art. 2<? do projeto de lei -S-, deste ano, que cria um Conselho 
de Estado. 

O SR. VERGUEI RO - Já ontem expus as iêléias em confor
midade e das quais pretendo agora apresentar emenda. Disse eu que 
o Conselho de Estado, tal como o projeto o cria, podia ser organiza
do pelo governo, sem previdência do Corpo Legislativo. Existe um 
grande quadro de conselheiros, onde podem ser escolhidos os que de· 
vem aconselhar o monarca. Quanto a mim, o projeto não faz mais do 
que limitar a ação do monarca, estreitar a 24 o número das pessoas 
com quem o monarca se pode aconselhar. Desejo que o número de 
conselheiros sem exercício seja ilimitado, e que de entre eles escolha 
o Imperador 12; que se entende que são suficientes para fazer o 
Conselho Executivo; mas que não fique o Imperador obrigado a 
aconselhar-se perpetuamente com eles; que os possa remover 
quando lhe pareça, e nomear outros, não saindo todavia do quadro 
dos conselheiros. E é neste sentido que vou apresentar a emenda. A 
diferença que; há entre ela e o projeto é estabelecer o número inde
finido para os conselheiros sem exercício. A disposição de poder o 
Imperador removê-los está no projeto; mas parece melhor que, em 
lugar de ter o Imperador a permissão de dispensar os conselheiros, 
tenha a de designá-los anualmente, ou em alguma circunstância extra· 
ordinária; c que vem a SP.r a mesma coisa. 

Pela minha emenda o que pretendo é declarar que a qualidade 
da efetividade de conselheiro é amovível, sendo, todavia, vitalícia a 
qualidade de conselheiro. Assim, poderá o Imperador, quando lhta 
pareça conveniente, substituir todo o conselho, ou somente um ou· 
outro membro. 

A minha emenda compreende idéia de um artigo que não se 
acha em discussão; mas julgo que isto não é proibido. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 
"Art. 2<? O número de conselheiros de estado será indefinido; 

dentre eles escolherá o Imperador anualmente os membros ordiná-
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rios, sendo esta qualidade amovível, e a de conselheiro perpetua. Sal
va a redação. - Vergueiro." 

O SR. SATURNINO- Eu não sei se o nobre Senador que ofe
rece esta emenda a põe como substituitiva ao artigo. segundo, ou se 
quer que o artigo continue a subsistir, sendo a emenda matéria aditi-
va. 

O SR. VERGUEI AO- E substituitiva do artigo. 

O SR. SATURNINO - Bem; em lugar de dizer-se que - O 
Imperador pode dispensar do exercício o conselheiro de estado por 
tempo indefinido - deve dizer-se: - O Imperador escolhe dentre os 
conselheiros de estado anualmente ... 

O SR. VERGUE IRO- E quando quiser. 
O SR. SATURNINO- Mas faz a nomeação por tempo deter

minado, creio que por um ano. Eu creio, portanto, que a emenda não 
satisfaz ao fim do artigo. Quer-se, e creio que o nobre Senador con
corda nisso, que o Imperador tenha a liberdade de suspender ou 
dispensar, como o projeto se explica, o conselheiro de estado quando 
assim convenha, nos casos, por exemplo, que se tem já figurado na 
discussão; e o nobre Senador admite esta necessidade. Ora, se o ar
tigo segundo fica suprimido, cassada está esta autoridade ao monàr
ca, porque a emenda não a contém: nomeia o Imperador no princí
pio do ano os 12 conselheiros que devem entrar em exercício, e en
tão, se ocorrerem as circunstâncias já ponderadas, durante esse tempo, 
não pode ter lugar a suspensão, e, conseguintemente, continua o con
selheiro a ter exercício, apesar da conveniência (julgada a propósito) 
de ser dispensado. Ainda mesmo aparecendo essa necessidade na 
época da escolha elos conselheiros que têm de nomear·o mesmo mo
narca, pode não saber para que tempo convenha a dispensa,. ou, por 
outras palavras, quanto tempo durará a causa que deu lugar a ela: 
então fica o conselho talvez privado da quadjuvação do membro 
excluído, talvez por mais tempo do que a causa dyre; o que é sem dú
vida um inconveniente atendível. 

O nobre Senador autor da emenda motivou-a ontem, quando 
disse que a ia oferecer, no desar que recaía sobre o indivíduo suspen
so; e não terá maior desar, tendo todos os conselheiros de igual cate
·goria, como o nobre Senador quer, efetivos e extraordinários (dis
tinção que desaparece do projeto) não será maior desar à exclusão de 
uns com a demissão, e talvez recondução de outros, podendo julgar 
o público que a exclusão é por falta de mérito? Eu suponho que o 
nobre Senador efetivamente quer eliminar do projeto a distinção en
tre os conselheiros efetivos e extraordinários; pois que a escolha que 
admite é da totalidade indefinida que o nobre Senador adota; além 
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de que não se diz de que número se deve compor o conselho em exer: 
cício. 

O SR. VERGUEIRO- Está no artigo 1<? 
O SR. SATURNINO- Assim é; mas o mesmo artigo 1<?, se a 

emenda passasse, deveria reformar-se na 3~ discussão, porque me 
parece que fica desarmonizado com ela. Concluo, enfim, que, por 
ora, estou de parecer que a emenda se rejeite, ficando o artigo 2<? 
como está; digo por ora, porque podem ainda aparecer razões a seu 
favor, que me não ocorrem, e que possam talvez convencer-me. Eu 
já declarei que, assinando o projeto, não me comprometi a votar por 
todos os seus artigos, tais quais estão; assinando-o aprovei a matéria; 
mas não aprovei antecipadamente tudo quanto nele se contém. 

Ainda o nobre senador se opõe, em parte, à vitaliciedade dos 
conselheiros de estado; e quer, segundo pude perceber, que o título 
de conselheiro seja vitalício, mas amovível a efetividade. Não posso 
também conformar-me com esta opinião; as razões aqui emitidas para 
a vitaliciedade são mais em favor do exercício do cargo do que da 
consideração e honras de que possam gozar os conselheiros. Para que 
se quer a independência no votar para quem não tem este exercí
cio? E se é para manter a independência que se quer a vitaliciedade, 
como é também a opinião do nobre Senador, como quer tirar a vita· 
liciedade desse mesmo exercício? 

Diz mais o nobre Senador que essa doutrina já se depreende da 
mesma redação do projeto: mas eu entendo que não. O projeto diz 
que os conselheiros de estado são vitalícios; e, se depois forma 
duas ordens de conselheiros de estado, claro é que ambas estas ordens 
gozam das prerrogativas da classe que compreende a ambas; não era 
preciso que se dissesse que, tanto os conselheiros efetivos como os 
extraordinários, serão vitalícios, porque diz que os conselheiros de 
estado, que se compõem de duas ordens, são vitalícios. Esta inteli· 
gência é lógica, à vista de que se entende por classe e ordem. 

Mas, o nobre Senador ainda pretende introduzir mais uma or
dem de conselheiros de estado; conselheiros de estado extraordiná
rios e não vitalícios, com certo número de ordens de tirocínio, até 
que o Imperador, inteirado de sua capacidade, os possa passar para 
o número dos vitalícios. Não posso também admitir uma tal idéia, 
nova seguramente no provimento dos empregos, salvo nos de muito 
pequena representação. Srs., eu não posso supor que o monarca no
meie para lugares de tanta monta pessoas de quem não forme alto. 
conceito, e que este conceito seja baseado no conhecimento que 
tenha o bom desempenho dos empregos que tenha tido no estado. 
Mas, dir-se-á: pode ter mostrado grande aptidão para esse emprego, e 
não a ter para entrar no conselho de estado; mas, Senhores, que atri-

41 



buições dá este projeto ao conselho? não é o complexo de diversos 
objetos de que se forma a administração? e donde sairão essas inteli
gências que sobre esses objetos têm de deliberar se não dos que têm 
ocupado empregos nesses diversos ramos? Não creio pois que se possa 
ter melhor tirocínio, que se possam dar maiores provas de capaci
dade para deliberar nessas matérias, do que naquelas pessoas que pro
fissional e praticamente tem ocupado os empregos relativos. 

Senhor presidente, eu não sou apaixonado de transplantar as 
instituições dos países estrangeiros para o nosso, só porque esses paí
ses estão mais adiantados na civilização do que nós. Todavia, não deixo 
de aproveitar aquilo que vejo pode estar em harmonia com as nos5as 
outras instituições e circunstâncias, porque, ainda que de qualquer 
instituição estrangeira se veja que lhe tem resultado grandes bens, po
dem esses bens nascer da ligação e acordo em que ela está com as 
outras no mesmo país. 

Poderia, se os nobres Senadores escrupulisam em fazer entrar 
no conselho de estado vitalício, adotar-se o estilo da França a este 
respeito, circunscrevendo um pouco mais o círculo dos habilitados, 
que o projeto estende a todos os que podem ser eleitos Senadores. Na 
França, se minha memória me não falha, requer-se, para ser 
conselheiro de estado, além da idade, que ali é de 30 anos, que seja 
revestido de um dos títulos, de par de França, membro da Câmara 
dos Deputados, embaixador ou Ministro plenipotenciário nas cortes 
estrangeiras, chefe das universidades, arcebispo ou bispo, oficial ge
neral, e não me lembra que mais; se se quiser pode adotar-se que se 
exija uma análoga habilitação, e acrescentar-se no projeto, que eu 
adotarei. Os nobres Senadores que tanto temem o desar dos conse
lheiros de estado, devem .também pensar no desar que cai a um 
funcionário· público de alta ierarquia, que o Imperador tenha esco
lhido para o conselho de estado, que eu chamarei de provas, e que 
depois seja julgado incapaz e despedido. Este funcionário, que não 
se pode deixar de supor que em seu emprego gozava de alto conceito, 
pois que o monarca o chamou, não vem perder todo esse conceito 
com a reprovação que lhe dá o Imperador?. 

Não convenho, portanto, também nesta idéia de tirocínio, e 
voto pelo artigo 2<? tal qual está. 

O SR. VASCONCELLOS- Pedi a palavra mais para dar algu
mas explicações do que para falar sobre a matéria do artigo, por isso 
que a respeito dele já tenho dito o que penso. Todavia, aproveitarei a 
ocasião para responder a algumas observações que tenho ouvido. 
Disse-se que esta lei não é necessária; e, se não atendesse ao nosso es
tado, compartiria essa opinião, pois também não julgo que seja neces
sário fazer-se uma lei para que o Imperador possa ter o seu conselho 
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de estado, salvo na parte em que é necessária a intervenção do Poder 
Legislativo, para marcar os ordenados dos conselheiros, e ·estabelecer 
outras disposições que são realmente legislativas. Ao Imperador foi 
conferido o poder moderador; e, sendo também o chefe do Poder 
Executivo; tem a autoridade de fazer expedir os decretos, instruções 
e regulamentos necessários à execução das leis. Ora, é evidente que, 
sendo o conselho de estado indispensável! para que o Imperador 
possa desempenhar seus deveres, tem ele a autoridade de criá-lo, 
conferindo-lhe as honras e privilégios que cabem nas suas atribuições. 
Se não atendesse às nossas circunstâncias, sem dúvida julgaria desne
cessário este projeto, e adotaria o que foi oferecido pelo nobre Sena
dor (o Sr. Hollanda Cavalcanti) não na parte em que dá a denomina
ção do conselho privado, e fixa o número de dez conselheiros, etc.; 
mas admitiria, como tem dito o nobre Senador, a disposição verda
deiramente legislativa, isto é, um só artigo declarando que ficava 
criado o conselho de estado; e deste modo teria o Corpo Legislati
vo auxiliado a coroa, como lhe incumbe. Porém as nossas 
circunstâncias são muito diversas; é forçoso confessar algumas ver
dades duras ... Nós temos bem compreendido o que comporta a cada 
um dos poderes políticos do estado; não temos bem recof1hecido o 
que é propriamente executivo, administrativo ou judiciário. E por 
esta razão que o mesmo Corpo Legislativo tem adotado leis, passando 
coisas propriamente administrativas para o Poder Judiciário. Citarei 
uma lei (por não ser muito extenso, pois outras muitas poderia citar) 
a lei de 9 de setembro de 1826, que marcou os casos em que pode 
ter lugar a desapropriação. Essa lei entre outras disposições, diz que 
terá lugar a desapropriação no caso de defesa do estado. Suponhamos 
que o governo precisa, por exemplo, da ilha de Laje, que se acha na 
embocadura desta Bahia (pressupondo que é propriedade particular) 
porque quer lançar mão dela para aí construir uma fortaleza. Recorre 
ao juiz ordinário para lha mandar desapropriar, a fim de fazer levan
tar uma fortaleza destinada a impedir que o inimigo entre no porto 
do Rio de Janeiro; mas o juiz entende que não é necessário esse 
terreno para o que se tem em vista, e por sentença declara que não 
tem lugar a pretensão da coroa, por isso que não julga indispensável 
para segurança do porto que efetue tal construção. 

Parece, portanto, que esta é uma das leis em que o Corpo 
Legislativo tem conferido ao Poder Judiciário atribuições adminis
trativas. Por isso digo que temos feito leis que ofendem os direitos e 
prerrogativas do Poder Executivo ... 

O SR. ALVES BRANCO- Apoiado. 
O SR. VASCONCELLOS- ... e hoje, devendo estabelecer uma 

marcha mais regular, mais de acordo com a constituição do estado, 
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não podemos deixar de principiar na lei em que se estabelece o con
selho de estado, a revogar alguns desses atas, para que o Poder Exe
cutivo possa exercer suas funções em toda a plenitude e com toda 
aquela liberdade que é indispensável que tenha. por estas razões não 
posso adotar·a opinião dos nobres Senadores que julgam desnecessá
rio o projeto. Reconheço que o projeto (perdoem-me os nobres Sena
dores que o assinaram) não está completo. Talvez nele devêssemos 
compreender muitas outras disposições; mas isso se não pode fazer 
com muita felicidade. O tempo é que há de ir aperfeiçoando esta 
obra. 

Ofereceu-se ao artigo que está em discussão uma emenda que 
me parece não poder por agora ter lugar, porque, tendo-se consagra
do no artigo 19, que foi aprovado, diferença entre conselheiros ordi
nários e extraordinários, tem a emenda por fim abolir esta distinção. 
Exige o projeto que haja conselheiros ordinários, que são os designa
dos para trabalhar efetivamente no Conselho de Estado; e só quando 
ocorrerem circunstâncias ponderosas podem, segundo a disposição do 
artigo 2~. ser dispensados os conselheiros de estado do exercício de 
suas funções, por tempo indefinido. A emenda, porém, diz:- A qua
lidade de conselheiro é vitalícia, nias o serviço é amovível; a designa-
ção será feita anualmente, ou quando a coroa o houver por bem.- r 

Isto me parece contrário ao vencido; portanto, não posso votar pela 
emenda. : 

Eu rejeito também a emenda por não fixar o número dos con
selheiros extraordinários. Estou intimamente convencido de que a 
confusão, em todas as coisas, desacredita; e que neste projeto, uma 
vez que não se limite o número dos conselheiros, ainda mesmo o dos 
conselheiros extraordinários, poderá haver descrédito. Nem eu ainda 
vi essa idéia em legislação alguma. Um nobre Senador citou. o conse
lho privado da Inglaterra. Eu já disse que não compreendo bem essa 
legislação; por mais que a queira estudar, confesso que menos a com
preendo. O mesmo nobre Senador disse que o conselho privado de 
Inglaterra conta em seu seio 500 a 600 conselheiros, e talvez por isso 
é que a emenda oferecida diz que o número dos conselheiros de 
estado será indefinido; e é isto o que eu não julgo conveniente, não 
só porque altera o que já está vencido como porque destrói o que 
está proposto no art. 39 do projeto que fixa o número dos conselhei
ros extraordinários. 

Quanto à outra idéia da emenda, é a mesma que se acha no 
projeto, porque a emenda diz: -O número dos conselheiros de es
tado será indefinido: dentre eles escolherá o Imperador anualmente, 
ou quando lhe aprouver, os membros ordinários, sendo esta 
qualidade amovível, e a de conselheiro perpétua. - Eu não sei para 
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que vem aqui a palavra anualmente; é desnecessária. Vem a ser o mes· 
mo que no artigo, porque este diz: O conselheiro de estado será 
vitalício; o Imperador porém o poderá dispensar de suas funções por 
tempo indefinido.- Este artigo mostra que há uma dispensa, no caso 
de ser conveniente; e, logo que cesse esse motivo, tornará o conse
lheiro a seu posto. Além de que, dá mais importância a esse lugar, o 
faz mais apreciável, e por isso é preferíwel a doutrina do artigo. 

Ontem eu ouvi também ao nobre Senador enunciar a sua opi· 
nião de uma maneira tal que julgava desnecessária a 2~ parte do art. 
2<?, isto é, que não podia se dar o caso em que fosse necessária esta 
dispensa, e que devia ser autorizado o imperador a nomear todos os 
anos os conselheiros de estado ordinários. Foi isto o que ontem 
emitiu o nobre Senador, e hoje entende que seja quando aprouver ao 
Imperador. Ora, eu julgo e estou convencido que haverá muitas hipó
teses em que o Ministro não queira servir, ou não poderá servir com 
alguns conselheiros. 

Não posso também ser da opinião do nobre Senador que 
entendeu que o conselheiro de estado podia obstar à marcha da ad
ministração. Se o conselheiro de estado se limitasse só a contrariar 
as idéias do Ministro, eu conviria com o nobre Senador; mas convém 
que os Ministros não ouçam só o voto do que pretendem fazer; é do 
embate das opiniões que aparece a verdade. Se pois a única dificul
dade que encontrasse o Ministro no conselho fosse essa contrarieda· 
de, donde nasce a delucidação da matéria, eu a julgaria necessária. 
Pode haver uma verdadeira oposição em idéias; mas pode também ha
ver uma inimizade pessoal, ódios inveterados entre o Ministro e os 
conselheiros, e, neste caso, não quisera comprometer os interesses do 
país. Tem a coroa de aceitar o Ministro, ou preferir o conselheiro; 
mas, se ela é obrigada a aceitar o Ministro, a ela pertence o modifi
car o seu conselho de estado. 

O nobre Senador disse que, entre nós, não havia opiniões po-
1 íticas. Eu não quero entrar nesta questão; temo mesmo essa discus
são; mas, porque não há presentemente, o que suponho com o nobre 
Senador, porque não há divergência de opiniões, não se segue que a 
não possa haver daqui a 2 ou 3 anos. Ora, sendo possível haver essa 
diversidade, é necessário que sejam todas as coisas dispostas de 
maneira que o conselho de estado não vá pôr peias à administração 
em vez de auxiliá-la. Parece, portanto, que a disposição do art. 2<? 
deve ser adotada tal e qual, porque ela não tem esses defeitos de que 
a acusam. 

O nobre Senador entende que os conselheiros de estado ex
traordinários de que trata o artigo terceiro são vitalícios como os 
proprietários, ou ordinários. Eu ontem erniti a opinião contrária; mas 
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hoje parece que o nobre Senador já está nessas idéias, porque disse na 
sua emenda (Lê.) Bem; está ainda na sua opinião, julga que estes 
conselheiros devem ser vital i cios. Eu disse ontem que me parecia que 
por este projeto não eram vitalícios os conselheiros extraordinários. 
Eu quisera que houvesse sobre estes um ensaio que habilitasse o 
Imperador a nomear para conselheiro ordinários homens que fossf.m 
dignos desse alto emprego. 

Era mais uma garantia que se fornecia à coroa; porque, aliás, se 
ela tivesse a desgraça de se enganar na escolha que fizesse, teria de. 
sofrer esses conselheiros infensos, enquanto vivessem; mas, como não 
convinha que fossem vitalícios, enquanto não fossem nomeados pro
prietários ou ordinários, então quisera que se dissesse que, depois de 
tantos anos de serviço, não poderiam, ainda sendo demitidos, perder 
o título de conselheiro de estado honorário. 

Esta é a minha idéia; mas as razões que se dão para os conse
!heitos ordinários são extensivas aos conselheiros extraordinários. 
Ora, os conselheiros de estado ordinários trabalham efetivamente; os 
extraordinários só trabalham em assembléia geral, quando são para 
ela especialmente convocados. A organização, ou maneira de traba
lhar está reservada ao regulamento que se fizer; nele ·se marcará a 
maneira por que há de trabalhar, tanto o conselho ordinário como o 
extraordinário. 

Portanto, entendo que pode pôr-se em prova a capacidade do 
conselheiro extraordinário, sem divulgação do segredo; e é por esta 
razão que me inclino, ao menos por algum tempo, a que os conse
lheiros de estado extraordinários não sejam vitalícios, ou que possam 
ser demitidos sem conservarem o título de conselheiro de estado. 

Houve também a idéia de que os membros do extinto conselho 
de estado fossem membros natos deste. Ora, o artigo 6~ do projeto 
exprime-se assim: (Lê.) Parece-me que na doutrina deste artigo não 
só se guardou o necessário respeito à prerrogativa da coroa, como se 
atendeu aos membros do extinto conselho de estado; não se declara 
que estes membros não possam fazer parte do conselho; o que se 
diz é que podem fazer parte dele, não só como membros extraordi
nários, mas como ordinários. 

Ora, se concebêssemos o artigo na generalidade em que o dese
java ver concebido o nobre Senador, podia haver escrúpulo de que se 
ofendia as prerrogativas da coroa, por isso que a nomeação desses 
conselheiros não era do Imperador, e sim da lei; era ela que designa
va uma parte deste conselho. E este o escrúpulo que tenho; pode ser 
que este escrúpulo não seja fundado, mas nem por isso se segue que 
deixe de o ter. Entretanto, julgo que se atendeu muito ao extinto 
conselho de estado. 
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Ora, os novos conselheiros não têm a mesma categoria que ti
nham os membros do extinto conselho de estado; esses tinham o pri
vilégio de não serem presididos senão pelo Imperador, de darem 
conselho somente ao monarca; mas o conselho criado por este projeto 
é também dos ministros; pode, segundo o regulamento, determinar-se 
que haja cinco ou seis seções do conselho de estado, aconselhando 
o Ministério, trabalhando com ele. Parecia, portanto, que este traba· 
lho que se impõe neste projeto ao conselho de estado, como que der
rogava algum tanto a·dignidade dos membros do extinto conselho; e 
por esta razão eu entendia que tinha consultado bem os interesses e o 
decoro dos membros do extinto conselho, não tocava em sua 
posição, conservava-os. Mas, se o Imperador os nomear, se forem con
vocados para o conselho, deveriam fazer parte dele. 

Por esta razão, eu julgo que o artigo tal e qual se acha deve 
ser apoiado; ele não contém nenhum inconveniente; sua doutrina 
concilia, quanto é possível, os benefícios da amovibilidade com os da 
vitaliciedade; e por isso voto pelo artigo. 

O SR. LOPES GAMA- Parece-me que as dúvidas novamente 
suscitadas sobre a doutrina do segundo artigo provém de entenderem 
alguns dos ilustres Senadores ultimamente empenhados nesta dis
cussão, que os conselheiros extraordinários não são mais do que 
meros suplentes dos conselheiros de estado ordinários, e que nenhu
ma das funções exercem senão no impedimento destes. Não é isto 
certamente o que se pode concluir das diversas disposições do 
projeto. Os conselheiros ordinários têm, é verdade, um serviço efetivo 
como membros das sessões que o regulamento estabelecer, a que não 
concorrem os conselheiros extraordinários, salvo nos casos em que 
forem chamados para substituírem os ordinários; mas, quando se tra
ta da reunião do conselho de estado para o fim de ser consultado 
pelo Imperador, não é preciso que falte um ou outro conselheiro de 
estado ordinário, para que sejam convocados os extraordinários: des
tes são chamados tantos quantos S. M. julgar conveniente, e, reunidos 
aos conselheiros de estado ordinários e aos Ministros, compõem com 
eles o conselho de estado. 

E esta a idéia que ofereceu o projeto, e nele não descubro dis
posições que rebaixem a categoria dos conselheiros de estado em ser
viço extraordinário; e entendo que aqueles dos antigos conselheiros 
de estado que entrarem no quadro deste serviço nada perdem de suas 
prerrogativas e da consideração que por lei lhes foram conservadas; 
antes me inclino a crer que essas prerrogativas mais compatíveis são 
com o serviço extraordinário do que com as funções de que vão ser 
incumbidos os conselheiros de estado em serviço ordinário. Não se 
diga pois que o projeto não atendeu à posição desses distintos cida-
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dãos, que já exerceram as funções de conselheiros de estado: eles, 
como se vê em outro artigo do projeto, ficam fazendo parte do con
selho de estado; e de um modo tal, que S. M. pode aproveitá-los 
como melhor convier ao servi~o do estado, sem quebra ou mingua da 1. 

alta categoria em que a lei os tem colocado .. 
Outro argumento, em que ainda muito insistem alguns dos 

meus nobres colegas, é que a vitaliciedade do conselheiro em serviço 
ordinário é ilusória, uma vez que o soberano pode dispensá-lo por 
tempo indeterminado; mas este argumento, que à primeira vista tem 
alguma coisa de plausível, perde toda a sua força desde que se 
cnsiderar que a dispensa de um serviço não é o mesmo que uma de
missão: por essa dispensa o conselheiro de estado não carece dé nova 
nomeação para continuar a exercer as suas funções, e conserva todas 
as honras e considerações conferidas a esse emprego; pela demissão, 
porém, ficará inteiramente desonerado desse serviço e dependente de 
um nova nomeação para entrar nele, como acontece com os minis
tros de estado, presidentes de províncias e outros' empregos amoví
veis ad nutum. Suponhamos que· à governo entende ser muito conve
niente ao serviço público que um conselheiro de estado ordinário 
seja empregado em uma missão diplomática, em uma presidência 
de província, ou em outras comissões de semelhante importância; 
não será para desejar que o soberano, atendendo ao bem público, 
possa interromper a vitaliciedade do emprego de conselheiro de esta
do? Muitas outras hipóteses eu poderia apresentar para justificar a 
disposição do art. 2~, mas basta as que tenho apontado para destruir 
os argumenos com que se tem pretendido atacá-lo. 

. Senhores, o serviço a que tem de dedicar-se os conselheiros em 
serviço ordinário não é de natureza tal, que sempre que um ou outro 
conselheiro seja dele dispensado, daí se infira que ele perdeu ou a 
confiança do Imperador ou os meios de subsistência. Razões de esta
do podem ditar essa dispensa; e o homem de estado não as deve es
tranhar, principalmente quando .conserva as distir.ções e tratamento 
inerentes ao cargo a que se considera ainda com direito. Se o fim dos 
ilustres Senadores que combatem o artigo é o de adotar, nesta parte, 
a organização do Conselho de Estado da França, formando-se per~odi
camente o quadro dos conselheiros em serviço ordinário, eles devem, 
para a adoção dessa instituição estrangeira, apresentar razões tais, 
que nos possam convencer de sua necessidade; mas eles devem 
reconhecer que o Conselho de Estado da França tem passado por tan
tas reorganizações, tem sido por tantos diversos modos composto, 
carece ainda tanto a experiência de muitos anos, que, recebê-lo tal 
qual ele tem sido em qualquer das épocas de sua reforma, seria expor
mo-nos a seguir as vicissitudes por que essa instituição ainda terá tal-
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vez de passar naquele país. Se o conselho de estado, corno é no pro
jeto estabelecido, oferecer alguns inconvenientes, a razão prática nos 
conduzirá à sua reforma, e assim chegaremos a melhor legislação 
sobre este objeto. Entretanto,· porém,· que nenhum argumento se 
oferece, que me possa convencer dos defeitos que se atribuem ao 2'? 
artigo do projeto, estou disposto a votar por ele. 

O SR. SATURNINO- Pedi a palavra, Sr. presidente, por ter 
ouvido a um nobre Senador tachar este projeto de incompleto; e 
limitar-me-ei a responder a isto. Não duvido que as atribuições dadas 
aqui ao conselho de estado possam e mesmo devam ser acrescenta
das, mormente em nossas circunstâncias, em que a abolição dos tribu
nais consultivos deixara o governo como isolado, e os ministros são 
obrigados.a encarregar-se de muitos objetos que só podem bem acla
rar-se por discussão entre pessoas versadas, e que hajam adquirido 
idéias práticas, pelo exercício de seus empregos, em diversos ramos 
da administração. 

O SR. VASCONCELLOS - Peço a palavra para me explicar. 
O SR. SATURNINO - Mas, Senhores, eu não julgo necessá

rio que todas essas atribuições se mencionem na lei orgânica. Permi
ta-se-me ainda que eu fale no conselho de estado da França: ali a lei 
orgânica não marca todas as atribuições que ~srtencem àquela ins
tituição. 

O SR. VASCONCE LLOS - Não tem lei orgânica na França. 
O SR. SATURNINO- Lei orgânica ou ordenança: falo do pri

meiro diploma que o criou. No estado em que hoje se acha, ou, antes, 
no estado em que se achava em 1835, até donde eu tenho notícia, 
está consideravelmente mais carregado de objetos a seu cargo: mas 
como lhe foram encarregados estes objetos? À medida que se foi le
gislado sobre cada um deles, nessas mesmas leis ou ordenanças se foi 
fazendo menção da ingerência que neles deveria ter o conselho de es
tado. Nós poderemos fazer outro tanto;. o que me parece mais 
prudente,· porque muito difícil me parece prever agora anticipada
mente todas quantas atribuições convenha dar ao conselho de es
tado. Igual procedimento tivemos nós já, quando fizemos a lei que 
marcava as atribuições dos juí~es de paz: não fizemos aí menção de 
todas as que hoje estão a seu cargo; mas nas leis que sucessivamente 
se foram .fazendo sobre diversos objetos, é que se foram acrescentan
do-lhes novos encargos; no que talvez tenha havido bastante excesso. 
(Apoiados.) Nada mais tenho por ora a dizer. 

O SR. VASCONCELLOS (para explicar) - Não disse que o 
projeto era defeituoso por não ter sido bem concebido, - disse que 
era incompleto. Então podia deixar de sê-lo, por isso que, tendo sem
pre havido confusão entre atribuições dos poderes executivo e judi-
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ciário, não podíamos em uma lei de urgência extremar perfeitamente 
as atribuições dos diversos poderes políticos; e até acrescentei que ao 
tempo se devia deixar esse aperfeiçoamento. 

Não disse que o projeto estava mal concebido; mas· sim que 
não era completo. Desejo ser entendido. · 

O SR. F. DE MELLO- Ontem expendi minhas idéias relati
vamente à conveniência de serem considerados membros ordinários 
ou natos do conselho de estado, de que nos ocupamos, os membros 
do extinto. conselho de estado. Um nobre Senador, fazendo hoje 
várias observações sobre esta minha opinião, procurou demonstrar 
que era ofensiva das prerrogativas da coroa, e ia rebaixar as.,regalias 
dos membros do extinto conselho de estado. As razões, porém, que 
o nobre Senador apresentou não me convenceram; por isso me permi
tirá que insista nas idéias que então emiti. Elas não podem de 
maneira alguma ser ofensivas das regalias da coroa; o que passo a de
monstrar. Pelo artigo 2<? se dá ao Imperador a atribuição de dispen
sar os conselheiros de estado de suas funções por tempo indefinido. 
Se pois, o Imperador, quando julga conveniente, pode dispensar qual
quer membro do conselho de estado do exercício de suas funções, 
claro está que não _ofenderemos a coroa mandando considerar 
membros natos do conselho de estado"·as antigos conselheiros, por 
isso que fica livre ao Imperador dispensá-los de exercício quando não 
julgue conveniente ouvir seus conselhos. Antes me parece que com 
isso maior garantia se oferece à coroa, porque assim ficará o conselho 
de estado com um número de membros já experimentados. 

A idéia de ofensa às regalias e prerrogativas dos antigos conse
lheiros de estado também não pode prevalecer; quando se trata do 
bem geral do país, não se deve atender a considerações individuais. 
Darei ainda outra razão: se esses conselheiros são ofendidos em suas 
prerrogativas por terem de fazer parte do conselho, a que algumas 
vezes não presidirá o monarca, e sim os membros do gabinete, então, 
pela disposição do último período do art. 6<?, também ficam ofendi
das essas regalias. Diz o período: "Os membros do extinto conselho 
de estado poderão entrar no número dos conselheiros ordinários ou 
no dos extraordinários; aqueles, porém, que não forem compreendi
dos nem entre os primeiros nem entre os segundos terão assento e 
voto no conselho, quando forem convidados." Ora, se aqueles con
selheiros são ofendidos, sendo considerados membros natos do con
selho de estado, igualmente o são por esta disposição. Mas não 
julgo que semelhante ofensa exista. 

O nobre Senador que emitiu esta opinião não atacou a idéia 
da conveniência de serem esses conselheiros admitidos ao conselho de 
estado. As principais razões que demonstram essa conveniência são 
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- a prática dos negócios públicos que têm os antigos conselheiros 
-, e - as tradições do extinto conselho de estado que podem 
comunicar-. Estas razões para mim são de muito peso; e creio que 
todos os meus nobres colegas reconhecem quanto pode influir para 
o bom andamento dos negócios públicos uma experiência aturada na 
gestão dos negócios do país, da parte dos conselheiros de estado; de 
quanto peso é· igualmente o juízo daqueles Que tão bem têm ser
vido o estado, que, em reconhecimento, (como ontem se disse) a 
assembléia geral lhes permitiu que Jicassem gozando seus ordenados, 
e bem assim as regalias que tinham. 

Disse mais que com esta medida se não ia sobrecarregar as ren
das públicas, ·por isso que esses conselheiros percebem sempre 
seus ordenados. Isto disse, Senhores, porque tenho como certo 
que neste projeto se há de tratar do ordenado que devem ter os 
membros do conselho 'de estado; e melhor será que se fale logo fran
camente, pois se o projeto passar sem que nele se marque o ordenado 
dos conselheiros, na próxima sessão ou na subseqüente, teremos ne
cessáriamente de nos ocupar disso; no que praticaremos um ato de 
justiça, visto que quem serve o estado tem direito a ser por ele sus
tentado. As razões apresentadas pelo nobre Senador para se não 
considerarem vitalícios os membros extraordinários do conselho de 
estado, não me convenceram. Esses conselheim~ yêm também a ter 
exercício efetivo, pois todas as vezes que o monarca os chamar hão 
de formar parte do conselho. E é evidente que, não sendo vitalícios 
não poderão ter essa independência que tão necessária é nos conse
lheiros de estado. Quanto a mim, as razões dadas para comprovar a 
vitaliciedade dos conselheiros ordinários são as mesmas que militam 
para que os extraordinários tenham igualmente essa prerrogativa. Não 
pode haver motivo para que se conceda a uns a vitaliciedade, quando 
se nega a outros. 

Melhor fora, talvez, Sr. presidente, que eu aguardasse a 3~ dis
cussão, e oferecesse uma emenda ao artigo 1 ~. para que, além dos 
doze conselheiros ordinários, sejam membros natos do novo conselho 
de estado os antigos conselheiros. Com isto se não ofende à coroa de 
modo algum, porque resta-lhe o corretivo de dispensar indefinida· 
mente quaisquer conselheiros, quando o julgue conveniente. 

Limito-me por ora, a estas observações, reservando-me par~ 
em 3~ discussão oferecer uma emenda ao art. 1 ~ Por agora, votarei 
pela vitaliciedade, tanto dos conselheiros ordinários como dos extra
ordinários· mas se porventura não passar idéia de que também sejam 
vitalícios ~s e~traordinários, na 3~ discussão votarei contra a vitali
ciedade dos ordinários. 
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O SR. LOPES GAMA - Parece-me extemporânea a emenda 
proposta, na parte em que trata da vitaliciedade dos conselheiros de 
estado em serviço extraordinário, porque o artigo 2~ somente 
compreende os conselheiros em serviço ordinário, a que também só 
se refere o artigo 19, que já foi votado sem alteração alguma. Quando 
tratarmos dos conselheiros em serviço extraordinário, que é o objeto 
do artigo 3~, terá então lugar o oferecimento desta ou de qualquer 
outra emenda que lhes seja relativa; {apoiados) e então a discussão 
mostrará se alguma modificação precisa esse artigo, e em que sentido 
deva ser feita. Por ora, nossas reflexões não podem abranger dispo• 
slções que ainda têm de ser discutidas; e é por isso que também me 
parecem antecipados e fora da ordem os argumentos com que se tem 
pretendido dar· destino aos antigos· conselheiros de estado; fixando o 
serviço em que devem tomar parte estes conselheiros. O projeto tem 
um artigo que trata exclusivamente deles; quando lá chegarmos, vere
mos se sua disposição satisfaz ou não ao Senado. Entretanto, não dei
xarei sem contestação a opinião já manifestada por um ilustre Sena
dor sobre a necessidade de serem considerados em serviço ordinário 
os membros do antigo conselho de estado. No meu último discurso 

·eu expus as minhas idéias a este respeito, e penso que consegui mos
trar o apreço que no projeto se faz dos ser:viços, das luzes e da expe
riência dos negócios, dos conselheiros de estado do Sr. D. Pedro I. 
Eles entram na organização deste novo conselho de estado, do modo 
mais acomodado à posição a que a legislaÇão anterior os tem elevado, 
e penso que dela só desceram de algum modo, quando lhes apraza 
aceitar o serviço de conselheiro ordinário. Se o nobre Senador aten
desse bem à natureza desse serviço, às funções que lhe correspondem, 
por certo não insistiria em sustentar que os antigos conselheiros do 
estado devem necessariamente entrar no quadro dos conselheiros de 
estado em serviço ordinário. Para melhor fazer-lhe sentir a qualida
de de conselheiro de estado em serviço extraordinário bastará ponde
rar-lhe que é essa a que há de pertencer necessariamente ao príncipe 
imperial e aos mais príncipes da família imperial que merecerem essa 
nomeação. Tenho ditÓ mais do que pretendia sobre esta matéria, que 
em lugar competente ainda será discutida; por isso concluirei o meu 
discurso declarando que o artigo 2<? me parece digno da aprovação 
do Senado. · 

O SR. FERREIRA DE MELLO -Sr. presidente, o nobre Se
nador que fez algumas observações. aos argumentos por mim apresen
tados, disse que tínhamos de fazer lei, e não de designar emprega
dos que devem ser nomeados em conformidade desta lei; mas o 
mesmo nobre Senador concordou depois que o projeto considerava 
o príncipe imperial membro nato do conselho de estado. Daqui se 
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infere que a lei pode determinar que sejam membros natostais e tais 
pessoas; o que não é absurdo, e, se o é, já está consagradoneste pro
jeto .. · 

O nobre Senador entendeu que eu era de opinião que, não 
passando a minha idéia, ficavam menos considerados os antigos con
selheiros de estado. Não me ocorreu isso; tive somente em vista 
quanto era conveniente que eles fo~sem declarados membros ordiná
rios do conselho de estado, em atenção ao bem geral e à maior garan
tia que esses conselheiros, por suas luzes e prática dos negócios pú
blicos, ofereciam ao país. Portanto, não foi com intenção de honrá
los, ou por temer que ficassem desconsiderados, que emiti tais idéias, 
mas· sim. por julgar que semelhante disposição muito conveniente 
era ao Brasil. Estou persuadido que a medida de serem os antigos 
conselheiros .de estado considerados, membros natos do novo conse
lho nos oferece grande garantia, por isso que são conhecidos, e têm 
muita experiência dos negócios públicos. 

Como rião tomei nota dos argumentos do nobre Senador, não 
sei se tenho respondido a todos. Julgo porém esta discussão extem
porânea; por isso guardar-me-ei para a terceira. Apresentarei então a 
emenda· no sentido em que tenho falado, e o Senado decidirá como 
julgar mais acertado. 

O SR. AUGUSTO MONTEIRO -Sr. presidente, o artigo que 
está em discussão apresenta duas idéias; a primeira é a da vitalicieda
de dos 12 conselheiros de estado; a segunda é a de poderem estes 
conselheiros, apesar de vitalícios, ser dispensados do exercício de 
suas funções por algum tempo. Existe uma emenda a este artigo; 
mas creio que só a segunda parte· dela lhe é aplicável. A primeira 
parte diz: - O número dos conselheiros de estado será indefinido. -
Isto tem toda a relação com o primeiro artigo qu já está vencido, por 
isso que nele se designa que sejam .12 os conselheiros; e poderá ter 
aplicação não ao artigo segundo; que não trata do número de 
membros de que se deve compor o conselho de estado, mas talvez ao 
artigo terceiro, que designa conselheiros extraordinários. Por conse
qüência, só a segunda parte da emenda é que se discute; mas entendo 
que o artigo, como está, pode passar. 

O que tem causado mais impressão são as palavras - dispensar 
por tempo indefinido; - pois, na verdade, a dispensa envolve algum 
desar. Todavia, creio que todos temos uma opinião; isto é, que não 
deve o Imperador ser obrigado a ouvir sempre os mesmos conselhei
ros de estado, sem que possa dispen~á-los por algüm tempo, quando o 
julgue necessário. Acho portanto boa a disposição do artigo; e se 
pudesse ser redigido por diversa maneira, anuiria a isso; uma vez que 
se atendesse sempre aos princípios em que todos nós achamos de 
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acordo, isto é, à vitaliciedade dos 12 conselheiros, e à faculdade de 
poder a coroa dispensá-los por algum tempo, pelo prazo que lhe 
aprouver, ou enquanto não determinar o contrário; o que tudo é a 
mesma coisa. 

Muitas outras questões têm sido trazidas fora da matéria deste 
artigo, quando tem lugar próprio. Se se quiser, por exemplo, que os 
antigos conselheiros de estado façam parte do novo conselho, pode 
ter lugar essa disposição na última parte do artigo 6?, pois até por ela 
se vê que não são somente conselheiros de estado os 12 ordinários e 
os 12 extraordinários, mas também os membros do extinto conselho 
de estado; pois diz que os membros do extinto conselho de estado que 

. Qão forem compreendidos no número dos 12 ordinários ou dos 12 ex
traordinários terão também assento e voto no conselho, quando forem 
convidados. Segue-se, portanto, que o conselho de estado pode ser 
composto até de 30 membros; isto é, dos 12 conselheiros ordinários 
dos 12 extraordinários, e dos 6 que existem do extinto conselho de 
estado, se estes não forem compreendidos no número daqueles. 

Mas nada disto diz respeito ao artigo que está em discussão; pois 
este só contém duas idéias: a primeira que os 12 conselheiros 
de estado, vencidos no artigo 1~, sejam vitalícios; a segunda, que, 
ape~r dessa qualidade, podem deixar de ser consultados pelo monar
ca. ' . ' 

Se se quiser que· ps conselheiros extraqrdinários sejam também 
vita· ícios, quando tratarmos do artigo 3? é ocasião competente para 
isso. e bem assim para marcar-se o número deles. · 

Julgo, pois, que, para não embaraçar a discussão, será bom que 
nos procuremos restringir às idéias enunciadas no artigo que se dis
cute. 

O SR. VERGUEI RO - Disse eu que este projeto poderia pare
cer desnecessário. O nobre Senador (o Sr. 'vasconcellos) respondeu 
que convinha comigo, em geral; mas que, nas atuais circunstâncias, o 
julgava necessário para se poder extremar bem as raias dos poderes 
políticos, que hoje estão muito obscuras. Com efeito, acham-se mui
to confundidas as raias dos poderes políticos, principalmente do judi
cial; reconheço isso; mas ninguém duvidará que o governo podia por 
si só fazer o que se determina neste projet9. Temps um grande nú
mero de conselheiros; e considera-se que todos .os que têm carta do 
Conselho estão obrigados a dar o seu parecer quando forem consul
tados: o gov"rno pode, portanto, chamá-los quando o julgue conve
niente. Ora, disse eu que, havendo esse grande quadro de conselhei
ros, podia o governo eScolher doze deles para um serviço efetivo e 
permanente, ficando-lhe livre consultar os mais extraordinariamente, 
quando lhe parecesse útil. Eis como podia o governo criar um 
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conselho de estado, tal qual o é por este projeto. Portanto, não há ri· 
gorosa necessidade deste projeto; com ele nada mais se vai fazer do 
que dar uma organização legislativa ao conselho, e de alguma maneira 
estreitar o círculo das atribuições do Poder Executivo, por isso que, 
enquanto se não estabelecer regra alguma, fica-lhe plena liberdade a 
este respeito. 

Entendo que é muito necessário um conselho de estado. O que 
julgo, como disse, é que não havia necessidade de lei para o formar. 
Temos um grande número de pessoas com título do Conselho; por 
isso disse eu que a coroa podia de entre eles formar um círculo es· 
treito, e em lugar de denomi.ná-los simplesmente - conselheiros.:.... 
dar-lhes o título de - conselheiros de estado -, designando 12 des· 
tes para um serviço efetivo, e ficando os outros destinados a suprir 
as faltas dos permanentes, ou mesmo para serem consultados nos ne· 
gócios mais graves; tudo isto podia o governo fazer. · 

Que inconvenientes têm resultado desse Poder ilimitado que 
tem a coroa de criar conselheiros? Creio que nenhum. Talvez tenham 
sido honradas com esse título, pessoas menos idôneas para entrar 
no conselho da coroa; mas, o que se segue é que não devem ser cha
mados. 

A qualidade de conselheiro deve ser vitalícia, por isso que é 
um título de honra; e não me parece que se deva tirar um título de 
honra. Esse título habilita para ser chamado ao conselho da coroa, 
mas não dá direito de entrar nele. Ora, porque não há de essa habili
tação ser vitalícia, como atualmente é, quanto aos conselheiros que 
existem? Por isso, vendo eu que no artigo nenhuma diferença se fez, 
e simplesmente se diz "o conselheiro de estado será vitalício", enten
di que todo o conselheiro de estado era vitalício, e não que somente 
o era o conselheiro ordinário. Tenho porém ouvido que a disposição 
de vitaliciedade só é relativa aos conselheiros de que trata o art. 1<?, 
mas não sei que se possa retirar o título de conselho a não ser por 
crimes que tenha cometido a pessoa honrada com esse título. 

t: verdade que o artigo contêm duas idéias; mas parece-me que 
essas idéias se combatem, não estão em harmonia uma com a outra . 
Determina o artigo que o conselheiro de estado seja vitalício, e ao 
mesmo tempo permite que possa ser dispensado indefinidamente. 
Onde está então a vitaliciedade? Semelhantes idéias são contraditó
rias. Parece que a qualidade de conselheiro deve ser vitalícia; por isso 
que, não sendo mais do que uma habilitação para entrar no conselho 
da coroa, logo que qualquer cidadão for qualificado com as qualida
des necessárias para entrar nesse exercício, não pode mais ser privado 
desse título honorífico. Não digo que tenha direito a entrar no con-
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selho; isso é outra coisa; está no caso de ser admitido; mas não tem 
direito a isso .. 

. A efetividade no conselho da coroa é que não deve ser permiti
da; convém que os conselheiros sejam vitalícios somente quanto à 
habilitação, mas não no exercício. Suponha-se que um dos 12 
membros do conselho da coroa perde a confiança do monarca; há 
de o monarca continuar a conservá-lo conselheiro ordinário? Não. 
A coroa deve ter a liberdade de escolher os conselheiros que merece
rem sua confiança, substituindo os que a houverem perdido, e aque
les que se reconhecer não terem a idoneidade necessária. E este o es
pírito da minha emenda. Mas, foi ela arguida por versar sobre objeto 
que deve ser tratado na discussão de outro artigo. Já declarei que a 
minha emenda compreendia disposição de· um outro artigo; mas 
que, por tal razão, me não parecia estar inabilitado para oferecê-la; 
porque, se for aprovada, quando chegarmos a esse artigo, parte dela 
se pode julgar prejudicada. . 

Não ouvi argumentos que conbatessem as minhas idéias; por
tanto, julgo a disposição da minha emenda preferível à do artigo. A 
faculdade por ele concedida, .de .serem dispensados os conselheiros, 
hão de sempre produzir odiosidades; e se do método que proponho 
também pode resultar alguma odiosidade, é sem dúvida muito menor: 
a reforma do quadro de conselho, quando o imperante julgue conve
niente, não irá menoscabar a pessoa alguma; mas a dispensa daquele 
que a lei declara vitalício não deixará de lhe ser ofensiva, salvo quan
do houver uma causa reconhecida, como, por exemplo, de ser despa
chado para outro lugar, cujo desempenho iniba o exercício de ambas 
as funções. Não é ofensiva a demissão de um ministro de estado, de 
um presidente de província, por isso que a lei diz que estes empre
gos são amovíveis; mas o mesmo se não pode dar quanto àqueles fun
cionários que a lei declara vitalícios. A minha emenda, porém, chega 
aos mesmos fins por meios mais brandos. · 

Disse também o nobre Senador, a respei·ío da não vitaliciedade 
dos conselheiros extraordinários, que necessário era que a coroa se 
pudesse assegurar da capacidade deles antes de os fazer vitalícios. Mas 
eu julgo que a coroa, quando conceder semelhante título, deve estar 
segura da capacidade do indivíduo a que o concede; porém, ainda 
que se tenha enganado, do engano não pode resultar mal algum, por
que lhe é livre deixar de chamá-lo para a efetividade do serviço. Con
tinuo, portanto, a sustentar a minha emenda, por me parecer conve

. niente declarar-se que a ·qualidade de conselheiro é vitalícia, mas o 
exercício não. 

Também não vejo inconveniente algum para o quadro dos con
selheiros extraordinários não seja indefinido. Isto se conforme com o 
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estado atual das coisas, pois temos um número indefinido de conse
lheiros. 

O SR. HOLLANDA - Sr. presidente, principiarei fazendo 
pequenas correções a enganos que .aparecem no meu discurso ulti
mamente recitado e se acha impresso no Despertador de hoje: são 
erros tão evidentes que ninguém nos. poderá atribuir; sem dúvida 
o taqu ígrafo não ouviu bem, ou terá sido preterida alguma palavra na 
composição. 

Na página 2~, coluna 2~ do Despertador de hoje, acham-se no 
meu discurso estas palavras: - Entretanto que a constituição só re
conheceu vitalício e hereditário o monarca, os Senadores e os magis
trados - Decerto foi engano; sem dúvida escaparia depois de - mo
narca - as palavras -e vitalícios os Senadores, etc . .,.., ou seria como 
segue: - Entretanto que a constituição só reconheceu vitalício o 
monarca, os Senadores e os magistrados, sendo o primeiro heredi
tário - O Senado não é hereditário nem os juízes. 

Outro equívoco que houve, também pode muito bem esca
par; é na coluna 3~ da mesma página, quando se diz: - E que sua 
doutrina é oposta às opiniões daqueles que outrora tanto declamaram 
contra o conselho de estado que propus - Estas palavras -que pro
pus - é acréscimo; eu as não proferi. E verdade que eu propus no 
Senado um projeto a este respeito, que foi rejeitado; mas não houve 
debate algum sobre ele; os nossos ouvidos estão virgens a respeito das 
razões que levaram o Senado a rejeitá-la. (Apoiado.) São pequenas 
correções, o J:nais está exato. 

Entrando agora na matéria, pareceria escusado dizer, Sr. pre
sidente, que é com grande interesse que eu tenho dado toda a aten
ção a esta discussão; e por ela se reconhece quanto a matéria é ·difí
cil. Os nobres Senadores que têm falado sobre a matéria estão dividi
dos de opiniões; os mesmos nobres membros que assinaram o projeto 
para o apoiar, lhe dão diversas inteligências; alguns deles até pare
cem concordar com os princípios que omiti. 

Eu tenho já declarado que julgava necessário o ordenado por
que estou persuadido que sem ordenado não haverá conselho. Estou 
até persuadido que, se ainda não existe esse conselho, é porque não 
há meios destinados para isso; se os houvesse, o governo já teria or
ganizado um conselho. 

Sr. presidente, quanto mais atento tenho estado à discussão, 
tanto mais vejo o inconveniente de adotarmos a denominação de -:
conselho· de estado. - Essa denominação era a do conselho que a · 
constituição aboliu, e nisto há alguma coisa de prejudicial; era tam
bém a do antigo conselho da nação portuguesa. Estas palavras- con
selho de estado - parece que vão restaurar algumas das atribuições 
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que tinha o antigo conselho de estado monarquia portuguesa, ou das 
do conselho de estado da constituição; entretanto que, se se usasse 
de outras palavras, não haveria esse inconveniente. 

A necessidade, Senhores, de organizar um conselho é reconhe
cida por todos; agora, que conselho deve ser, que atribuições se lhe 
hão de dar; eis aqui as dificuldades que se tem encontrado. Eu notei 
todas estas dificuldades, desde que reconheci a necessidade desse 
conselho; e por isso, quando o ano passado propus um projeto a este 
respeito, achei melhor não entrar nessa especificação, e quero expli
car o meu pensamento. A primeira coisa que se deve fazer, é marcar o 
número dos conselheiros e o seu ordenado. Eu marcava um quantita
tivo e o número dos conselheiros, e adotava a denominação de conse
lho privado. O meu pensamento era que os ministros de estado sem 
pasta tivessem voto no conselho, fossem ouvidos, quando o conse
lho julgasse conveniente. Isto se pratica em algumas nações, e eu 
suponho que até mesmo em Portugal; não estou bem certo a 
respeito de Portugal, mas em França isso se pratica, e na Inglaterra 
também. 

Seja-me permitido fazer aqui uma reflexão. Senhores, nós 
queremos prescrever ao monarca a obrigação de ir presidir ao conse
lho de estado: isto só se pode dizer por uma ficção, porque o monar
ca não tem tal obrigação. Presume-se que preside sempre ao conselho 
de estado; mas não podemos dizer ao monarca: - Vós fareis isto e 
aquilo. - O conselho supremo militar, por exemplo, é presidido pelo 
monarca; mas, por uma ficção, porque ele nu~ca lá vai. Portanto, este 
conselho privado pode funcionar sem que o monarca lhe presida de 
fato. Mesmo este direito que o projeto, no artigo 6<?, quer dar ao 
príncipe imperial, não sei se é necessário que se lhe dê, porque ele o 
tem, e o monarca chama o príncipe imperial para vir assistir ao con
selho. Suponho que o herdeiro da coroa tem este direito, sem que 
'seja preciso que a lei lho dê. 

Tenho mais algumas considerações a fazer sobre este projeto. 
O 1 <? artigo passou sem mesmo dizermos uma palavra a seu res
peito; estamos no 2f!, e temos visto a grande discussão que tem so
frido, discussão que, decerto, ninguém poderá tachar de ociosa. 
Maior ainda há de ser a discussão do art. 4<?, que quer fazer o Senado 
juiz privativo de uma causa que a constituição não submeteu à sua 
jurisdição. Note-se bem o que estamos fazendo com este projeto. 
Senhores, os conselheiros de estado da constituição sem dúvida de
viam ser julgados pelo Senado; mas hoje acontece assim? O Senado 
não pode julgar senão aqueles indivíduos que a constituição declara; 
e querer ampliar esta faculdade do Senado eu julgo que é ofender a 
constituição; nós nos vamos fazer juízes incompetentes. Há muito 
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que dizer sobre esta matéria, e tudo por causa das palavras -
conselho de estado -, porque, como na constituição se diz que os 
membros do conselho de estado eram julgados pelo Senado, agora, 
por analogia, o projeto determina o mesmo. Mas nós fazemos nisto 
uma invasão de poder, assim como a respeito da vitaliciedade, porque, 
como eu já disse, a constituição não reconheceu emprego algum vi
talício senão o de monarca, Senadores e juízes. 

UM SR. SENADOR -E militares. 
O SR. H. CAVALCANTI -Não, Sr., a vitaliciedade dos mili

tares está no seu foro, na sua patente, e o governo pode reformá-lo. 
UMA VOZ- O militar é vit:alício. 
O SR. H. CAVALCANTI - Bem: os Senhores são desta opi

nião mas não há outros empregos vital i cios senão estes. 
A disposição deste artigo faz-me lembrar o quanto certas as

sembléias província is têm saboreado esta facu Idade de dar vitaliciedade 
a empregos amovi veis. Nós agora também estamos a criar empregos vi
talícios, e para que? Para depois nos acharmos em embaraço5ye daqui a 
dois ou três anos termos de revogar.essa vitaliciédade. Entretanto, fi
caram os arestos, e tudo será confusão. 

Sr. presidente, eu não sou muito antiquário, nem sou muito 
versado na nossa legislação; mas suponho que mesmo os antigos 
conselheiros de estado da monarquia portuguesa não eram vital i cios; 
tenho algumas idéias a este respeito, e tenho agora aqui o repertório 
de Fernando Thomaz, que mandei vir para verificar isto. Posso cer
tificar que os secretários de estado eram conselheiros natos, isto está 
aqui a lei, e entretanto eles eram demitidos e dispensados. Parece-me 
que o conde de ~inhares era conselheiro de estado; mas depois ele foi 
dispensado do conselho. Não sei mesmo se José de Seabra da Silva foi 
conselheiro de estado, não posso asseverar isto; são idéias que me 
ocorrem agora na discussão, quando reflito nos abusos que estas pa
lavras - conselho de estado - podem acarretar consigo. Na 
monarquia portuguesa é verdade que não havia essa facilidade de mu
danças de ministros: quase sempre acontecia que os ministros de es
tado morriam sendo minjstros; e no Brasil, eu suponho que só um 
morreu sendo ministro de estado. . 

Muitos receios têm os nobres Senadores de que este conselho 
de estado seja muito mudável; eu não tenho receio de que assim 
aconteça, e muito especialmente se os conselheiros tiverem ordenado. 
Até creio que, se a lei disser que eles serão amovíveis, durarão mais 
tempo do que dizendo que serão vital i cios, porque parece-me que, 
neste caso, a lei há de ser mais prontamente revogada. 

Nos empregos políticos, Sr. presidente, eu não reputo a amo
vibilidade um mal; antes creio que é um bem. Suponho qu~ um con-
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selheiro que tem de~agradado ao Poder por seus conselhos, e que é· 
forçado a continuar a dá-los, está em uma posição muito desagradá
vel. Talvez que isto que eu estou dizendo já tenha tido lugar nos nos
sos dias, e talvez que· tenha sido presenciado por algum de nós. A 
demissão, nos empregos pai íticos, é muitas vezes vantajosa para os 
homens que os ocupam; eles reabilitam-se mais depois de estarem 
fora desses empregos do que continuando a estar neles. Quantas ve
zes um alto funcionário, contra quem se declara a opinião do país, 
continuando no exercício de suas funções, agrava ainda mais a sua 
posição? Saindo, demitindo-se, não acontece assim. .. 

Áté há mais outra consideração: os ministros de estado, Sr. 
presidente, julgo que· devem dar sua demissão quando eles conhecem 
que já não tem a confiança do monarca e do país. Não devem esperar 
ou esforçar-se por se manter na administração; devem demitir-se. E 
verdade que, à vista· do exemplo .dos ministros de estado, todo o 
mundo hoje se supõe com direito qe dar a sua demissão, até mesmo 
os meus camaradas militares. Nós estamos na época das maravilhas: 
hoje qualquer militar: - Dou minha demissão da comissão para que 
fui nomeado -;e todos os outros funcionáriospúblicos procedem da 
mesma forma, quando não têm. direito para e>brarem assim. Pelo con
trário, o ministro de estado não deve esperar, deve. dar a sua demissão. 

Isto que digo a res[Jeito do Ministro de Estado, deve servir. tam
bém para o conselheiro da coroa: quando ele julga que não tem a con
fiança da coroa, e que os seus conselhos não são·atendidos, .ele deve 
pedir a sua desoneração. Mas, se os nobres Senadoresentendem que 
estas considerações não procedem, _que rilelhor é fazer os conselhei
ros vitalícios para depois sererrl; disp:ênsados, e dispensados por um 
tempo indefinido,· façam-no·,embora; o que pode acontecer é que 
depois não haja conselho, :·po~qúe a··círculo é pequeno, são só 24 
conselheiros; e pode dar-se o caso em que todos estejam suspensos. 

Disse-se que, não sendo limitado o número dos conselheiros, 
em 'pouco· tempo haverá muitos, e que assim avilta-se o emprego; ba
rateia-se essa moeda, (permita-se-me a expressão) torna-se pouco ape
tecida. Os nobres Senadores que assim falam lembram-se do conselho 
de estado da constituição ou da antiga monarquia .. Quem viu o que 
era o Conselho de Estado da antiga monarquia e mesmo o da consti
tuição, não deve querer que .ele seja ampliado. Mas esses inconveni
entes não se dariam se, em vez de ressuscitar o antigo conselho de es
tado, criássemos um conselho privado da coroa; nenhum inconveni
ente haveria em que fosse mais amplo o .. número dos conselheiros. 
Eu estou persuadido que todos os homens que hoje têm carta do con
selho pertencem ao conselho privado, porque suponho que todos eles 
têm direi~o a aconselhar o Imperador, sendo chamados; mas outro 
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qualquer que não tenha essa carta, não goza desse direito. Portanto, 
quem tem carta do conselho pode-se chamar já membro do conselho 
privado. 

Eu queria porém, Senhores, que esse conselho privado fosse os
tensivo; que o poder o fizesse conhecer ao público, dizendo: não só 

· há ministros de estado encarregados de fazer executar as leis, mas 
há conselheiros da coroa, que são Fulano e Beltrão, incumbidos de 
aconselhar o monarca: de maneira que, se dos atos do poder provies
sem males ao país, a responsabilidade penal recaísse sobre os Minis
tros de Estado, e a responsabilidade moral sobre os conselheiros. 

Já ontem disse eu aqui, e estou intimamente convencido que 
a existência desse conselho até dispensava certos conselheiros ofi
ciosos, que querem dar conselhos, mas que não querem que se saiba 
que eles aconselham, que não querem ter nem essa responsabilidade 
moral. · 

Se pois achamos conveniente que haja, quanto antes, um con
selho privado, ou um conselho de estado desta natureza, e não 
como o da constituição, ou o da antiga monarquia portuguesa, por
que razão não o havemos de criar em um só artigo, deixando o mais 
ao governo? Não seria mais vantajoso que se criasse um conselho, 
marcando-se o número e o ordenado dos conselheiros, deixando ao 
governo a faculdade de fazer um regulamento para a boa execução 
da lei, onde se definissem as atribuições do conselho? Não seria isto 
mais vantajoso do que principiar pelo inverso, não marcando ordena
do, e dando atribuições que talvez vão comprometer a existência do 
conselho? Reconheço a necessidade de um conselho; se se pud~sse 
estabelecer já amanhã, queria que se estabelecesse. Para se ganhar 
tempo, eu julgava que nós devíamos contentar com o decretar a sua 
criação, marcar o número dos conselheiros e o ordenado, deixando 
ao ministério a organização do conselho. Mas entrar nos detalhes, 
entrar no desenvolvimento da questão, não acho isto conveniente; 
apelo para a discussão que já tem havido. O nobre Senador autor do 
projeto já falou em considerar o conselheiro ordinário como juiz per
manente; outro nobre Senador falou até em assembléia geral do con
selho: de maneira que eu não sei como isto se faz; este desenvolvi
mento é particular do nobre Senador, é diverso mesmo do que está 
no projeto. 

Vejamos agora o que diz a emenda do nobre Senador por Mi
nas; sem dúvida, ela satisfaz as necessidades públicas: com essa 
emenda tornam~se desnecessários muitos dos artigos deste projeto. 
O que diz a emenda? Diz que o número dos conselheiros será indefi
nido, mas que o Imperador escolherá anualmente os conselheiros or
dinários. Em que há nisto contradição? Eu não a vejo, pois que o 
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número dos conselheiros ordinários está fixado no artigo primeiro. 
Eu confesso que, quando o nobre Senador autor da emenda falou 
ontem, eu não me conformei inteiramente com a.s suas idéias; mas a 
sua emenda eu a aprovo. 

E muito vantajosa a disposição da emenda que diz que o Im
perador fará anualmente a escolha dos conselheiros ordinários. Sr. 
presidente, esta escolha feita anualmente parece que remove o odio
so que traz a suspensão do conselheiro da coroa, porque, ou o con
selheiro da coroa tem dado a sua demissão, (o que pode fazer) ou 
então a suspensão dá a entender que ele não tem cumprido com o 
seu dever; entretanto que, havendo desiguação anual, não aparece 
esta odiosidade, e ao mesmo tempo não se tira à coroa a atribuição 
de poder, em um caso extraordinário, aceitar a demissão de um con
selheiro, ou mesmo demiti-lo, quando ju1gue conveniente. A designa
ção anual faz desaparecer a odiosidade de que resultaria da dispensa, 
e pode o monarca exercer essa atribuição, sem que nesse exercício 
nada se possa supor de desagradável. 

Voto, pois, pela emenda; todavia, é necessário que eu declare 
que, quando se propuser à votação o artigo, salvas as emendas, eu 

' 
votarei contra o artigo, porque pode ser que aconteça que, votando 
eu em favor do artigo, no intuito de votar ao depois pela emenda, 
não tenha ela maioria, quando seja posta à votação, entretanto que 
eu terei concorrido com o meu voto para passar o artigo, 

O SR. 1<? SECRETARIO lê um ofício que acaba de receber 
do ministro do império, participando que S. M. o Imperador recebe
rá, amanhã 3 do corrente, ao meio dia, no paço da cidade, a depu
tação de que trata o ofício do Senado de 30 do mês findo. 

· Fica o Senado inteirado. · 
Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O SR. presidente marca para ordem do dia as matérias dadas 

para hoje. 
Levanta-se a sessão às duas horas e cia:~co minutos. 
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SESSAO EM 3 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Luiz José de Oliveira 

SUMARIO. - Discussão do projeto de lei que cria um Conselho de 
Estado. - Discurso do Sr. Paula e Souza. -Aprovação do artigo 2~ 

que consagra a vitaliciedade dos conselheiros de estado. -
Discussão do artigo 3~ Oradores os Srs.: Vergueiro, Carneiro 
de Campos, Saturnino, Mello Mattos, Vasconcellos. 
Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 

e lida a ata da anterior, é aprovada. 
O SR. 1? SECRETARIO lê um ofício do Ministro do Império, 

remetendo um dos autógrafos sancionados da resolução da Assem
bléia Geral que aprova a pensão concedida ao bacharel Luiz Paulino 
da Costa Lobo: fica o Senado inteirado, e manda-se participar à Câ
mara dos Srs. Deputados. 

São apovadas as folhas do subsídio dos Srs. Senadores, e as 
dos vencimentos dos empregados da Secretaria e Casa do Senado, e 
da publicação de seus trabalhos. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
artigo 2~ do projeto de lei - S - deste ano, que cria um Conselho de 
Estado; conjuntamente com a emenda do Sr. Vergueiro, apoiada na 
referida sessão. 

O SR. PAULA E SOuZA -Sr. presidente, o meu estado de 
saúde faz·com que me seja quase impossível tomar parte na presente 
discussão; porém, sendo a matéria tão importante, vejo-me forçado 
a redobrar os.esforços para fundamentar o meu voto. 

Este projeto tem por fim criar um Conselho de Estado, ao qual 
dá o caráter de político e administrativo. Ora, quanto a mim, parece-
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me que são muito distintas as funções do Conselho de Estado, quan
do ele tenha de exercer funções administrativas ou políticas. Como 
pois, neste Conselho de Estado, se acumulam essas funções, que, em 
minha opinião, devem ser extremadas, por isso, quando o projeto en
trou em primeira discussão, requeri que ele fosse à comissão respec
tiva, a fim de que ela, tomando em consideração a matéria, propu
zesse as emendas que julgasse convenientes; porém, esta minha roga
tiva não foi atendida. Entendeu-se que o projeto não admitia emen
das, ou que, na discussão, elas se poderiam oferecer. Agora eu vou 
submeter à consideração do Senado as minhas dúvidas, para que ele 
conheça os motivos pelos quais eu entendia que esta matéria devia 
ser remetida a uma comissão. ' 

O primeiro artigo do projeto já passou; porém o seu vencimen
to não obsta a que as minhas idéias triunfem, porque nele não se diz 
senão - haverá um Conselho de Estado contendo tal número de 
membros. No primeiro artigo não se lhe marcam as atribuições; logo, 
segue-se que, independente da sua aprovação, se podem alterar os 
demais artigos do projeto, sem que essas aiterações vão em contradi-

. ção com o vencido no artigo primeiro. Ora, isto mesmo digo em 
· resposta a aqueles senhores que supõem que se não pode alterar o 

art. 29, por se ter vencido o 19 
O Conselho de Estado criado por este projeto é ao mesmo tem

po político e administrativo, porque lhe é encarregado a um tempo o 
desempenho de funções que são características de um Conselho de 
Estado político, e de funções que são características de um Conselho 
de Estado administrativo. A primeira coisa que se devia considerar 
era se é conveniente a criação de um tal Conselho de Estado. Talvez 
muitos entendam que não, porque, quando um Conselho de Estado 
é político não deve desempenhar funções administrativas. 

O Conselho de Estado político tem por ·fim servir como de 
auxiliar ao monarca, e não ajudar o ministério. Ao sistema de mo
narquia representativa é inerente a existência de um chefe não só 
vitalício como hereditário, que, representando a nação, supõe-se que 
toma o maior interesse por ela, trabalha pra que o governo da nação 
se dirija do modo mais útil para fazer a sua felicidade, procurando 
que o mesmo governo se conforme com a opinião dominante; e c 
modo por que exercita o governo é por via dos ministros. Segundo 
esta organização política, esse Corpo Conselheiro da coroa· tem por 
fim julgar os conflitos que muitas vezes se dão entre os representan
tes da nação e os ministros, que representam o governo. E convenien
te que, em casos tais, esse corpo auxilie o monarca nas funções que 
tem a desempenhar; e, por conseqüência, um conselho tal não deve 
ser subordinado aos ministros, por isso que os conselheiros têm, em 
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certas· circunstâncias,. de apresentar sua opinião, e mesmo seu voto 
em oposição ao ministério. 

O Conselho de Estado Administrativo, porém, não está no 
mesmo caso; ele não pode deixar de ser subordinado ao ministério, 
porque pode ser considerado como uma estação, por meio da qual o 
ministério elabora as propostas que o poder executivo tem de apre
sentar à Assembléia Geral, e os decretos, regulamentos e .instruções 
que o executivo tem de dar para a boa execução das leis. Tem mesmo 
o desempenho de outras funções administrativas, e até o conheci
mento dos julgamentos; de maneira que casos há em que o Conselho 
de Estado tem ao mesmo tempo de se constituir tribunal de julga
ção, pois que pelo projeto se lhe dá a. atribuição de ser ouvido sobre 
questões de presos, indenizações, sobre conflitos de juris9ição entre 
as autoridades administrativas, e entre estas e as judiciárias. &c. 

Logo, em minha humilde opinião, não é conveniente criar-se 
um. Conselho. de Estado que tenha ao.mesmo tempo um caráter polí
tico e administrativo, porque, como Conselho Político, tem de acon· 
selhar o monarca sobre funções do Poder Moderador e Executivo; 
tem às vezes de julgar, por assim dizer, o. gabinete, quando este não 
esteja de acordo com os representantes da nação; e, por conseqüência, 
nesta qualidade, pode ser c:onsider~do como superior ao ministério; 
entretanto que, como Conselho Administrativo, é uma estação que 
tem de ajudar o ministério, e lhe é inteiramente subordinado. 

Além destas simples consideraçõesque a razão me ministra, eu, 
que me não. julgo com capacidade suficiente, costumo em todas as 
grandes questões consultar os exemplos de outras nações, embora se 
diga, às vezes, que esses exemplos não convém, porque nos não são 
aplicáveis, ou porque ·algumas vezes tem havido erro na adoção de 
certas medidas. Daí o que se segue é que na aplicação desses exem
plos ou na adoção dessas medidas os deve proceder com toda a cau
tela, adotando-se aquilo ·que se conformar com nossos usos, -cos
tumes e circunstâncias; mas não se pode negar que de se ir beber co· 

·: nhecimentos em outros países os conseguem muitas vantagens. Por 
... isso, não me posso persuadir que se deva prescindir,desses exemplos 

·de outras nações, que mesmo não se lhes deva dar muito peso, por 
isso que nós somos uma nação nova; começamos ontem, e é por isso 
que precisamos ir beber esses conhecimentos em os países que têm 
mais experiência. 

Ora, vamos ver qual é a monarquia representativa que tem um 
·Conselho de Estado a um tempo político e administrativo. Eu não 
tenho a animosidade de dizer que não haja; porém, não me recordo 
de sua existência. Na França há o célebre Conselho de Estado, ins· 
tituição de Napoleão, mas é puramente administrativo. Elabora os 
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projetas de lei segundo as bases que lhe marca o ministério; porém 
não aconselha o monarca. No tempo da restauração havia o Conselho 
do Gabinete, o qual era composto de todos os ministros, Secretários 
de Estado, de ministros que tinham sido Secretários de Estado, e que 
continuavam a ter a consideração de ministros, mas não de secretá
rios, e de dois conselheiros de estado designados pelo rei. Mas, pela 
experiência, conheceu-se que esse conselho estorvava a marcha do ga-

. binete, foi suprimido; e, desde então, é só o ministério o conselheiro 
político do monarca. 

Na Inglaterra há o conselho privado do rei, de que já se tem 
falado; dá conselho quando o rei exige; mas não tem ao mesmo tem
po caráter político e administrativo. Na Bélgica não há Conselho de 
Estado. Nos Países-Baixos também não havia. 

Passando para as monarquias absolutas, aí se observa que todas 
elas têm Conselho de Estado, e isso era de necessidade. Nas monar
quias absolutas o chefe do estado é o que representa a nação; supõe
se que a sua vontade-é a vontade nacional. O monarca não tem outros 
meios diretos de ouvir a nação, e por isso deve ter certos homens que 
o aconselhem; mas, nas monarquias absolutas, o Conselho de Estado 
não dirige o monarca; o monarca tem vontade soberana, não há luta 
entre os representantes da nação e o ministério; e o ministério do 
governo absoluto não é o mesmo que o ministério de um governo re
presentativo: é um simples agente do Chefe do Estado, um simples 
secretário. O Conselho de Estado serve para auxiliar o mesmo mi
nistério, e o monarca, no modo de dirigir os negócios públicos. Mas, 
ainda assim, nessas monarquias absolutas o Conselho de Estado não 
tem o caráter vitalício: o monarca o muda quando quer, assim como 
o consulta quando lhe apraz. 1: isso o que se vê na Áustria, na Prussia 
e na Russia. 

Logo, se nós queremos formar um Conselho de Estado, cujas 
funções sejam aconselhar o monarca, parece-me que ele se deve li
mitar unicamente a essas funções, e não devemos permitir-lhe que 
exerça outras; pois o contrário é desnaturarmos essa instituição. 
Fazemos que esta estação que tem de servir para aconselhar o monar
ca venha a ser subordinada aos ministros, e se torne seu agente. 

O projeto também estabelece que os Membros do Conselho de 
Estado sejam vitalícios. E esta uma idéia que também não ,posso 
aprovar. Se o Conselho de Estado é para aconselhar o monarca sobre 
o modo de reger o estado no exercício de suas funções, não me pa
rece prudente que ele seja vitalício em um governo monárquico re
presentativo. Segundo o regime que temos adotado, o governo deve 
ir sempre de acordo com a opinião nacional; e é para isso se consegt_J ir 
que a essa forma de governo é inerente a existência do monarca he-
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reditário vitalício, o qual, estando superior a todas as paixões, a 
todos oa partidos, pode melhor consultar a opinião nacional e dirigir
se por ela; e, se a opinião nacional não é sempre fixa, são fixos certos 
princípios. Criado o Conselho de Estado em uma época, ele represen
ta certas opiniões; e, quando, em virtude de circunstâncias que ocor· 
ram, as opiniões que esse Conselho de Es~ado representa não conti· 
nuarem a ser as opiniões da nação, tais conselheiros de estado estão 
em desacordo com a opinião dominante da nação, e, nesse caso, o mo· 
narca não pode continuar a ouvi-los sem quebra dos interesses nacio· 
nais. Esses conselhos podem ser nocivos ao monarca como à mesma 
nação: eles podem aconselhar ao monarca para que, não ouvindo a 
opinião nacional, demita o ministério, quando ele pode muito bem 
estar de acordo com a mesma opinião nacional. Mas, se o monar
ca, não dando importância à opinião do Conselho de Estado, conser· 
var o ministério, ministério que está em oposição ao Conselho de 
Estado, e conforme com a opinião nacional, o resultado é não haver 
concordância: vem a dar-se uma luta, porque infalivelmente da de· 
sarmonia· de opiniões hão de resultar ódios, e nós vemos entre nós 
e entre todas as nações, que os partidos algumas vezes chegam ao 
ponto de serem entre si intolerante e rancorosos; e eis até que ponto 
a idéia da vitalicidade pode levar as coisas. Logo, é evidente que um 
Conselho de Estado, organizado por esse modo, não pode preencher 
os fins que se tem em vista. 

Mas, sobre este objeto, o projeto apresenta um corretivo, ofe· 
rece de algum modo um remédio, o qual está na faculdade que se dá 
ao Imperador de dispensar o conselheiro de estado do exercício de 
suas funções por tempo idefinido. Esta disposição se deve julgar ex
tensiva a todos os conselheiros; e, no caso de suspensão, quem os tem 
de suprir? Há sarnento os conselheiros extraordinários, os quais, sen· 
do chamados, vem a formar o conselho. Mas suponhamos que o lm· 
perador julga que deve dispensar do serviço oito, nove, ou doze con· 
selheiros ordinários; como vem a ser formado o Conselho? Somente 
de conselheiros extraordinários. Mas, a respeito dos extraordinários 
pode-se dar a mesma circunstância que se dá à respeito dos ordiná· 
rios, isto é, podem suas opiniões não estar em harmonia com a opi· 
nião do ministério, com a opinião nacional. Logo, a dispensa não 
remedeia o mal, porque aqueles conselheiros que são suspensos por 
terem uma opinião que se não conforma com a opi~ião nacional, vem 
a ser substituídos por outros que partilham iguais opiniões: assim, 
temos que se não consegue o fim que se propuseram os nobres auto· 
res do projeto. 

Passando a servir os extraordinários, pergunto eu, far-se-ão 
novos conselheiros extraordinários para substitui-los? O projeto nada 
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providencia a este respeito.Não há um meio pelo qual o monarca 
possa obter ouvir um Conselho de Estado que esteja de acordo com 
a opinião nacional. O. monarca fica sem ação sobre o conselho, 
embora queira que nele influam conselheiros que estejam de acordo 
com a opinião nacional; como o número é limitado, não o pode 
fazer. Isto, por certo, não vai de acordo com o que se chama ideal do 
governo representativo. 

Quando se· der mesmo o caso de doença ou de morte, que faça 
com que o número dos conselheiros extraordinários fique muito 
diminuto, por isso que podem ter sido chamados para suprir as vagas 
que tenha havido de conselheiros ordinários, quem substituirá aos 
extraordinários? Não vejo também no projeto providência alguma a 
este respeito. 

Logo, parece muito melhor que, embora o número dos conse
lheiros de estado ordinários seja limitado, contudo seja mais extenso 
o dos extraordinários, para que o monarca tenha mais latitude onde 
escolha; assim como deve ser vitalício o título de conselheiro, mas 
não o exercício, porque o homem que chega a ocupar esse emprego, 
que para mim é o máximo, convém que não perca o seu título. Quan
do alguém chega a um emprego tal, é porque se atendeu a sua honra e 
consideração social pelos serviços que tenha prestado ao seu país. 
Com quanto, em virtude de uma ou outra circunstância, se entenda 
que os seus serviços, nesse emprego de alta consideração, deixam de 
ser aproveitáveis, sendo dispensado da serviço, nãó lhe deve isso servir 
de desar, porque a opinião nacional pode, na verdade, não estar em 
harmonia com a sua opinião; mas a opinião da nação talvez não seja 
a mais útil, o que às vezes sucede; poderá dominar por anos, e depois 
mudar e conformar-se com a opinião do conselheiro dispensado. 
Pode mesmo a opinião do conselheiro estar no justo, mas ser prejudi
cial à causa pública; e neste caso não convém que continue no exer
cício de suas funções. Por isso é conveniente que o exercício seja 
amovível, embora seja vitalícia a posição social do conselheiro de 
estado. Parece-me, pois, que a opinião de que sejam temporárias as 
funções do Conselho do Estado é mais análoga à índole do sistema 
monárquico representativo. 

Objetou-se, segundo tenho ouvido, que o Conselho de Estado 
não podia ser útil senão fosse vitalício; pois para a sua consideração 
social, para transmitir as tradições dos gabinetes, e para que tenha 
independência, é necessário que esse corpo seja vitalício. Porém eu 
creio que essas considerações não são aplicáveis aq caso atual. 

Para que tenha o conselheiro de· estado mais consideração so
cial, admito que seja vitalício, quanto ao título, mas quanto ao exer

- · Pelo que respeita à independência, tendo eles a vitalicieda-
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de, quanto à posição de conselheiros, serão independentes, embora 
ela falte quanto ao exercício. O exercício do emprego a que lhes 
daria direito, é a uma gratificação; mas isto deve-lhes ser indiferente, 
porque ela não pode chegar para a sua subsistência, e meios de sub· 
sistir todo o conselheiro deve ter; e tanto isto é assim que o projeto 
exige que o conselheiro de estado tenha as habilitações de Senador. 

Quanto às tradições, se esse argumento valesse, então devia 
servir para os Ministros de Estado, porque o ministério é quem exe
cuta as leis, e como tal é quem está· mais ao fato das medidas que se 
tem tomado, das que são profícuas, o das que convém tomar-se ou 
revogar-se. Demais essas mesmas tradições se podem obtt:lr pelo 
estudo dos atos das administrações, e prática dos negócios, e esses co
nhecimentos melhor podem ter os Ministros de Estado do que um ou 
outro que não tenha sido ministro. 

Também se notou que a vitaliciedade era conveniente pelo lado 
do segredo; mas, se essa razão é valiosa para os conselheiros, também 
o será para os ministros, porque ninguém mais do que o ministério 
conhece os segredos do estado; os negócios mais importantes são tra· 
tados por ele. Assim, se a necessidade de serem vitalícios os canse· 
lheiros de estado nasce da necessidade de se conservar o segredo, 
então, e com mais razão, devem ser vitalícios os Ministros de Estado. 
Pode haver um negócio em que o monarca não queira consultar o 
Conselho de Estado, no que está no seu direito; mas o ministério, que 
não pode, nem deve ser vitalício, tem dele conhecimento. Deste 
modo se vê que o argumento do segredo não é valioso. 

. Se este Conselho de Estado Político é para aconselhar o mo· 
narca no exercício dos poderes que a constituição lhe confere, para 
o ilustrar, para consultar a opinião nacional, servindo de auxílio ao 
poder moderador, um Conselho de Estado vitalício não pode preen· 
cher este fim. A sociedade há de ter necessariamente partidos; um 
deles há de governar o estado; mas sabe-se que esse partido não há de . 
ser constante no seu posto; o partido que governa deixa de ser maio· 
ria, deixa de governar; o Conselho de Estado, criado debaixo da in· 
fluência de um partido, há de partilhar a opinião dele; e, estando esse 
partido em oposição com a opinião nacional, o monarca, superior aos 
partidos, vê-se na necessidade de conservar esse conselho, porque o 
recurso da dispensa já notei que é ilusório. Logo, parece que esse 
exercício deve ser amovível e temporário. 

Quais são os males que se podem seguir de ser temporário? Se 
não unicamente os que foram apontados pelos nobres Senadores, 
julgo ter respondido satisfatoriamente. O conselheiro de estado, se 
for digno desse emprego, há de dar os melhores conselhos possíveis; 
e, quando o monãrca entenda que deve cessar o seu exercício, ele há 
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de retirar-se, reconhecendo que não é útil ao estado o seu exercício, 
há de esperar pelo tempo até que triunfe a justa opinião de que ele 
pode estar possuído, e seja do novo chamado ao exercício das funções 
de conselheiro. Mas forçar o país a ter como conselheiro de estado 
um homem em oposição direta à opinião nacional, com prejuízo dos 
interesses legítimos da sociedade, é o mais imprudente possível. 

Em uma monarquia representativa, a existência de um Conse
lho de Estado é um meio para harmonizar os diferentes poderes polí
ticos; em outros governos representativos, onde não há monarquia, 
faltam alguns meios para se obter essa harmonia livre de choques, e 
por meios legais: em uma república, por exemplo, é isso difícil de 
conseguir-se. Mas, em uma monarquia onde o chefe é hereditário, 
há esse meio, o qual, porém, se não consegue, dan.do-sea vitaliciedade 
ao Conselho de Estado ... 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador permita que o inter
rompa, porque é chegada a hora em que tem de sair a deputação que 
vai submeter a sanção imperial o projeto de lei do reconhecimento da 
princesa brasileira a Sra. O. Maria Amélia. 

As 11 horas e meia o Sr. presidente convida a deputação encar
regada de apresentar à sanção imperial o projeto de lei do reconheci
mento da princesa brasileira a Sra. D. Maria Amélia, a desempenhar 
a sua missão; e suspende a sessão por não haver casa. 

À meia hora da tarde, voltando a deputação, continua a sessão; 
e o Sr. conde de Lajes, como orador da deputação, disse que, chegan
do ao paço da cidade, e sendo introduzido com as formalidades do 
estilo à presença do S. M. o Imperador, entregara ao mesmo. Augusto 
Senhor o decreto da Assembléia Geral, e que S. M. respondera - Que 
o examinaria -

~ recebida a resposta com muito especial agrado. 
Prossegue a discussão do artigo 2~ do projeto de lei que cria 

um Conselho de Estado. . 
O SR. PAULA SOUZA- Depois de fazer a recapitulação dos 

argumentos que havia produzido antes de sair a deputação, continua: 
se, pois, se enteder conveniente criar-se um Conselho de Estado admi
nistrativo, crie-se, mas em separado deste, pois as suas funções são 
diferentes. Se o Conselho de Estado administrativo tem de julgar 
grandes questões, como os conflitos de jurisdição, &c., talvez convies
se que ele fosse vitalício, pela regra geral de que todos os corpos judi
ciais devem ser vitalícios. Se, porém, o Conselho de Estado adminis· 
trativo pode ser subordinado ao ministério, não o deve ser o Conse
lho de Estado político, porisso que é um conselho do monarca; e, 
tendo de julgar conflitos entre os representantes da nação e o minis
tério, não deve ao mesmo ministério estar subordinado; mas, embora 
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seus membros tenham o título vitalício, -seu exercício deve ser amo
vível, segundo o monarca o entender. 

Talvez que o número de Membros do Conselho possa ser 
menor do que o que se venceu no art. 1!l Sendo seu caráter político, 
talvez bastasse que tivesse o número de· seis membros; porém, seja 
embora o número o que se venceu, suas funções devem ser unicamen
te políticas e não administrativas. 

À vista destas considerações, não me parecendo conveniente 
que no projeto se envolvam disposições políticas com disposições 
administrativas, e não aprovando a idéia da vitaliciedade do exercício, 
vou oferecer uma emenda para que o título de conselheiro de estado 
seja vitalício, mas que o exercício dure somente em quanto aprouver 
ao imperador; e, quando tratarmos dos mais artigos, eu, que tenho a 
opinião de que o Conselho de Estado seja político e não administra
tivo, examinarei esses artigos debaixo deste ponto de vista, com 
quanto esteja persuadido pela discussão que a minha opinião não terá 
companhia, ou, a tê-la, será esta muito pequena. Por isso, talvez devo 
supor que a opinião oposta é a melhor, porque a partilha a grande 
maioria da casa. 

Mas entendi dever enunciar o meu voto, porque esta questão 
é vital. Qualquer que seja a idéia que se adote, deve ser pensada; para 
que não seja alterada a miúdo esta instituição, devemos dar-lhe o má· 
ximo de estabilidade. Nós tivemos um Conselho de Estado como 
este, com a diferença de se lhe adicionar agora o caráter administra
tivo, o que o piora, porque não é compatível um caráter com outro. 
Esse Conselho de Estado que existia foi abolido pelo ato adicional, e 
agora determina-se que fique existindo o Conselho de Estado da 
Constituição! porque alterar o que foi reformado, só se pode fazer 
pelos meios que se acham estabelecidos na constituição, e nós, instau
rando o Conselho de Estado, que estava abolido, exercemos poderes 
superiores às nossas faculdades. 

Mas, prescindindo desse argumento, o que observo o é que os 
poderes políticos que extinguiram o Conselh9 de Estado agora o vão 
restabelecer, porém piorando essa instituição, porque lhe acrescenta
mos o caráter administrativo. E quem nos assegura que o passo que 
damos é bem refletido? Que não acontecerá que, daqui a 3 ou 4 
anos tenhamos de tomar uma deliberação em contrário? lstc não 
mostra oscilação em. nossas deliberações? Sem dúvida. Parece-me, 
pois, que todos devemos concordar em que esta questão sej~ muito 
meditada. A discussão que houver, ainda que prolongada, nao deve 
enfastiar os membros da casa: todos devem concorrer para que aquilo 
que se vencer tenha o cunho do melhor, tenha alguma estabilidade. 
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Tenho exposto a minha opinião. e vou mandar a minha emen
da à mesa; e reservo-me para acompanhar a discussão dos outros arti
gos, se mo permitirem as minhas forças, conforme as idéias que tenho 
apresentado . 

. Vem à mesa e é apoiada a seguinte emenda. 
"Art. 29 O título de conselheiro de estado é vitalício; mas seu 

. exercs'cio durará tão somente em quanto aprouver ao Imperador. 
. Salva a redação. - Paula Souza." 

Discutida a matéria, o Sr. Vergueiro pede retirar a sua emenda, 
e é-lhe concedido. 

Posto a votação, aprova-se o artigo 2!=>, não passando a emenda. 
do Sr. Paula Souza. 

Entra em discussão o seguinte: . 
Art. 3? Haverá até 12 conselheiros de estado extraordinários, 

e, tanto estes como os ordinários, serão nomeados pelo Imperador. 
Compete aos conselheiros de estado extraordinários: 
§ 1 !=> Servir no impedimento dos ordinários, sendo para esse 

fim designado. . 
§ 2? Ter assento, e voto no Conselho de Estado, quando fo

rem chamados para alguma consulta. 
O SR. VERGUEI RO -Pedi a palavra para oferecer uma parte 

da emenda que retirei, que é relativa a este artigo. O artigo diz: -. 
Haverá até doze conselheiros de estado extraordinários, &c.- Quando 
apresentei a emenda mostrei os inconvenientes de se estreitar tanto a 
escala.das pessoas com que a coroa deve aconselhar-se. Alguns nobres 
SeRadores reconheceram ser diminuto· o nú!Jl~r.o de doze, e que tal- ! 
vez se devesse elevá-lo a 21 ou a 30; mas· não sei porque razão se' 
há de inibir a coroa de ter um número mais amplo de pessoas que 
possa chamar ao conselho; se até agora isso se praticava, como ir ini
bir à coroa essa faculdade? O número de conselheiros deve ser inde
finido, e o exercício limitado. 

Parece-me que se não quer discussão sobre esta matéria, por 
.~isso limito-me a apresentar a emenda. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: . 
"Ao art. 3!=> - Em lugar de - doze conselheiros de estado ex

traordinários - diga-se - o número dos conselheiros de estado extra·
~ ordinários será indefinido.- Vergueiro." · · 

. O SR. CARNEIRO DE CAMPOS - Pedi a palavra sort:~ente 
para tocar em uma idéia que avan;ou o nobre Senador o Sr. Verguei
ro, na qual me parece que há algum equívoco. O nobre Senador disse 
que era preciso que o número dos conselheiros fosse indefinido, por
que não descobria razão alguma para que fosse limitado. Uma razão 
para que o número seja muito limitado, é que se devem escolher os 
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homens de mais conhecimentos,· que tenham prestado serviços, etc. 
Se o número for indefinido, quando·todos, por assim dizer, com mui
ta facilidade poderem obter o título de conselheiro de estado, nin
guém ambicionará esse título; e como convém que esta espécie de 
emprego seja muito respeitável, pareci:!, mesmo pela natureza das coi
sas, que deve ser pouco vulgarizado. 

A outra razão em que o nobre Senador fundamentou a sua 
emenda, é que se não deve coarctar a atribuição que tem o monarca 
de nomear os conselheiros de estado, porque até aqui essa atribuição 
não foi limitada. Eu creio que. o nobre Senador está enganado: depois 
que nos constituímos em nação, tivemos o Conselho de Estado da 
Constituição, e aí o número dos conselheiros era limitado. 

Diz-se que o Imperador nomeia conselheiros; mas estes não 
são seguramente conselheiros de estado: os que tem carta do con
selho são mui distintos daqueles que são chamados conselheiros ·de 
estado; os conselheiros de estado têm dever de aconselharem o mo
narca, e os que têm carta do conselho só o aconselham quando para 
isto são convocados. · 

Eu até observei, no tempo do Sr. D. Pedro I, que alguns conse
lheiros de estado davam conselhos ao imperante sem que ele os pe
disse. Tendo S. M. de demitir o ministério de que eu fazia parte, e 
estando eu no paço, em sua presença, com o meu ilustre colega o 
Sr. H. Cavalcanti, ele nos disse: - Vmcs, tem servido bem; mas eu 
sou obrigado a mudar de ministério. - Por essa ocasião, meu ir
mão, que era conselheiro de estado, e estava no paço, disse que ia 
aconselhar o monarca a não dar esse passo; ao que eu lhe respondi 
que ele não podia dizer nada a S. M. a respeito de demitir o seu mi-. 
nistério; porém ele tornou-me: - Eu não preciso que S. M. me peça· 
conselhos, sou conselheiro de estado, e portanto é do meu dever 
aconselhá-lo todas as vezes que o julgue conveniente. 

Por isso digo eu que há muita diferença entre os homens que 
têm carta do conselho e os conselheiros de estado; os primeiros dão 
conselhos quando se lhes pede quando para isso são convocaçlos, e 
os o.utros são obrigados a aconselharem. Os conselheiros de estado 

·.:&.(;;outra representação, outras regalias e outro tratamento. 
Ora, o artigo trata de conselheiros de estado. Se o nobre Sena

dor falasse daqueles que têm carta de conselho, e dissesse que não se 
deve coarctar a liberdade que o imperante: tem de dar estas cartas, 
teria razão; seguramente, o imperante sempre teve e continua a ter 
essa liberqade; mas, a respeito dos conselheiros de estado, não acon
tecia assim; essa faculdade era limitada. Portanto, é preciso notar-se 
esta diferença, e ver se estes conselheiros que se tem de nomear são 
propriamente conselheiros de estado, ou se vão uns e outros. 
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----------
O SR. SATURNINO -Sr. presidente, também me agrada a 

idéia de se não limitar o número dos conselheiros de estado. O nobre 
Senador autor da emenda trouxe em seu apoio o direito de que o 
monarca gozou até aqui de nomear conselheiros; mas o nobre Sena
dor que acaba de falar. fez a devida distinção entre conselheiros de 
estado e os outros conselheiros, estabelecendo, como qualidade prin
cipal que distingue uns de outros, darem os conselheiros de estado 
conselhos sem que lhos peçam, e os outros não os poderem dar senão 
quando lhes forem pedidos. E é nesta segunda classe que, pelo artigo 
em discussão, estão colocados os conselheiros extraordinários. Diz 
o artigo,_no § 1~, que- compete aos conselheiros de estado extraor
dinários servir no impedimento dos ordinários, sendo para esse fim 
designados -; e no § 2~, que - estes conselheiros terão assento e 
voto no Conselho de Estado, quando forem chamados para alguma 
consulta -. Por conseqüência, não podem dar conselhos sem que 
para isso sejam convocados; e parece que estão na classe que o nobre 
Senador julga que pode ser composta de um número indefinido. 
Quanto ao monarca estar nesse direito, creio que ninguém poderá 
duvidar disso. Eu vejo, é verdade, que a constituição limitou o nú
mero dos conselheiros de estado; mas o Conselho de Estado que a 
constituição criou não era o mesmo que havia antes em Portugal. 

O monarca está pois nessa posse, ou por tolerância do Corpo 
Legislativo, ou por que passaram algumas atribuições dos reis antigos 
para o chefe da nação brasileira, por meio da legislação que foi ado
. tada; e não me parece delicado limitar as atribuições do monarca em 
uma lei ordinária: a constituição podia limitar os conselheiros de 
estado a dez; mas nós não o podemos fazer. Não há dúvida que o 
monarca estava na posse de nomear não só os conselheiros, mas tam
bém os membros dos primeiros tribunais; por exemplo, quando se 
estabeleceu ô Conselho da Fazenda disse-se que esse tribunal seria 
composto daqueles conselheiros que vieram com el-rei de Portugal 
para aqui, e de todos os mais que nomeasse; o Conselho Supremo 
militar também não tinha número certo de membros; não me lembra 
se o desembargo do paço tinha número certo de ministros, suponho 
que não; e mesmo a casa da suplicação parece-me que não tinha nú~ 
mero certo de juízes extravagantes. 

O SR. VISCONDE DE CONGONHAS -Tinha; eram 24. 
O SR. SATURNINO - Será assim; mas eu trouxe também 

outros exemplos. . 
Portanto, estava o monarca na posse de despachar, para muitos 

lugares, tantos empregados quantos julgasse conveniente; já porque 
o número dos empregados desses tribunais era pequeno para satisfa-
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zer as obrigações que lhes foram dadas, ou já porque queria remune
rar serviços com estes despachos. 

Disse-se que este número indefinido de conselheiros extraor
dinários vai fazer talvez menosprezar o lugar. Não posso supor que o 
monarca nomeie pessoas que sejam dignas desta nomeação. O mo
narca .não abusa; cumpre não sair desta hipótese. A receiar-se abuso 
não se lhe devia dar a escolha dos 12 conselheiros de que trata o 
artigo em discussão, e mesmo dos de que trata o artigo 1 ~, porque 
nessa escolha também podia abusar; o abuso tanto tem lugar com a 
faculdade de nomear 20 como com a de nomear 2 ou 4. Suponho 
.igualmente que este título de conselheiro possa servir como de remu
neração de serviço; é uma nova condecoração, e ao monarca pertence 
dar títulos e condecorações .. 

Voto pela emenda do nobre Senador; acho-a conforme mesmo 
com o espírito do artigo do projeto. Se os conselheiros de estado ex
traordinários fossem criados somente para o que dispõe o § 1 !' do 
artigo, isto é, para servir de suplentes os conselheiros ordinários, po
der-se-ia dizer que não se dá em repartição alguma maior número de 
suplentes do que de· proprietários; mas, esses conselheiros também 
são para o que dispõe o § 2~, isto é, para ter assento e voto no Con
selho de Estado,· quando forem chamados para alguma consulta: 
motivo este porque se deixa ao monarca a liberdade de chamar um 
maior número de pessoas em quem confie; deve ter a faculdade de 
chamar todas ·as capacidades que julgar que o devem aconselhar na
quelas ocasiões de que fala o artigo 7~ do projeto. 

Não vendo portanto que resulte inconveniente algum de se dar 
ao Imperante permissão para elevar o número de conselheiros até o 
ponto que julgar conveniente, e não reconhecendo, por outra parte, 
necessidade alguma da limitação, salvo o receio mal fundado de que 
o monarca abuse, voto pela emenda. 

O SR. MELLO MATTOS- t: também minha opinião que se 
não deve limitar o número dos conselheiros extraordinários. O meu 
princípio, nesiàs leis e em outras da mesma ordem, é dar ao Impe
rante a maior latitude possível do desempenho de suas atribuições; 
por isSo entendo que não se lhe deve restringir a faculdade de esco
lher conselheiros extraordinários. Uma vez que, pelo artigo 1 !', que 
está aprovado, se limita o número dos conselheiros de estado ordi
nários: uma vez adotado o corretivo do artigo 2~, que também foi 
aprovado, isto é, que pudessem ser dispensados por um prazo indefi
nido, me parece que o círculo dos conselheiros extraordinários não 
deve ser limitado. Entendo porém que ~ redação da emenda do nobre 
Senador não satisfaz plenamente ao princípio de não haver limitação; 
parece que será melhor dizer-se que haverá conselheiros do estado ex-
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traordinários, nomeados à vontade do Imperador. Assim se preenche
rá o fim desejado; poderá nomear quantos quisér e quando julgue 
conveniente. Havendo, repito, o corretivo que permite a dispensa do 

· conselheiro ordinário pelo tempo que o monarca julgar a propósito, 
não se deve deixar de dar-lhe a faculdade de nomear extraordinaria
mente a quem lhe aprouver, até porque pode acontecer que julgue 
conveniente ouvir a opinião de um cidadão em quem confie; e, neste 
caso, parece que nada há mais justo do que dar-lhe a faculdade de 
nomear conselheiro extraordinário a esse homem, a fim de chamá-lo 
ao Conselho de Estado para consultar com ele. ,j 

Voto contra a limitação do número dos conselheiros éxtraor
dinários; mas desejava que se redigisse a emenda do nobre Senador no 
sentido que indiquei. 

O SR. VERGUEI RO -Sr. presidente, um nobre Senador, im
pugnando a idéia do número ilimitado, disse que, sendo muitos os 
conselheiros extraordinários, perderiam a consideração. Mas eu não 
digo na emenda que sejam muitos ou poucos; até podem ser ainda 
menos de 12. Se quisermos fazer leis para prevenir todos os abusos 
que é possível cometer, o melhor é não fazer lei alguma. Na nomea
ção de dois conselheiros extraordinários pode haver abuso; e a isto 
já um nobre Senador muito bem respondeu que o abuso tanto é fácil 
dar-se na nomeação de um como na de muitos. 

Demais, não sei que a carta de conselho tenha caído em despre
zo por não ser limitado o número dos agraciados com esse tl'tulo; mas 
a resposta dada é muito a propósito, pois tanto abuso pode haver em 
um como outro em caso. 

O fundamento da minha emenda é o desejo de não coarctar à 
coroa uma faculdade que lhe é dada, e tem exercitado. O nobre Sena
dor que a combateu disse que os que têm carta do conselho não são 
conselheiros de estado. Creio que são; ainda que não tenham este 
título, em essência são conselheiros de estado. Para que são conse
lheiros? .Para aconselhar ao monarca, quando para isso forem chama
dos; e quem dá conselho ao monarca é conselheiro de estado. 

Estou persuadido, como já disse, que o governo podia organi
zar um Conselho de Estado tal qual está neste projeto; bastava para 
isso ocorre( às pessoas que têm carta do conselho, e .escolher 12 
dentre elas para ficar em exerc1'cio. Assim estava formado o Conselho 
de Estado, sem dependência de lei. E o que faz este projeto? Vai 
coarctar atribuições do monarca, exercidas até agora; nada mais faz 
do que isto, porque não determina coisa que o monarca não possa 
atualmente fazer. ·. · 

Disse-se que é coisa diversa ter carta do conselho e ser conse
lheiro de estado: é verdade, porque a carta do conselho não dá efe-
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tividade. Para exercitar suas funções necessitam os conselheiros de 
convite especial; e os conselheiros de estado não precisam de convite, 
tem funções marcadas, funções que exercitam; mas, entre o conse
lheiro de estado extraordinário e o que tem carta do/ conselho, só 
há diferença do nome. Os que têm carta do conselho são obrigados a 
aconselhar o monarca quando convocados para isso, e os conselheiros 
de estado extraordinários também não podem aconselhar senão no 
mesmo caso. Ora, se até aqui o monarca tinha liberdade de fazer 
quantos conselheiros quisesse, e de chamá-los a exercício quando jul
gasse conveniente, como queremos privá-lo dessas atribuições? Não se 
aponta razão alguma para isso. Por conseqüência, entendo que a 
minha emenda deve ser aprovada; nem me vem à lembrança que o 
número desses conselheiros extraordinários há de ser muito grande; 
estou certo de que a coroa há de usar desta atribuição com toda a dis
crição necessária, assim como usa das mais; não há de querer sujeitar 
ao desprezo semelnante instituição, concedendo inconsideradamente 
esse título de hilbilitação. Não é pela possibilidade de haver abuso 
que hei de tirar atribuições a coroa. 

Lê-se, e é apoiada, a seguinte emenda: 
"O artigo 39 redija-se assim: - Além dos doze conselheiros de 

estado ordinários, ficará ao arbítrio do Imperador nomear os conse
lheiros de estado extraordinários que julgar conveniente. - Mel/o 
Mattos." 

O SR. VASCONCELLOS -Sr. presidente, o nobre Senador 
que acaba de falar, disse, quando ofereceu a sua emenda, que se não 
queria a discussão; mas parece que o nobre Senador não tem motivo 
para julgar que se quer votar o projeto sem discussão. O artigo 29 foi 
latamente discutido; verdade é que a emenda oferecida pelo nobre 
Senador a esse artigo não teve grande discussão. Entendi que ela não 
podia ser aprovada pelo Senado, como ontem mostrei, primeiramente, 
por ser ofensiva do vencido, visto que, depois de ser vencido que o 
número dos conselheiros ordinários seria doze, dizia: - O número 
dos conselheiros de estado será indefinido. - Em segundo lugar, por
que era deslocada no artigo 29 

Disse também o nobre Senador que não espera, nem é de 
presumir que o·monarca abuse da autoridade de nomear conselheiros. 
Eu nunca disse que o monarca podia abusar da autoridade de nomear 
conselheiros; reconhecendo que a pessoa do monarca é sagrada e invio
lável, não podia trazê-la à arena dos nossos debates, senão por equivo
cação. Se pois eu disse que o monarca podia abusar, foi por engano; 
mas, não ter.ho lembrança de que assim me exprimisse. 

Penso, Sr. presidente, que os conselheiros de estado, ainda ex
traordinários, devem ter um número fixo e determinado. De primei· 
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ro, é preciso observar que entre nós os conhecimentos administrati
vos não estão disseminados por todas as classes, de maneira que seja 
fácil achar homens feitos em administração; todos estamos aprenden
do. Ora, sendo limitado o número dos conselheiros de estado extra
ordinários, há mais probabilidade de que eles sejam chamados fre
qüentemente aos conselhos da coroa, por isso hão de procurar habi
litar-se para bem desempenhar seus deveres; mas, ampliando-se muito 
este número, haverá probabilidade de não serem chamados, por 
exemplo, em 2, 3, 4 anos ao conselho da coroa, e não terão tanto: es
tímulo para se dedicarem a um ramo de conhecimentos raríssimo 
entre nós, e talvez em todas as nações. 

Consultando a legislação francesa, vê-se que até se admitem no 
conselho de estado o que se chama - ouvintes -, com o fim de se 
instruirem nas matérias administrativas, e habilitarem-se já para os 
empregos administrativos de segunda ordem, já mesmo para o conse
lho de estado. Não se entende que quem se tem ocupado em teorias, 
os fatigado com a letra morta dos livros, esteja habilitado para ad
ministrar; há uma escola especial de administraçto nesse conselho, 
freqüentada pelos doutores, que ali se chamam - ouvintes. - Se pois 
é necessário preparação, por isso que os conselheiros de estado têm 
de dar o seu voto sobre os mais graves objetos, isto é, sobre o governo 
do estado, o que é sem dúvida a tarefa mais árdua que neste mundo 
pode caber ao homem, é evidente que, havendo probabilidade de 
serem muitas vezes chamados ao conselho da coroa, esses conselhei
ros extraordinários se hão de esforçar em adquirir os precisos conhe
cimentos para serem, ainda mesmo que não tenham efetividade no 
conselho, depositários das tradições, sem as quais entendo que não 
pode vir estabilidade ao governo. 

Disse hoje um nobre Senador que não dava às tradições a im
portância que se havia dado nesta casa; há lugar próprio para ser ven
tilada esta matéria, por isso não me ocuparei agora de responder ao 
nobre Senador. t pois a primeira razão em que me fundo para dar o 
meu voto ao artigo, a necessidade que temos de procurar conselhei
ros habilitados para bem desempenhar suas melindrosas funções. A 
segunda razão, Sr. presidente, é o abuso que pode ter lugar na nomea
ção desses conselheiros, aviltando-se assim o emprego. Declaro que 
não receio abuso da parte do monarca; o monarca não deve ser ob
jeto de nossas discussões, nem pode abusar; seria uma heresia acredi
tar que ele pode abusar; o monarca, pelo dogma constitucional, que 
não faz mal, que não faz senão. bem, nunca abusa da sua autoridade; 
e, quando receio abuso, refiro-me ao abuso que podem cometer os 
ministros e secretários de estado. 
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Ora, como aqui sempre se cita legislação estrangeira, também 
quero uma vez citar. O que tenho observado em todas a'31egislações é 
que elas socorrem os ministros. Todas as nações, bem que contem
plem os ministros como os primeiros funcionários do estado, toda
via não deixam de conhecer que eles são homens, e estão sujeitos às 
fraquesas da humanidade. Se, pois, se der a faculdade de nomear 
grande número de conselheiros de estado, que de importunações não 
terão os ministros? Mas, dir-se-á: - Resistam. - Coloquem-se os 
nobres Senadores na posição de ministros, e digam se essa resistência 
é fácil. Quanto não pode embaraçar a marcha ministerial essa ampla· 
faculdade? Cada administração que substituir outra, despachará um 
número considerável de novos conselheiros do estado; e sendo, 
mormente entre nós, pouco estável a administração suprema, o 
resultado será que, dentro de pouco tempo, teremos tantos conselhei
ros de estado quantos são os que atualmente tem carta do conselho, 
ou ainda mais; e a profusão, Srs., em tais despachos, não há de influir 
no valor, no crédito, na importância dessas funções? Quem quererá 
fazer os sacrifícios necessários para bem aconselhar o monarca, ha
vendo um grande número de pessoas que, sem isso, gozem das mes-
mas prerrogativas? . · 

Disse um nobre Senador:- Quer-se privar o monarca das rega
lias, da autoridade que tem sempre exercido e está exercendo!- Aí' 
vem outra vez o monarca às nossas discussões. Sr. presidente, se 
semelhante argumento vale, então não devemos pôr limite em lei al
guma, pelo que respeita à autoridade de nomear. 

Disse mais o nobre Senador: - Não havia número fixo de 
Membros no Conselho do almirantado, e em outros tribunais; logo, 
não devemos limitar a autoridade do governo na nomeação dos con
selheiros de estado -. Logo,' (também quero concluir) não devemos 
também pôr limite algum ao govarno na nomeação de quaisquer em
pregados. Tem de se criar, por exemplo, o conselho do almirantado; 
não se estabeleça o número de seus membros. Está fixado provisoria
mente o número de desembargadores que deve compôr cada uma 
relação; não se ponha limite algum. 'Tudo isto ofende as prerrogativas 
do monarca. Entendo, porém, que (não digo o monarca, mas o ·go
verno) muito estimaria que se fixasse o número dos conselheiros, a 
fim de evitar comprometimentos, de que podem resultar males ao 
pais. 

Parece que o nobre Senador até disse que os que têm carta do 
conselho são conselheiros de estado. Se assim é, está perdida a causa 
que o nobre Senador advoga. Vou ler a lei de 20 de outubro de 1823; 
é da Assembléia Constituinte. Diz o artigo 4~ dessa lei! "Enquanto 
a constituição não decretar a existência de um conselho do lmpera-
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dor, são tão-somente conselheiros de estado os ministros e Secretá
rios de Estado, os quais serão responsáveis na forma da lei." Logo, se 
os que tinham título do conselho eram conselheiros de estado, por 
esta lei ficaram privados dessa prerrogativa, seguindo-se que depois 
dela nada mais lhes resta do que esse título, e honras inerentes ao 
cargo; mas o exercício não, por isso que nenhuma·lei os restabeleceu 
nele. 

Julgo, portanto, que o artigo que se discute não ofende ne
nhuma das prerrogativas, nenhuma das regalias da coroa; que é ne
cessária a sua doutrina, por oferecer um meio de habilitar os conse
lheiros de estadq extraordinários para, quando fazem chamadas, bem 
desempenhar suas funções; que, se se aumentar o número dos conse
lhelros de estado, não poderá ser apreciado este cargo, pois é regra 
infalível que quando se aumenta o pessoal de qualquer repartição, 
tanto mais se depreciam os empregos dela. 

Referirei mesmo o resultado das antigas ordenanças de França, 
visto que se tem citado tantos Conselhos de Estado estranhos. Ali, 
o número dos ouvintes era extraordinário; houve época em que foi 
elevado a 400. E deve-se notar que, durante um governo que tinha 
meios de resistir, ficou desacreditadíssima a instituição: de maneira 
que, pelãs novas ordenanças, foi necessário limitar este número, assim 
como o dos conselheiros de estado extraordinários. Mas não gosto 
muito de citar leis de países estrangeiros, que são dependentes de há
bitos antiquíssimos, (muito diversos dos 'nossos) e de suas institui
ções. O costume de citar e copiar a legislação estrangeira nos tem 
feito cometer muitos erros. 

O artigo pois deve passar. lnclinar~mé-ia a votar por alguma 
emenda que marcasse um número maior do que aquele que está no 
artigo; mas não por um número indefinido .. Se houver quem ofereça 
emenda nesse sentido ei.J a adotarei; por ora voto pelo artigo tal qual 
está. 

O SR. VERGUEI RO- Sr. presidente, eu disse que se não que
ria a discussão, não por que se não houvesse discutido a minha emen
da; pois foi discutida; mas porque, havendo-se pedido palavra para 
falar sobre a matéria, e apresentando-se uma nova .emenda, cedeu-se 
da palavra. 

A minha emenda não o tinha vício que o nobre Senador lhe 
notou, de ser contrária ao vencido, por isso que o artigo primeiro fala 
de conselheiros de estado ordinários, e a minha emenda não falava 
em conselheiros de estado ordinários ... 

O SR. VASCONCELLOS- Nem em extraordinários. 
O SR. VERGUEIRO- t verdade. Pelo projeto há duas classes 

de conselheiros de estado; ordinários e extraordinários. Mas eu queria 
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estabelecer uma qualificação para os conselheiros de estado em geral; 
isto não estava ainda em oposição com o vencido, agora sim; por isso 
nem falaria mais a esse respeito se se não tivesse na minha emenda. 

Quanto à emenda que apresentei por último, como na mesa 
existe outra de melhor redação, oferecida pelo nobre Senador o Sr. 
2P Secretário, pedirei permissão para retirá-la. Convenho nisto por-
que acho preferível a emenda do nobre Senador. _ . 

Não vejo razão alguma atendível para se rejeitar a idéia dessa 
emenda. Disse-se que há depreciação de empregos em razão do nú
mero de empregados. Já fiz observar que pelo número não teria lugar 
a depreciação que poderia ter pela escolha; mas que isso tanto podia 
acontecer sendo 12 como 24, 100 como 2. 

Disse eu que confiava em que a coroa usasse, a respeito desta 
atribuição, da discrição de que usa a respeito das outras. E sirvo-me 
na emenda das palavras- o Imperador nomeará-, em conformidade 
da linguagem que adotou o projeto. ~ certo que, se houver abuso, 
não quererei nunca que seja atribuído ao monarca, e sim a quem tem 
a responsabilidade; usei da linguagem empregada na minha emenda 
por seguir a do artigo;· quando, não usaria de outra linguagem. O 
abuso só pode vir de parte do governo, em fazer uma má escolha. 

Não disse nem sustento que o número dos conselheiros extra
ordinários deva ser muito grande; pode ainda ser menor de 12, isto 
fica à discrição do monarca, e até estou persuadido de que o número 
não há de ser muito grande. Mas, disse-se: -Convém que o número 
seja diminuto, porque, havendo poucas pessoas com os conhecimen
tos necessários para este cargo, sendo poucos, eles hão de exercitar-se 
muito. 

Ora, eu tiraria deste princípio outra conseqüência. Se temos 
poucas pessoas com os conhecimentos necessários para este cargo, é 
conveniente convocar muitos para que estudem estas matérias: sendo 
poucos, podem não ter a capacidade necessária de se empregar em 
semelhante estudo, a fim de adquirir os precisos conhecimentos, e 
por conseguinte nada aprenderão; mas, sendo o círculo maior, deve 
haver mais esperanças de aparecerem homens com esses conhecimen
tos; nessa concorrência mesmo gera-se alguma emulação; por isso que 
são muitos, e que só poucos hão de ser chamados para terem exer
cício, cada um fará os maiores esforços para ser preferido aos outros. 
Entendo, portanto, que o número deve ser amplo. 

Eu não disse que se queria tirar a prerrogativa, da coroa; disse 
que· se limitava por meio desta lei, porque a coroa estava no exercício 
de nomear quantos conselheiros quisesse, e parece que no exercício 
dessa faculdade não tem havido abuso, ainda que até agora tenha-se 
considerado esta qualidade de conselheiro como um título de honra. 
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Mas, disse o nobre Senador - Esses H tu los acabaram pela lei 
da Assembléia Constituinte de 20 de outubro de 1840 -. 

O SR. VASCONCELLOS- Não disse tal. 
O SR. VERGUEI AO- Se não disse, então não devia tirar con

seqüência alguma. 
A lei acabou com esse Conselho de Estado regular, mas não 

com esses conselheiros que não tinham um exercício efetivo.·Porven
tura por essa lei podia-se dizer: - O monarca não se· pode aconse
lhar -? Parece que não. Logo, esses conselheiros não ficavam sem 
essa habilitação para aconselhar o monarca; quando para isso fossem 
convidados. Eles existem, do mesmo modo que existiram sempre, 
para aconselharem ao monarca todas as vezes que forem convocados 
para isso. 

Ora, se há esse grande círculo, se o monarca tem a atribuição 
de o ampliar, como havemos agora de estreitá-lo? Isto é o que eu 
disse que coarctava a atribuição do monarca: eis o meu argumento, 
e creio que está ainda em pé. 

Parece que o nobre Senador falou no conselho do almirantado 
e em outras repartições que não tinham número indefinido de empre
gados; isto é coisa muito diversa; quando se criar um tribunal, há de 
se criar um número conveniente de empregados. 

Nada mais direi, porque não quero prolongar a discussão; o 
que tenho dito, parece que é suficiente para que passe a emenda. 

O SR. PRESIDENTE consulta o Senado se consente que o 
nobre Senador, o Sr. Vergueiro, retire a Slla emenda. Decide-se pela 
afirmativa. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia a mesma de 

hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde. 
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SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

SUMA R lO - Discussão do art. 3~ do projeto de lei que cria um con
selho de estado. -Oradores: os Srs. Alves Branco, Mello Mat
tos, Vasconcellos e Paula Souza. 
Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 

e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
artigo 3'? do projeto de lei - S -,deste ano, que cria um conselho 
de estado, oonjuntamente com a emenda do Sr. Mello Mattos, apoia
da na sobredita sessão. 

O SR. ALVES BRANCO - Direi pouco. Diz o artigo em dis
cussão. - Haverá até 12 conselheiros de estado extraordinários; e 
tantos estes como os ordinários serão nomeados pelo Imperador-. 
E examinando-se o fim a que se destinam estes doze conselheiros, 
vê-se que é para servirem no impedimento dos conselheiros de 
estado ordinários, quando forem para esse fim designados; tendo 
assento e voto no conselho de estado quando forem chamados para 
alguma consulta. Isto mostra perfeitamente que os doze conselheiros 
extraordinários não têm outro fim ou objeto senão gozarem de 
honras que competem âqueles que têm o t(tulo de conselho entre 
nós; e. não se demonstrando uma vantagem real para essa criação, 
ela se torna desnecessária, e melhor será conservar o que existe atual
mente isto é que, havendo necessidade, sejam chamados e ouvidos no . 
conselho de estado aqueles que têm ou vierem a ter t(tulo de con
selho, e em quem o monarca tenlia confiança. e isto, pouco mais ou 
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menos o que regulava na França até 1836: conselheiros extraordi
nários são todos aqueles a quem o rei dá este título, ainda que não 
tenham emprego, ou quaisquer conselheiros ordinários ou efetivos 
empregados fora das seções, etc. Dissesse que hoje já há número 
fixo: não tenho conhecimento disso; mas não me podem demonstrar 
que o objeto desses conselheiros extraordinários seja ~utro que o de 
dar conselho quando lhe for pedido; e como nós já temos essa classe, 
da qual uns alcançaram o título por lei, e outros por graça de S. M. 1., 
e esse título é o mais antigo e mais honroso do que o novo, e novíssi
mo, de conselheiro extraordinário, e até muito pouco digno o querer 
agora criar I imites à munificência de S. M. o Imperador a respeito do 
título de conselho, não posso anuir em que passe semelhante artigo, 
que vai tirar direitos, ou· ao menos dar preferências. Sim, o que vejo 
nessa limitação é querer-se tirar certa honra, que é a única que resta, 
a quem tem o título de conselho, porque hoje já não tem continên
cias, nem procedência nos tribunais; a única honra que lhe restava era 
a eventualidade de poderem ser chamados para dar conselho. Se não 
é isso, ao menos vai-se dar· preferência, inteiramente desnecessária, 
entre aqueles que têm carta de conselho e aqueles que, não a tendo, 
forem nomeados para esse emprego de conselheiros extraordinários. 

Não se pode considerar que os homens que têm título de con
selho sejam homens de pouca confiança, porque ela é inerente aos 
membros dos tribunais supremos do império, que todos têm o título 
de conselho; não pretendo contudo que o círculo da escolha do mo
narca deva ser limitado a estes; ele deve ter a faculdade de nomear 
para membros do conselho de estado pessoas que, ainda não tendo 
carta de conselho, tenham contudo capacidade para tratarem de 
negócios graves, e dizerem sobre eles alguma coisa. Também não 
estou persuadido, nem posso convir na maneira por que argumentou 
o nobre Senador meu vizinho, o qual de alguma maneira parece que 
quis meter a ridículo a idéia de conselheiros extraordinários, dizendo 
que ·eram aprendizes, que, sendo nomeados tais, íam ter tirocínio 
para depois entrarem no exercício das funções. Na antiga monarquia 
já havia conselheiros de estàdo, e o monarca os chamava parte de seu 
corpo, ele· os ouvia em todos os negócios graves; e tal era o conceito 
que nesse tempo já se fazia dos homens que eram escolhidos para 
aconselhar o monarca! Mas, agora entende~se que podem ser apren
dizes, que são homens que se vão experimentar, para se ver sç têm 
capacidade para o serviço para que são nomeados. Isto é abater 
muito uma classe tão respeitável da qual resulta não pequeno pres· 
tfgio e consideração. Na França admitem-se meninos ou doutores 
ouvintes, porém não como membros do conselho de estado, suas 
funções são rnuito particulares; eles t~abalham, mas é nas seçõés onde 
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colhem idéias sobre o sistema da administração. Não vejo pois vanta
gem alguma da disposição dá-artigo. A consideração que podia des
culpar a doutrina do artigo é esta, e ·vem a ser, se acaso os conselhei
ros de estado fossem vitalícios;·mas, de fato não o São. O artigo 'foi 

. redigido com habilidade, com o' intuito de não deixar ver as co'isas 
claras e francas; depois de se fa!ar primeiramente em um conselho de 
estado ordinário, é que apareCe_ eSte outro ·declarando que haverá 
até 12 conselheiros de estado extraordinários, aos quais competem 
os mesmos. atributos que aos outros. Este argumento poderá' ser con
siderado fraco, mas ainda há outro,· que é se estes conselheiros extra
ordinários fossem vitalfcios; então uma de duas: ou havia de aconte
cer ao governo muitas vezes ver-se sem conselheiros, ou então teria 
de aumentar o número a 36; o que a lei não autoriza, e eu figuro a 
hipótese .. 

Como se considera ser principal vantagem deste projeto o ter 
o poder executivo a faculdade de disp·ensar indefinidamente os con
selheiros, é evidente que o poder executivo pode, em alguma ocasião, 
entender que deve dispensar do serviço a todos os conselheiros ordi
nários e extraordinários; e então, uma de duas, ou fica o governo sem 
conselho, ou então tem de chamar 12, e de elevar o número a 36. 
Ambas as conseqüências são contrárias ã lei; logo, o que se segue é 
que ainda que os 12 conselheiros ordinários sejam vitalícios, não o 
são os extraordinários; e, se os 12 conselheiros extraordinários não 
são vitalícios, a conseqüência que daí se deduz é que o círculo donde 
eles podem ser tirados-é o círculo geral da sociedade. O que introduz 
uma terceira classe de-conselheiros no império, classe que há de ser 
nuri1erosa, e que me parece inteiramente desnecessária, pois quP. já 
por lei temos uma classe de conselheiros que sempre teve o direito de· 
ser :-chamada. Creio que esta idéia, com pouca diferença, ·ooncorda 
com a emenda do Sr: Vergueiro; · · 

--Ainda quisera· propor outra emenda, a qual alteraria- todo o 
sistema do projeto; e é que, em lugar de se criar este conselho de 
estado com tantas e diversas atribuições, se criasse um cónselho pro
priamente destinado a aconselhar o monarca no exercício do poder 
moderador, e não como está proposto; porque meu fim era dar ao 
monarca um conselho por meio do qual se realizasse a independência· 
do poder moderador, o que não vejo providenciado no projeto. O 
que o.bservo é que ele atinge a absorver todas as atribuições dos po
deres políticos para o poder executivo; o que se depreende da dispo
sição 4~ do art. 7'! do projeto, porque aí se dá a atribuição do con
selho de estado ser consultado sobre conflitos de jurisdição entre as 
autoridades administrativas: de maneira que até agora eram as rela
ções que tomavam disso conhecimento; mas agora vai-se passar esta 
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atribuição ao poder executivo, princ(pio com que não posso concor
dar; eu quisera que cada um dos poderes poHticos não sa(s~ fo~a de 
suas atribuições, pois que só assim se conservará a verdade1ra mde
pendência. Por enquanto, vou oferecer a emenda, que julgo esclare
cerá o artigo, não lhe fazendo alteração essencial. 

Vem ã mesa, e é apoiada, a seguinte emenda: 
"Para suprir as faltas. no conselho de estado serão chamadas as 

pessoas que, por lei ou por graça especial de S. M. 1., tenham o título 
de conselho na forma das leis atuais; nesse exercício gozarão eles do 
título e regalias de conselheiro de estado. Salva a redação. -Alves 
Branco." 

O SR. MELLO MATTOS- Na discussão dos primeiros artigos 
conservei-me silencioso; mas,posto que assinasse o projeto, contudo 
não partilhava todas as idéias expendidas nele. Eu desejara que se não 
coarctasse ao Imperador a livre escolha dos seus conselheiros; mas, 
enfim, observei que, se por ·üm lado se limitava essa faculdade, por 
outro se remediava de alguma sorte o mal, podendo o Imperador se
gundo a disposição do art. 2C?, dispensar o conselheiro de suas fun
ções por tempo indefinido. Desejara também que só tratássemos de 
estabelecer um conselho de estado meramente político, e que não lhe 
déssemos, ao mesmo tempo, como se faz no projeto; atribuições 
administrativas. 

. Passou o artigo 1~, bem como o 2C?; e posto que, como já disse, 
minha opinião particular fosse que se deixasse ao Imperador ampla 
faculdade de nomear e demitir os seus conselheiros, (faculdade que 
se vê consagrada na organização do conselho de estado de França, ã 
qual tanto se alude) todavia votei pelo artigo 2C?, porisso que o mes
mo artigo 2~ contém um corretivo, que é a dispensa por tempo inde
finido. Entendo que assim, a todo o tempo que o Imperador reco
nheça defeito na gerência dos negócios do estado~ que provenha de 
se conservarem no conselho tais e tais conselheiros, em conseqüência 
de suas opiniões se não conformarem eom a opinião nacional, tem a 
faculdade de os poder dispensar de suas funÇões por tempo inde-
finido. · 

Quanto, porém, ao artigo :r?, partilho à opinião do nobre Se
nador que o tem impugnado, e no S!:!ntido da emenda que ofereci, a 
qual me parece mais satisfatória que a que o nobre Senador acaba de 
apresentar. Eu digo, na minha emenda, que - ficará ao arbítrio do 
Imperador nomear os conselheiros de estado extraordinários que 
julgar conveniente; e o nobre Senador, pela sua emenda, limita essa 
nomeação a um círculo muito mais estreito; e da( podem resultar 
muitos inconvenientes. O círculo que .o nobre Senador estabelece 
compreende só as pessoas que. por lei ou por graça especial de S. M. 1. 
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tenham o título de conselho. Ora, de se limitar o monarca a esse 
círculo poderá provir muitos inconvenientes, porque, dando-se oca
siões críticas, em que necessite do conselho de homens que não te
nham essa carta, fica o monarca privado de os poder ouvir; do que 
talvez resulte grave prejuízo à causa pública. Acho pois conveniente 
que o Imperador possa livremente escolher para conselheiros os 
homens que julgue mais habilitados; e é para que ele tenha mais 
amplitude na escolha que eu desejava que o projeto fosse concebido 
segundo o sistema da organização do conselho de França: ali o cír
culo é muito grande; compreende muitas classes da sociedade. 

O projeto contém outros defeitos, e um deles é que, quando 
um conselheiro de . estado extraordinário é chamado a serviço no 
impedimento de um conselheiro ordinário, quando depois é dispen
sado do serviço não se declara a posição nem as circunstâncias em 
que fica. Esta é uma falta notável. O homem que. é chamado para um. 
cargo tal merece alguma confiança; e quando depois é dispensado, se, 
fica sem consideração alguma, parece que:disto resulta algum pesar. 
E mesmo para se não darem os inconvenientes que ponderou o nobre 
Senador que eu desejo que o monarca tenha o círculo o mais lato 
possível; quero que ele-escolha para conselheiros quem -lhe aprouver~ 

Tem-se argumentado com abusos que podem aparecer. Pode-se 
dar abusos, mas não praticados pelo monarca, e nem o monarca vem 
â discussão; porém o monarca também pode remediar esses abusos, 
porque ele tem a faculdade de dispensar os conselheiros, quando jul
cue que sua conservação no conselho de estado é prejudicial ao país. 
Demais, para se evitarem certos inconvenientes, se é bom qÜe haja 
essa escala mais ampla, também, quando se tratar do artigo 4<?, pode
mos tomar as cautelas que se julgarem convenientes, limitando-se as 
qualidades que se exigem nas pessoas que forem nomeadas.. . 

Quanto à comparação dos aprendizes, ou ouvintes, creio que 
não tem aplicação. para aqui: é mais um pessoa: de que se compõe 
a estação do conselho de estado em Fran~, mas é para sua gerência 
interna, e desenvqlvimento dos trabalhos nas seções. Ali há duas 
classes de doutores ouvintes: a primeira classe é que pode ter assento 
no conselho. . 

Julgo que o artigo; redigido no sentido da emenda que ofereci, 
pode ser aprovado; e como temos de marcar as qualidades que devem 
ter os conselheiros de estado, será então a ocasião própria para to
marmos as cautelas que se julguem convenien~es. 

O SR. ALVES BRANCO - Devo declarar que quando neste 
projeto se fala em imperador, deve entender-se poder executivo. O 
Imperador representa duas pessoas, ou tem duas existênéias políticas: 
uma, que exerce privativamente o poder moderador; e outra, que é 
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chefe do poder executivo. Portanto, quando, discutindo o projeto~ eu 
falar no Imperador, deve entender-se que me refiro ao poder execu
tivo, ou ministério que o exerce sob sua. responsabilidade; Digo· isto 
para que se entenda a razão por que ontem -votei pela vitàliciedade 
puramente; .é porque não acho conveniente que os conselheiros de 
estado, que. por este projeto também aconselham ao Imperador nos 
atos do poder moderador, estejam sob a influência.do poder executi
vo. Eu talvez votasse diversamente, se as coisas se dispusessem de 
modo que só S. M. I. ou o .poder moderador interviesse privativa
mente nas dispensas dos conselheiros de estado. Vá isto como pre-
liminar. · 

· Entrando agora na discussão do artigo, direi que não gosto de 
multiplicar entidades sem necessidade; a emenda do nobre Senador, 
o Sr~ Cassiano, faz isso, apresentando, como o projeto, uma-terceira 
classe de conselheiros extraordinários, que há de ser bem • numerosa: 
Na antiga monarquia· ·nunca houve isso, nem· jamais se mostrou ne
cessidade de fazenal; havia só conselheiros de estado e conselheiros 
simples; conselheiros de obrigação e conselheiros que ·não eram de 

-obrigação. A respeito dos primeiros diz a lei de 31 de março de 
1645: "E lhes encomendo mais apertadamente que· posso, me advir
tam (é um rei absoluto que fala) com toda a liberdade tudo quanto 
lhes parecer necessário para se conseguir o fim do bem comum, 
que somente desejo guardar~ etc." Eis aqui o que eram os conse-

. lheiros de estado, na antiga monarquia; el~rei mesmo lhes tinha feito 
a honra de conferir-lhes esse insígiie direito de adverti-lo; e por isso 
eu os chamo conselheiros de obrigação, ou obrigados; sendo os con
selheiros simples de não obrigação, ou aqueles a quem el-rei decla
rava dignos de aconselhá-los, se alguma vez houvesse mister de seu 
serviço. Eis ·as duas classes únicas que havia de conselheiros, classes 
que também continuaram na nova monarquia do Sr. O. Pedro I, 
sem que jamais se sentisse necessidade alguma de aumentar outra 
classe. O que talvez fosse bom, é que se não vulgarizassem tanto as 
honras, mormente essa, com que se condecoram os membros dos 
primeiros tribunais do império; mas aniquilá-la mais com a criação 
de uma terceira cla~~e de conselheiros, que não tem outras obriga
ções, não vejo razão para isso, só se é .. ~ 

O SR. VASCONCE,LLOS- Não faça reserva. 
O SR. ALVES BRANCO - Não costumo fazê-lo; di-lo-ão só 

se é pelo mesmo motivo porque se mudou entre nós a maçonaria 
de sete graus para a maçonaria de trinta e três; não vejo outra razão 
do multiplicar graus de conselheiros; antes creio que isso lhes trará 
grande menosprezo. 
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E se acaso, ao menos, o nobre Senador me assegurasse a idéia 
de que a terceira ordem de conselheiros era vitaHcia, ainda bem; eram 
o mesmo que conselheiros de estado.ordinários; mas eles não são vita
lícios, pois que ·ainda não me responderam ao argumento que fiz, e~ 
se o fossem, como parece que alguém supõe uma de duas havia de 
acontecer, ou ficar o governo sem conselho, ou elevar o número a 
trinta e seis, conseqüências que são contrárias ã lei, e pc)rtanto inad~ 
missíveis. Portanto, .fica-demonstrado que quando deixam o exercí
cio não tem • importância alguma de caráter, salvo se é esta importân
cia de aprendiz, como disse o nobre Senador; por que considerou que 
a nomeação de conselheiros extraordinários importava habilitar esses 
indivíduos, tinha por fim que e5ses indivíduos dessem provas de sua 
habilidade, que ·mostrassem se eram dignos de confiança para serem 
conselheiros da coroa. Ora, que belo brasão para o·t(tuloL · · · 

O SR; VASCONCELLOS - Então mostrar-se digno da con
fiança de ser conselheiro da coroa é ser aprendiz? · 

O SR. ALVES BRANCO -Eu disse que me ~recia que não 
era possível unir esse caráter de conselheiro de estado extraordinário 
com o caráter de aprendiz. Na França há no. conselho de estado tais 
aprendizes; mas chamam-se ouvintes, e não conselheiros de estado 
extraordinários; não gozam das honras e prerrogativas que têm os 
nossos conselheiros extraordinários. Outras são as funções que eles 
exercem, âs quais não· é inerente a consideração que têm os ·conse
lheiros de estado, e por isso tem toda a aplicação que eu disse deles. 

· Disse o nobre Senador que me precedeu que, segundo a· minha 
emenda, o poder executivo não podia chamar para c6nselheiro a ne
nhum homem que estivesse fora do c"ii"culo dos .que tem título de 
conselheiros: responderei que sim, mas que, em lugar de o chamar 
logo por .isso conselheiro de estado extraordinário, dê-lhe antes a 
carta de conselho, costume que é antigo a ·respeito dos ministros; e 
quando· tiver de preencher faltas reais dos conselheiros de estado 
ordinários, preencha com esses que já deram conselho, e estão por~ 
tanto mais habilitados. Não fica pois o círculo limitado âqueles 
que têm carta de conselho; é extensivo a todos os cidadãos que te· 
nham as habilitações necessárias. O que não quero é mais uma 
terceira Classe. Aqueles que têm carta de conselho também se não 
entenda · que ·são conselheiros de estado; quando chamados· para o 
conselho,· então é que gozam do título de conselheiros de estado, e 
gozam de todas as regalias; acabando as funções, deixam de ser con
selheiros de estado, ficando com o título de conselho. 

Quanto à idéia de se criar um conselho administrativo que 
aconselhe o ministério, talvez não seja fora de propósito; mas, para 
a sua organização é necessário imitar as nações onde ele se acha esta-
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belecido, será necessário guardar alguma graduação,. proceder-se 
sistematicamente, assim como se procede no sistema judiciário; mas 
não há de ser por esta maneira, estabelecendo-se mais uma classe de 
conselheiros de estado, chamados extraordinários; o que não tem por 
fim senão nulificar os que t~m carta .de conselho. 

O SR. MELLO MATTOS- Parece que o nobre Senador não 
entende a minha emenda, ou não está bem ao fato do que da sua se 
depreende, A emenda do nobre Senador diz: "Para suprir as faltas no •. 
conselho de estado, serão chamadas as pessoas que, por lei, ou por: i 
graça especial, tenham {note-se bem) o. título do conselho, · 
etc." A minha emenda é concebida nestes termos: ..,Além dos doze 
conselheiros de estado ordinários, ficar.áao arbftrio do Imperador 
nomear os conselheiros de estado extraordinários, que julgar conve
niente." Qual é mais ampla?... 

O nobre Senador permite que o Imperador só possa - chamar 
- aquelas pessoas que- tenham - carta do conselho; figura o fato 
existente, supõe que já -tenham -título do conselho, e. por isso usa 
da expressão ...:. chamar.- Mas, pela minha emenda, o Imperador po
derá nomear conselheiro extraordinário a qualquer cidadão que para 
isso tenha as necessárias habilitações. 

O nobre Senador diz que, neste caso, quando fala em ·tmpera
dor, entende o chefe do poder executivo; mas eu quero, ou, para me
lho.r dizer, desejo, que o Imperador, isto é, o poder moderador, 
possa [lomear e dispensar os conselheiros de estado com toda a liber
dade, eomo se pratica em França, onde o rei, sob proposta dé não sei 
que autoridade ... 

O SR. ALVES BRANCO - Do Ministro de Justiça ou guarda 
se~~ . 

O SR. MEL LO MA TTOS ... tem a atribuição ampla de nomear 
ou dispensar os conselheiros de estado. A emenda do nobre Senador 
limita um círculo, dentro do qual o Imperador pode escolher aos que 
têm carta de conselho; mas a mesma emenda é mais ampla, porque, 
como dá plena liberdade ao Imperador de nomear conselheiro extra
ordinário a quem julgar conveniente, não· só compreende todas as 
pessoas incluídas na emenda do nobre Senador, como aquelas que 
para isso tiverem as necessárias habilitações. 

Não 9Ju de opinião que os conselheiros de estado extraordiná
rios não sejam vital (cios, nem também votarei para que o seu número 
seja limitado. a 12. Desejo que o Imperador tenha plena liberdads de 
nomear conselheiro extraordinárlo a quem julgar conveniente. Nada 
se deve recear. desta disposição; o monarca há de, sem dúvida, pro
curar rodea_r-se das pessoas que mais nas circunstâncias estiverem de 
dar-lhe bons conselhos. 
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· O ~bre. Senador, ·pela sua emenda, s6 permite ao monarca 
chamar indiv(duos que tenham o tftulo de conselho; mas não pos.;o 
aprovar essa restrição. Entretanto, diz-o nobre Senador que a minha 
emenda estabelece. uma terceira classef Não concebo a. existência 
dessa terceira classe. Quando não desejo limitar a ação do monarca, 
tenho em vista que, sendo (segundo as idéias de distintos publicistas) 
o cargo de conselheiro de estado· o mais importante da, sociedade, 
não há de o Imperador conferi-lo senão àqueles cidadãos que esti
verem nas circunstâncias de bem o aconselhar. 

Parecendo-me portanto a minha emenda preferfvel à do nobre 
Senador, continuo a votar por ela. . 

O SR. ALVES BRANCO -Da letra da emenda do nobre Se
nador eu colijo que se dá esta terceira classe; ·mas, se assim não é, 
então concordo com o nobre Senador; chamem.:se os que têm tftulo 
de conselho, -os quais, pelas leis existentes, têm o direito de aconse
lhar o Imperador, sempre que ele os queira chamar para isso, e com 
essa minha idéia não fica o I rnperador ·inibido de chamar aquelas 
pessoas que lhe aprouver, embora estejam fora deste cfrculo; mas o 
fato do. chamamento importa a concessão da carta de conselho, por
que esta carta é o tftulo que constitui .o indivfduo habilitado para . 
dar conselho ao imperante; mas não inibe, quando o poder executivo 
entenda que Pedro ou Paulo tem.habilitações mais do que outro qual
quer, de que possa chamar, ficando-lhe competindo o t(tulo de con
selho. Discorra o nobre Senadorfundado nessas razões, e verá que a 
minha emenda deve-se pref~rir à sua, da qual se pode entender que se 
cria uma terceira classe de conselheiros de estado. Segundo minhas 
idéias, os· meSmos indivfduos que tem o tftulo de conselho, só na 
ocasião em que são chamados a serviço é que entram na fruição das 
honras e regalias; fora disso não t~ mais que o t(tulo de conselho. 
Na França se dá o tftulo de conselho como entre nós, e aqueles que 
têm o tftulo de conselho chamam-se conselheiros de estado extraor
dinários. Não tendo visto produzir razões que destruam as idéias da 
minha emenda, ainda estou persuadido de que ela deve ser aprovada, 
porque concilia os direitos adquiridos com quaisquer exigências do 
conselho do estado novo .. 

O SR. MELLO MATTOS- Segundo o pensamento que acaba 
de manifestar, quer o nobre Senador destruir a idéia do artigo, pois 
considera o conselho de estado composto unicamente de conselhei~ 
ros ordinários. Mas o que eu desejo é que haja um· conselho de es
tado com a classificação e consideração que têm os conselheiros de 
estado de outras nações, que têm considerado empregados de alta 
categoria os encarregados de aconselhar o monarca nos primeiros 
negócios do estado; e por isso desejo que entre nós tenham tam-
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bém muita consideração, e que o monarca, na sua escolha, tenha a 
maior amplidão; mas que, uma vez chamado qualquer cidadão para 
conselheiro extraordinário, fique· sempre gozando do seu tftulo e 
honras. Não convém·· rebaixar o emprego ·da conselheiro de estado; 
e nada merios importar.ia ser elevado um cidadão a conselheiro de 
estado para depois tornar-se um guidam ... 

O SR. ALVES BRANCO - !: o que está no projeto. 
O SR.MELLO MATTOS- O projeto diz: (Lê) .. · 
O SR. ALVES BRANCO- São vitalícios, ou ... ? 
O SR. MELLO MA TIOS- ... não trato dist<r, trato de mos

trar a necessidade de dar toda a consideração aos conselheiros de 
estado ... 

O SR. A. BRANCO ...;.. A questão principal é a vitaliciedade. ·. 
O SR. MELLO MA TIOS- O projeto admite a vitaliciedade; 

mas, segundo a discussão,·parece·que ela só compete aos conselhei
ros de estado ordinários. Votei ·por esta idéia em razão de haver o 
corretivo do artigo 2~1 apesar de parecer que há incoerência. Meu 
desejo era que os conselheiros .fossem amovíveis à vontade do mo
narca, e se votei pela vitaliciedade dos conselheiros de· estado ordi
nários; foi porque essa disposição era, por assim dizer, remediada 
pelo corretivo da dispensa. Suponho que a mesma faculdade que 
tem o monarca quanto aos con·selheiros ordinários, tem quanto aos 
extraordinários, por isso que o artigo 2~ dá ao monarca a autoridade 
de dispensar os conselheiros quarido bem lhe pareeer. . 

A minha opinião é que o conselho de estado deve ser amoví
vel à vontade do monarca, e mais me confirmo nesta opinião, quando 
eu considero o Imperador, no princípio do seu tirocínio. Por is5o, 
quando a experiência for mostrando ... (creio que bem me peréebem) 
ele há de ir corrigindo ·c>s: defeitos que tiver havido nas primeiras ·no
meações, e há de fazer uma escolha segundo os interesses do estado . 
exigirem. Por isso, quero-lhe dar esta amplitude absoluta; não lha dei 
quanto aos conselheiros ordinários, mas dou-lha agora a respeito dos 
conselheiros extraordinários; 

O SR. VASCONCELLOS -- Senti não ter ouvido todo o dis~ 
curso do nobre Senador que quer que sejam cOnselheiros de estado 
extraordinários todos os indivíduos que têm carta de conselho; penso. 
que a emenda assim se exprime... . · . · 

O SR. ·A. BRANCO:- V. Ex~ (dirigindo·se ao Sr. Presidente)> 
queira mandar ler a minha emenda para o nobre Senador ficar mais 
ao fato da matéria que nela se contém. 

dor. 
O SR. 2~ SECRETARIO satisfaz a exigência do nobre Sena-

O SR. VASCONCELLOS - Senti não ter ouvido todo o seu 
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discurso, e parece-me que o nobre Senador espraiou-se muito sobre 
o projeto, e até com calor que não é ordinário; e, por isso, talvez que 
percebesse. pouca·coerência no que. o nobre Senador produziu para 
sustentar a sua emenda;. 

Antes de mostrar a improcedência (perdoe-me o nobre se·na
dor este termo) antes de mostrar a improcedência de seus argumen
tos; vou figurar o como eu concebo o conselho de estado de que trata 
o projeto. O Imperador nomeia doze conselheiros de estado; o Sena
do já declarou na votação, não só do artigo que trata da vitaliciedade, 
mas das emendas que a negavam, que era um conselho de estado vita
lício; quer que o conselho de ·estado·composto de doze membros seja 
vitalício. Mostrou-se nessa discussão que a vitaliciedade era muito 
conveniente para que o Imperador fosse bem aconselhado; mas tam
bém se refletiu que convinha conciliar essa vitaliciedade ou inamovi
bilidade com a amovibilidade de parte ou ainda de todo o conselho, 
porquanto ponderou-se que poderia, em um ou outro caso, haver um 
conselho de estado que não só professasse opinião totalmente diversa 
do gabinete, mas que o traísse, e em caso tal o gabinete tinha todo o 
direito de representar ã coroa a conveniência :de.dispensar (termo po
lido, para não· dizer suspender) dispensar Por tempo indefinido os 
conselheiros que pusessem obstáculos ã marcha dos negócios públi
cos. 

Ora, o projeto, leal sempre à idéia da vitaliciedade, limitou o 
círculo daqueles que deviam ir substituir aos que fossem dispensa
dos; e declarou que doze seriam os suplentes dos conselheiros de 
estado proprietários. Havendo a probabilidade de serem muitas vezes 
chamados para o conselho, haviam de preparar-se para esse tirocínio, 
a. fim de se tornarem cada. vez mais dignos das altas funções a que 
eram chamados; .Ora, eu, que·sou advogado da vitaliciedade.de que 
trata o projeto, queria todavia que os conselheiros extraordinários 
só ·pudessem ser vitalícios depois de algum ensaio, de darem provas 
de que possul'am as qualidades necessárias para bem desempenhar 
este cargo; Então, adotava uma estrangeirice, de cuja idéia estou 
arrependido,. porque. dela se tem. aproveitado para tornar ridícula 
a .. minha. opinião. Quisera que o conselheiro .de estado extraordi
nário, depois de um ou dois anos de trabalho, pudesse ser vitalício, 
porque durante este tempo terá dado provas de reunir ou não as qua
lidades necessárias para o desempenho de tais funções . 

. Eu suponho que o conselheiro de estado extraordinário tem, 
segundo o projeto que organizà 'esta instituição, de ser freqüentes 
vezes chamado a conselho. O monarca pode formar um novo minis
tério, e ir tirar os ministros no conselho de estado, e aí temos seis 
vagas no conselho; pode mesmo ter necessidade de nomear conse-
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lheiros de estado para comissões importantfssimas, ·sendo talvez 
necessário que um conselheiro de estado mais imbufdo de suas 
idéias, opinião e polftica, o represente. Portanto~ muitas vezes há 
de dispensar os conselheiros de estado do serviço ordinário do con
selho para os empregar em serviço extraordinário. Eis, pois, que 
muitas vezes se dará ocasião de serem chamados os conselheiros 
extraordinários para desempenharem as funções de conselheiros 
de estado ordinários. 

Ora, eu disse que estava arrependido de ter abraçado a idéia 
estrangeira, porque o· nobre Senador concluiu das. minhas palavras 
que eu queria que os conselheiros de estado extraordinários tive5sem 
a crinsideração de aprendizes. Admira-me que o meu nobre amigo, 
cujas luzes e talentos tanto invejo, confundisse aqueles conhecimen
tos necessáriospara o desempenho de uma comissão tão importante 
com a aprendizagem. 

Eu não disse que os conselheiros de estado extraordinários 
fossem aprendizes; o que disse foi que os conselheiros de estado 
extraordinários que houverem de existir entre nós precisam formar
se, isto é, adquirir aqueles conhecimentos de poJ(tica, administração 
e mais matérias a que·não devem ser estranhos aqueles homens que 

. têm de um dia aconselhar o monarca; porquanto a Ciência de gover
nar é dific(lima, mormente entre nós, onde a forma de governo mo
nárquico representativo é.ainda nova. 

Eu até sustentei a vitaliciedade do conselho de estado pela · 
necessidade e conveniência de haver certeza nos conselhos, e pela 
consideração de que o aconselhar seria sua profissão, logo que fos
sem nomeados, e por isso se haviam de esmerar em adquirir os co
nhecimentos próprios para preencher seus deveres. Mas com isso nlo 
digo que vão aprender, digo que se vão aperfeiçoar. t: natural que 
aquele que tem de praticar certos atos procure aperfeiçoar-se; é. o 
que eu espero se dê a respeito. dos conselheiro5 de estado extraordi· 
nários. · 

O nobre Senador que falou em último lugar na sessão passada, 
separou com a habilidade que lhe é própria, as diversas proposições 
que se lhe haviam apresentado, com receio de as combater juntas; 
não quis reunir todos os pensamentos, certo de que, examinando sua 
força separadamente, duplicaria os seus argumentos. 

Eu quisera que o nobre Senador não separasse as proposições. 
Eu sustento a conveniência da vitaliciedade, e a conveniência de um 
cfrculo limitado, donde se tirem os conselheiros de estado extraordi
nários, pelas vantagens que se podem colher, obrigando-se os que de
vem entrar no c(rculo a serem professos nas ciências e nos conheci
mentos necessários para a alta missão de que têm de ser encarregados. 
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Isto po~o, aparece uma emend.:~>.-que --diz que -o Imperador 
possa esoolfler quanto -conselheiro de estado extraordinário -lhe 
aprouver; e declaro_ que não faço diferença entre a emenda oferecida 
na sessão anterior e a que hoje ofereceu o Sr. Alves Branco;tudo é a 
mesma coisa. Quando o .Imperador quiser, chama a um indivíduo 
para conselheiro extraordinário, e por esse fato fica estetendo carta 
de conselho; de maneira que vem a ficar na mesma circunstância da
quele que já é conselheiro. Eu julgo as duas emendas idênticas. Que 
prisão será para o gabinete a emenda do nobre Senador o Sr. Alves 
Branco como o prenderá? Quando o gabinete chamar conselheiro, 
isto bastará para dar-lhe o t(tulo do conselho, e ei-lo ar habilitado 
para er:~trar no conselho de estado. As reflexões que-agora faço com
preendem também a doutrina de outra emenda já oferecida.-_ 

A emenda que agora se oferece, no meu entender, altera o 
vencido e torna temporário o emprego de conselheiro de estado; por
quanto, se o Imperador puder dispensar, quando quiser, a um.conse
lheiro de estado, e chamar qualquer outra pessoa para o seu conselho, 
teremos um grande círculo de conselheiros; e isto equivale a decla
rar-se que podem ser conselheiros de estado todos os brasileiros; e, 
sendo esse círculo _tão grande, é provável que se não obtenha o fim a 
que nos propomos, que se não consiga o prestígio que_é tão conve
niente. Acontecerá que a carta do conselho não será apreciada, pois 
já demonstrei, em outra ocasião, que, uma vez que com muita prodi
galidade for distribu(da, nenhum apreço se lhe dará, ou terá uma im
portância muito pouco atendível. 

Isto é incontestável, e bastava esta consideração para votar 
contra a emenda; mas esta emenda vem ainda ressuscitar uma outra 
emenda do nobre_ Senador, o Sr. Hollanda, que o Senado rejeitou. O 
nobre Senador, o Sr. Hollanda, quer que esses conselheiros de_ estado 
sejam_ como os ministros, nomeados e demitidos livremente. como 
aprouver à coroa; e, pela emenda do Sr. 2~ Secretário, acontecerá 
que todos os ministérios aparecerão acompanhados de. seu conselho 
Ora, sendo muito freqüentes as mudanças de ministérios entre nós, o 
que acontecerá é que, dentro de 10 ou 12 anos, teremos um imenso 
número de conselheiros de estado. E o que admira, Sr. Presidente, 
é que outro nobre Senador que, em outra ocasião, declarou que esta 
opinião não podia ser admitida, já não quer fixar o número de conse-

. lheiros extraordinários; quer que a coroa vá nomeando quantos con
selheiros julgar conveniente. Ora, figuremos uma hipótese: forma-se 
hoje um conselho de estado proprietário, isto é, ordinário, de doze 
membros; amanhã vem um ministério e pede à coroa que dispense os 
conselheiros atuais; são dispensados, e vêm outros doze conselheiros; 
em outro dia sucede novo ministério, e ... estes novos ministros instam 
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por novo conselho, e destarte, dentro de pouco tempo, talvez toda a 
pop4lação do.império seja composta de conselheiros de estado. 

O nobre Senador que adotou esta emenda tinha feito ver com 
toda a evidência que· um tal conselho não podia servir .ã coroa, por
que, podendo ser .esses conselheiros criaturas dos ministros~ não con
vinha que eles aconselhassem o Imperador em objetos nos quais esses 
ministros fossem interessados. Trata-se, por exemplo, de dissolver 
uma câmara; chama o Imperador o seu conselho. de estado: se este 
conselho é criatura do ministério, se é seu órgão; é. provável que diga: 
dissolva-se a câmara, e conserve-se o ministério; e assim, reúham-se 
embora 40 -ou 50 câmaras, esse conselho, composto de homens obsti
nados, aconselhará sempre ao Imperador que, tendo de escolher entre 
os ministros e a câmara, prefira os ministros. Contudo, pode aconte
cer que a dissolução do ministério seja uma necessidade pública, seja 
reclamada pelo voto nacional. Eis aqui temos os efeitos dessa amovi
bilidade, .da criação desse círculo imenso de conselheiros de estado 
extraordinários. 

Eu não sei como o ·nobre Senador pode conciliar essas suas 
opiniões emitidas. Em outra ocasião, quando entrou em discussão o 
art. 2'! do projeto, o nobre Senador demonstrou que a idéia Ele outro 
nobre Senador, o Sr. Hollanda, não podia ser adotada pela câmara; 
que os· conselheiros de estado não podi"m ser livremente demitidos 
como o são os ministros. Ora, o nobre Senador reconheceu ... (e nisto 
lhe peço atenção, e rogo-lhe o obséquio de refletir se houve ou não 
alguma incoerência de sua parte); o nobre Senador reoonheceu que a 
vitaliciedade, isto é, a constância no emprego, a duração dele, faria 
com que se preferisse nessas matérias aquele que tivesse maior soma 
de conhecimentós. Ora, se o nobre Senador era desta opinião,·como 
quer agora ampliar esse círculo, de maneira que sejam chamados ao 
conselho ordinário todos os brasileiros? Não é isto uma espécie de 
contradição; e seria eu injusto para com o meu colega e amigo, quan
do entendi que o nímio calor com que falou o induziu a este engano? 
Parece que não. . · 

Disse o nobre Senador: se queremos estabelecer um conselho 
de estado governativo e administrativo que sirva: ao nosso paí~, imi
temos a nação que primeiro estabeleceu esses conselhos, que tanto 
tem aperfeiçoado essa instituição. Haja conselheiros ouvintes, haja 

.. conselheiros referendários, haja conselheiros de estado que não 
venham a ser aprendizes. Ainda insistiu na idéia de aprendizes com 
que parece que simpatizou. 

Sr. Presidente, eu não sei como o nobre Senador discorreu 
deste modo. O que diria elé, se, para formarem conselho, declarásse
mos que houvesse conselheiros ouvintes, conselheiros referendários, 
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e ·depois· conselheiros de estado? Como quer o nobre Senador que se 
instituam entre nós es5as classes de conselheiros? Mas, Sr. Presidente, 
o nobre Senador: parece que· não está bem inteirado •da· maneira por 
que essa. n'ação. estabeleCeu eSses cónselheirós ouvintes e conselheiros 
referendários: . . . ' . . . .'' . ' . 

. O Sr. A~ BRANCO dirige ao nobre oradcir um aparte qu•:! rião 
ouvimos. 

O Sr. VASCONCELLOS ~ Eu agradeço muito a sinceridade 
com que o nobre Senadofreconhece:o sei.J engano. Para ·imitarmos a 
nação francesa é mister que no· Brasil uma lei declare que a coroa não 
ppde ·admitir qualquer bacharel que queira· inteirar-se na marcha dos 
negócios ·do e·stado. Enfiini O nobre Senador falou com nímio calor, e 
por· isso certamente foi que·equivocoiJ-se. · · 

·· .. Di5se o nobre Senador que a lei trata de conselheiros aprendi
zes; eu declaro ·que o projeto que eu sigo ·não trata disso, ou então 
não acredito meus olhos. · 

O SR. ALVES- BRANCO dirige ao nobre Senador um-aparte 
que não ouvimos. · · · -

O SR. VASCONCELLOS- Então está o nobre Senador satis
feito, porque o nobre Senador.· quer que- se imite à nação francesa, 
que foi a que primeiro estabeleceu conselhos de estado desta' ordem. 
Então o projeto é ótimo, e o nobre Senador não o deve rejeitar; apro~ 
ve-o, e eis aqui temos imitàdo a nação francesa.· · 
_ SenhÓr Pre~idente,: eu · não tenho· ouvido argumentc)s que mé 

resolvam a votar pela .ernenda oferecida ao artigo. Eu prefiria· antes a 
rejeição do artigo do.·.que o mesmo artigo com a amovibilidade consa
grada nas emendas oferecidas. _Essàs emendas, senhor Presidente, de
sorganizam todo o projeto, thiinstorna·m todo o vlméido, e até tornam 
inútil o conselho de éstado. _ - - -

- .. Disse o nobre Senador que pelo projeto vamos esbulhar a c<r 
roa de um direito que tem exercido constantemente, o direito de no
mear conselheiros; e acrescentou: que males têm resultado desse di
reito? Tem havido um número excessivo, tem-se desapreciado essa 
instituição. Eu não estou muito ao fato-' da história do meu país a 
este respeito. Não direi, pois, se o título de conselheiro tem hoje tan
to valor como tinha em outra época, se há hoje tanta dificuldade em 
obtê-lo como em outros tempos;· isso pertence ao nobre Senador e 
não a mim; isso dirão os nobres Senadores que sabem mais a história 
do que eu. Tenhç, porém, de advertir que este argumento funda-se 
em erro de fatô e de direito. Supõe que pelo projeto não pode mais 
a coroa nomear conselheiros de estado, e eu não vejo semelhante dis
posição no projeto, e por isso nã5> posso votar contra ele. Não fica a 
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coroa inibida de nomear·· conselheiros de estado; continua. a exercer 
esse direito. . . . . . 

DiSSP. mais o nobre Senador que estes conselheiros são os que 
se nomeavam até o presente. Or.a, eu não vejo _também isso no pro
jeto: os conselheiros que a coroa. tem nomeado até o· presente: só 
aconselhavam em um ou outro caso; mas_os de_ que se .trata no pro
jeto têm, por direito, de suprir a falta dos conselheiros de estado 
ordinái'ios; como são 12, haverá ocasião em que ·todos estejam em 
serviço ordinário; e .por isso a difer~nça é imensa. . . ·.· . . . 

O nobre Senador insistiu muito em que esses conselheiros: são 
os conselheiros de estado ordinários que marca o projeto. Di$sê eu 
na sessão passada que, se essa idéia fpSse exata, então já:não podia 
a coroa nomear conselheiros,· porque uma lei ,da assembléia consti~ 
tuinte disse. que os conselheiros, enquanto a constituição os não 
estabelecesse, seriam os ministros: se, pois, os con'selheiros de estado 
ficaram abolidos por essa lei, claro está que a coroa não os: podia 
nomear. Eu não adoto o princípio do nobre. Senad_or; entendo que 
esses não são conselheiros de estado, mas o nobre Senador diz que 
são. . . 

' o princípio de que. eu estou .. pérsuadido, e não sei Se tem 
exceção, é que, vulgarizando-se qualquer título, qualqu'er emprêgo, 
ou qualquer objeto, este objeto se' desaprecia,. se avilta, se torna de 
nenhum valor. Mas, disse o nobre Senador, porque se há de privar 
o executivo desse direito? Eu perguntarei ao nobre Senador porque 
se limita· o executivo em. taQtos objetos. Por que razã~· ele, quando 
obra por si, quando tem sido investido da autoridade de nomear 
para os empregos, é limitado? Não é_ pelo conhecimento que se tem 
da desvantagem de serem ilimitados esses empregos, ainda mesmo os 
honoríficos? · · · · · · 

Mas, insiste o nobre Senador dizendo que não se devia esbu
lhar a coroa desse direito que tinha de nomear conselheiros .. Eu desejo · 
que minhas proposições sirvam sempre, que não tenham só vigor para 
o objeto que se trata. Ninguém acata mais do que eu o poder executi• 
vo, ninguém deseja mais do que eu que ele exerça a maior soma de 
liberdade em suas funções,. não só para a mantença da sociedade, 
como para seu aperfeiçoamento; mas não quero que o executivo 
tenha, e nem se pode presumir que ele queira, mais direitos do que 
os que são necessários· para desempenhar sua alta missão. Todos os 
direitos são determinados pela necessidade, e só pela necessidade é 
que o executivo é investido dos direitos indispensáveis paia que possa 
desempenhar sua alta missão. Ora, se se demonstrar que um dos di
reitos necessários da coroa para desempenhar sua alta missão é no
mear conselheiros de estado ordinários, seu número fixo, e quando 
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lhe aprouver; se se demonstrar que sem esta faculdade nenhum bene
ffcio produz o projeto, eu serei o primeiro em votar contra ele. Mas, 
ainda.se não demonstrou -essa proposição. Demonstre-~ que é indis
pensável que o Imperador- tenha~ em um ano, 12 ·conselheiros ·do 
estado;- em· outro, 10; demonstre~ que o Imperador-há de achar 
bons conselhos nestes homens não experimentados, e sem uso 
(algum dos quais poderá ter lido certas teorias que já li); demon~ 
tre-se que estes homens hão de desempenhar melhor as funções de 
conselheiro de estado do que aqueles do: número fixo, que eu·estarei 
pronto a conformar-me com a idéia; Entretanto,- como não vejo isso 
demonstrado, e não descubro nessa liberdade ilimitada senão desvan
tagens, declaro que voto pelo projeto tal e qual; e, no caso de vencer 
a emenda, pedia a supressão do artigo. 

O SR. PAULA- E SOUZA- Sr. Presidente, creio que está em 
discussão o ártigo com todos os seus parágrafos, e que as emendas 
que foram oferecidas são substitutivas a todo o artigo. 

O SR. MELLO MATTOS- A minha emenda é substitutiva ao 
1~ período do artigo. 

· O SR.· PAU LA- E SOUZA - Sr. Presidente, eu .não posso votar 
pelo artigo: as mesmas razões por que- não votei pelo artigo 2~ me 
levam a votar contra o artigo 3Q; e como eu sou de opinião que dos 
males o menor, nesse sentido adoto antes qualquer das emendas que 
estão na mesa. Entre estas alguma preferência dou à do nobre Senador 
2C?Secretário,que não é a mesma coisa que a do outro nobre Senador. 
A emenda do Sr; Alves Branco diz que, para suprir as faltas.no conse
lho de- estado,- serão chamados todos aqueles conselheiros que têm 
carta do conselho, e durante este exerclcio gozarão das honras e pri
vilégios desse alto encargo. A do Sr. 2~ Secretário diz que o Impera
dor :nomeará estes conselheiros como lhe aprouver. Há a diferença de 
que assim se escusa de dar a carta do conselho; sendo uma vez cha
mados ao conselho, continuam a ser conselheiros de estado .. E, se
gundo a emenda do Sr; Alves Branco, gozam unicamente dessa 
honra durante o exercício. O que não estabelece a do Sr. Cassianno 
é que, não obstante o ser o conselheiro suspenso do exercício, fica 
gozando sempre das honras e dos privilégios. Creio que esta emenda, 
com uma melhor redação, poderá ser adàtada; ainda que não acho 
muito decente que uma pessoa que exerceu as altas e importantes 
funções de conselheiro de estado, desça, depois de dispensado, a uma 
condição muito inferior; e perca o título e as honras que lhe haviam 
sido conferidas. t: isso pouco decente, não só nas monarquias como 
em todos os governos. (Apoiado). Desejara que na emenda se mu
dasse a palavra - arbítrio -; não queria que se desse u~ arbítrio tão 
lato; empregue-se outra palavra, que eu adotarei a emenda. 
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Não posso, • pois, votar pelo artigo; eu acho o projeto . defei
tuoso em sua base, porque estabelece um conselho e um tempo,admi
nistrativo e político. Ontem.disse eu que era este um defeito.capital; 
um homem conselheiro de estado político se deve considerar superior 
ao ministério; e, entretanto, este homem, depois de .ocupar. esse em
prego elevado,. volta a ser súdito:do ministério a quem era superior. 
Este é o vício capital que encontro no projeto; e, se não estou em 
pleno erro, creio que .esta· instituição não é possível, como está no 
projeto, estabelecer-se no Brasil. . ... 

· Examinemos agora . se o conselheiro extraordinário é ou. não 
vitalício. Alguém. há que tem dito que o é no título; outros eri~en
dem .que não. Disse-se também que devem passar por: um ensaio, 
a fim de conhecer-se se têm ou não capacidade para aconselhar o mo
narca .. Daqui deduzo eu. que se não. pode dar a .vitaliciedade dos 
conselheiros extraordinários, porque, quando o monarca o entender, 
os pode demitir; mas, se outro é o pensamento .dos nobres Senadores, 
deve ir -declarado na lei; e, se isso se tem em vista, então peca~se con
tra as razões que apresentaram para a vitaliciedade. Se estes homens 
são suplentes natos,. se podem os conselheiros ordinários ser.dispen
sados indefinidamente. e nesse ínterim ser chamados os conselheiros 
extraordinários para os substituirem, como se julga necessária a vita
liciedade a respeito de uns e não a respeito de outros? Parece-me isto 
uma contradição. . . 

Os conselheiros extraordinários têm de suprir as faltas dos 
ordinários; pode-se dar o. caso de dispensa.destes; porque seus conse
lhos não convêm ao interesse público; pode ser que essa circuns
tância dure 4, 5 ou 6 anos. Ora, para os substitutos;julga-se dispen
sável a vitaliciedade_; que não é preciso que conservem essas tradições, .. 
que tenham essa independência, etc.; entretanto que ·se julga que os 
outros não .podem deixar de ser vitalícios. Os honrados membros 
querem que haja conselheiros extraordinários, e que eles se habilitem 
para um dia darem conselho ao monarca; mas para muitos talvez não 
se dê essa circunstância, porque pode um ministro qualquer dar de
missões de modo tal que nunca sejam chamados a conselho; pode 
mesmo dar-se um .movimento continuado; e assim é indispensável o 
declarar-se se eles são ou não vitalícios .. 

O fim para que o projeto admite os conselheiros extraordiná
rios pode ser útil ao país; porém pode, a respeito dos conselheiros de 
estado extraordinários, darem-se as mesmas razões que se dão a res
peito dos ordinários; e assim não vem o projeto a alcançar o fim a 
que se propõe. De duas uma: ou é desnecessária a substituição, ou 
necessária. Se é escusada, não deve haver conselheiros extraordiná
rios; se é conveniente, não deve haver só doze extraordinários, por-
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que esse número. talvez não seja suficiente para as necessidades de 
substituições que porventura poc.;sam dar-se. Eu estou argumentan
do com. as· razões do projeto e daqueles senhores que o sustentam, 
porque eu tenho. a opinião de que não devem ser vitalícios. 

Ora, qual o remédio para isto? Eu não acho outro senão o que 
apresentam as emendas. Logo que há no projeto o erro da u·nião de 
duas idéias opostas, uma vez que passou ·que o conselho de estado 
ordinário fosse vitalício, e todavia pudesse ser dispensado, é mister 
ampliar o círculo dos conselheiros suplentes,··para que corretivo da 
dispensa não fique ilusório, e que o monarca não se veja obrigado a 
chamar· os mesmos conselht:Hros que· dispensou· do• serviço. E isso 
acontecerá se o número dos conselheiros extraordinários for só de 
doze, porque~ tendo eles de substituir os ordinários, podem ter as 
mesmas opiniões, e . o executivo se vê obrigado a conservar ·um 
conselho que lhe é intenso. · · · 

Logo que passar esta lei, há de ser nomeado o conselho de 
estado composto de doze membros ordinários, e· há ·de se nomear 
doze membros extraordinários. ~ indubitável que uns e outros hão 
de partilhar a opinião dominante na ·ocasião da nomeação; porém, 
pode depois vir a acontecer que essa opinião deixe de Ser a opinião 
dominante, e passê a ser a da minoria do. país; e ~anto uns como 
outros conseiheiros não podem ser úteis ao país estando no conse
lho. Logo, temos que fica ilusório o rernédio dado. no artigo 2'! do 
projeto;· e· parece-me que mesmo os honrados membros que conce
beram. a idéia dá dispensa, fundados talvez nesse motivo,· não con
seguem o fim,· porque, ainda sendo chamados· ao consélho os extra
ordinários, o conselho de estado pode ser hostil, e mesmo traidor' 
c;orrio já hoje se disse, e os nobres Senadores que assim pensam não 
podem votar pela existência de doze conselheiros extraordinários. . 

· Logo, qual deve ser o 'remédio? E fazer com que o círculo 
dos conselheiros ext'raórdinários tenha a maior amplidão possível, 
que fique. livre ao mona~ca o consultar ~s conselheiros de estado 
extraordinádos, quando bem quiser, e sem~re 'lue o exig~r o bem 
do estado. Quando o monarca entender que nao convém que um 
conSelheiro continue a estar no conselho, dispense-o. e nomeie quem 
o subStitua. Deste modo, eü, que não quero a vitaliciedade, obtenho 
um bem consigo que se evitem os males que julgo nascerem da vita
liciedad~; e os nobres Senadores que querem a vitaliciedade·t~m um 
corretivo ineficaz aos inconvenientes que eu tenho ponderado. Eis 
porque sou forçado a votar pela emenda que está na mesa, a qual 
não· limita o tempo 'nem o número. Ela prefere a outra, porque ho
mens que são elevados· a um emprego de primeira ordem no estado, 
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devem continuar a gozar daquela consideração que lhes foi confe
rida. 

Considero de nenhum peso o argumento de que os conse
lheiros de estado extraordinários, tendo espectativa em que um dia 
serão chamados a dar conselho ao monarca, se dedicarão a adquiri
rem . conhecimentos administrativos e demais ciências; porque as 
pessoas que tencionarem aplicar-se a isso não podem contar com um 
emprego que não tem o. r.aráter de vitaHcio. Sendo tão limitado o 
número· dos empregados, não há probabilidade de um dia poderem 
entrar nesse exercício, e, quando o venham a obter; não têm a ga
rantia da estabilidade, que muito concorre para que os.homens façam 
sacrifícios. E, quando mesmo se desse a vitaliciedade,. o resultado 
seria que o conselheiro extraordinário que obtivesse emprego tal não 
se dedicaria mais a obter conhecimentos, porque, de ordinário, o ho
mem que conseguiu o que ambicionava, não tem mais aquele incen
tivo que até ali o levava a fazer sacrifícios. À vista disto, esse argu
mento .não é de tanto peso como se supõe, porque todos os incenti
vos desaparecem; não se dá a vitaliciedade; pode ser lançado fora e 
perder a honra inerente a esse alto emprego; e, sendo o círculo muito 
limitado, pode pôr em dúvida o seu ingresso no número dos conse
lheiros extraordinários, e isso mesmo pode fazer com que aqueles que 
vêem que não existem vagas, conquanto tenham muita aptidão, dei
xem de continuar a aplicar-se. 

Disse-se que, dando-se grande amplidão ao círculo dos conse
lheiros extraordinários, vinham a perder a consideração, porque se 
vulgarizava esse emprego a todos os brasileiros. Eu creio que todos os 
brasileiros que tiverem as habilitações que se marcaram no projeto 
estão aptos para serem nomeados conselheiros de estado extraordi
nários; mas, para que o emprego se aviltasse, seria necessário que em 
10 anos fossem nomeados 3 ou 4 mil conselheiros de estado extraor
dinários. Demais, reflita-se que se não determina que seu número 
seja de 100 ou de 200, nem de 8 ou de 6; ele pode ser menor de 12; 
e, ainda queseja alguma coisa lato o círculo, não se segue que haja 
essa vulgarização. Ainda mesmo supondo-se que o ministério se 
mude oito ou dez vezes no ano, e que a entrada do novo ministério 
desse causa à dispensa e, por conseqüência, à criação de novos mem
bros para o conselho, não podia ter lugar o receio do no~re Senador. 

Ora, não é natural que o ministério se mude todos os meses; a 
história não apresenta esse movimento tão ordinário, e não é de su
por que a mudança do minis~ério importe a mudança geral de todo 
o conselho de estado, a qual só terá lugar quando o ministério repre
sente uma opinião contrária à opinião unânime do conselho de es· 
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tado. Daqui já se vê que a mudança do ministério pode unicamente 
ocasionar duas ou três.substituições . 

. . · Pode mesmo acontecer que, sendo as .substituições dos minis
térios o resultado das alterações que aparecem na opinião nacional 
conselheiros que tinham sido dispensados tornem a.entrar para o ser
viço; pode ser também que as opiniões dos conselheiros em exercício 
dominem no país, e que assim deixem de entrar no conselho novos 
conselheiros. Assim não tem lugar toda a argumentação do nobre Se
nador, pois se baseia em fatos que não é naturai apareçam. Estou que 
a possibilidade não se realizará nem em relação ao número de 40, 
quanto menos ao de 4 mil. 

Os nobres .membros tanto não desconhecem a necessidade da 
mudança do pess~al que a consagraram no projeto; e, querendo mar
car o meio de substituir os conselheiros dispensados, criam doze subs
titutos; mas, reflitam que não conseguem o se_u fim pela razão, qu~ 
já expus, de que, a respeito dos doze-extraordinários, se podem dar 
os mesmos motivos de suspensão quese dão a respeito dos ordiná
rios. Pode isto muito bem acontecer, porque eles hão de ser nomea
dos debaixo da mesma opinião influente em que foram nomeados 
os outros; e·se a necessidade social exige mudança pessoal no con
selho de estado, ela tanto se dá a respeito dos membros ordinários 
como dos extraordinários.Logo, o meio de que se há de lançar mão 
para se remover esse embaraço é estabelecer que o número seja inde
finido, deixando que as necessidades sociais indiquem a necessidade 
da substituição, e que o Imperador possa, com toda aamplidão, 
nomear conselheiros que estejam em harmonia· com a opinião na-
cional. -

Parece-me que tenho provado que as necessidades sociais exi~ 
gem essa autorização, e que o artigo, da maneira por que está redi~ 
gido, nãó pode passar. .. ·· - · 

Diz-se· que, se acaso não há de passsr o artigo tal e qual, então 
antes se rejeite. Mas, eu entendo que os nobres Senadores não podem 
querer isso, porque, a rejeitar-se o artigo, rião pode realizar-se o que 
se· venceu no art 2<?. Se ·se julgou necessária a dispensa, é preciso faci
litar os meios. da substitUição; por isso, não podem os nobres Sena
dores querer a rejeição do artigo se rião passar sem modificação; de
vem querer que predomine' a idéia do artigo, porque estão: persuadi- . 
dos que ela é a melhor; atendam a que sem ela fica ilusória a disposi-
ção do artigo 2<?. · · 

Diz o § 1<? do artigo que se discute que compete aos conselhei
ros de estado extraordinários servirem: 1?, no impedimento dos ordi
nários, sendo para esse fim designados. Aqui se deveria dizer impedi
mento de dispensa, porque impedimento simples se pode supor impe-
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dimento por causas diversas; e impedimentos se podem dar sem que 
deles resulte que um homem se torne incapaz de continuar a prestar 
serviços, como sejam. enfermidades, etc.; por isso é preciso que se in
dique que é outra a hipótese; que é quando circunstâncias políticas 
façam com que seus serviços não possam ·continuar a ser aproveita
dos. 

· Eu desejava que os honrados membros me tirassem destas dú
vidas. Já fiz ver que havia grande necessidade de que uma lei desta 
ordem fosse discutida com toda a reflexão, atendendo-se às diferen
tes hipóteses que se podem dar, das quais já algumas demonstrações 
tenho feito. 

Muitas mais objeções se podem fazer à lei; não há artigo em 
que se não encontrem embaraços. Pode talvez isso nascer de falta de 
compreensão minha; mas é do meu dever expor as minhas dúvidas à 
casa, a fim de que ela as tome na consideração que julgar conveniente 
porque o Senado há de querer que saia do seu seio uma obra digna 
de si; e por isso desejo que os nobres Senadores reflitam a lei. Parece 
que a maior parte dos nobres Senadores querem que este conselho 
seja administrativo e político; mas, passando assim uma tal institui
ção, muito maiores hão de ser os embaraços com que se há de lutar 
na discussão do projeto. 

Eis o motivo por que a primeira discussão requeria que o pro
jeto fosse a unia comissão. Se hoje eu esperasse que minha opinião 
ainda poderia ter algum peso, hoje reproduziria esse meu requeri
mento, a fim de que a nobre comissão tomasse em considera-ção esta. 
matéria, propusesse as matérias em ·projetes separados; e, dividindo 
o projeto em dÜas partes, compreendesse em uma a disposição rela
tiva à organização do conselho de ·eStado pol rtico, e em outra a orga
nização do conselho de estado administrativo. . 

Se se discutisse em projetas separados, se colheria a vantagem 
de passar com brevidade a· criaÇão do conselho de estado poHtico, 
porque a esse respeito a diserepâ'ncia ·que há é sobre a vitaliciedade; 
e também a discussão do conselho de ~Stado administrativo se não 
tornaria tão difícil',. quando extremadas' as suas atribuições das atri
buições políticas; entretanto .que, tratàndo-se ambas as matérias 
conjuntamente, se torna muito difícil a discussão, pela necessidade 
de combinar uma instituição com a outra, ou o desempenho de duas 
funções diversas no mesmo pessoaL · · ·· 

Não voto,· pois, pela emenda, porque entendo que a sua dispo
sição é ilusória; e ·é. necessário procurar-se um meio que faça efetiva a 
disposição do art. 2'?. Quando passe o artigo como está, então no 
§ 1 '?se deve declarar a espécie do· impedimento, embora se diga que 
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já passou a idéia em outro artigo. Hei de votar pela ·emenda do Sr. 
2'? Secretário, certo de que se lhe dará melhor redação. · 

· O SR. MELLO MATIOS - Não sei se terei força bastante 
para provar que pela minha emenda não se destrói·o·que.está vencido 
no projeto, e ·bem assim que ela:é preferível à do nobre Senador o 
senhor Alves Branco. Um nobre Senador quis demonstrar que estão 
ambas na mesma razão de igualdade; mas é evidente que a minha 
emenda consagra princípios muito diversos dos da emenda do nobre 
Senador. Pela minha emenda, uma vez nomeado alguém conselheiro 
de estado extraordinário, não pode mais deixar de o ser, como quer o 
nobre Senador pela sua emenda. Creio que assim fui coerente com o 
princípio:já estabelecido no projeto. Não posso relevar que um ho
mem,. depois· de elevado à alta categoria de conselheiro de estado, 
possa deixar de o ser. Entendo que, quando se diz - Haverá doze 

. conselheiros de estado extraordinários - ou - Haverá os conselhei
ros de .estado extraordinários· ·que o Imperador julgar colweniente 
nomear ,;.., se observa o princípio capital do projeto consagrado no 
artigo ·segundo; e a discusSão mais me tem feito fixar ria idéia de que 
tantos conselheiros ordinários, de que.trata o artigo primeiro, como 
os extraordinários de· que fala o artigo- terceiro, são vitalícios, com 
o corretivo do artigo segundo. · · 

Com mais razão. se pode dizer que o projeto ficará destruído 
nos princípios já vencidos, se se aprovar o artigo. ·que se discute e 
não passar a minha emenda; porque, não se dando faculdade abso
luta de nomear conselheiros extraordinários,. apenas poderá. o mo
narca nomear doze; e, se faltarem estes doze para. substituir os con
selheiros ordinários, uma vez que não haja faculdade de nomear 
outros, como se poderá fazér a subStituição? · 

.. 

· Quer-se que os 12 conselheiros de estado extraordinários sejam 
admitidos como para um ensaio, para um tirocínio, a fim de que deles 
se tirem os conselheiros de estado ordinários. Mas, pe'rgunto eu, quais 
são as fórmulas estabelecidas no projeto para esses ensaios? Em Fran
ça, os auditores são adidos aos comitês; e os de primeira classe tam
bém são em certos casos admitidos às sessões do conselho de estado. 
Por esta maneira, são experimentados antes de serem tirados para o 
conselho de estado. 

. Disse-se que; da maneira por que é concebida a emenda, se tor
na muito fácil a admissão de qualquer um para o conselho de estado; 
mas vejo que na última parte do artigo 4~ se declara que, para ser 
conselheiro de estado, se requer as mesmas qualidades que devem 
concorrer para ser Senador; portanto, aí estão marcadas as habilita
ções necessárias. 
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Ora, pode dar-se o caso de não haver justa razão para se dispen
sar um conselheiro de estado, entretanto. que exijam as circunstân
cias, e deseje o monarca que seja ouvido QU chamado a conselho um 
cidadão em quem se reconhece mérito para isso, em quem haja con
fiança. Mas, havendo o número fixo de 12 conselheiros de estado 
extraordinários, como poderá ser admitido esse indivíduo? Neste 
caso, há de o monarca ver-se na necessidade, ou de dispensar um 
conselheiro de estado extraordinário, sem que este tenha dado 
motivos para isso, ou deixar de chamar aquele indivíduo de quem 
julga conveniente ouvir o conselho;·· e iremos pôr o monarca em 
semelhante colisão? 1: 

Não. vejo necessidade da apresentação de outras razões para 
justificar a minha emenda. Sempre que houver maior latitude, mais 
fácil será uma acertada escolha. 

O outro argumento que se tem apresentado contra a emenda 
é que tantos ministérios houver no decurso de um ano, quantos con
selhos de estado se hão de organizar. Não entrarei nesta questão, por· 
isso que tudo quanto é possível dizer-se a este respeito se tem dito, 
e não desejo cansar a atenção do Senado. 

Le'mbro-me ainda que talvez se pudesse aclarar o § . 1 ~ do 
artigo que se discute, posto que julgue que a palavra- impedimento·
- abrange todos os impedimentos, inclusive o de dispensa. 

Concluindo, direi que o artigo como está trará maiores danos 
ao que estâ vencido, do que se passar a emenda. · 

O SR. ~LVES BRANCO - Sr. Presidente, torno a repetir o 
que disse há pouco. Argumentei contra este artigo, debaixo da hipó
tese de que ele fazia conselheiros de estado extraordinários não vita
lícios; e eu disse que o artigo devia assim entender-se, não só pelo que 
ouvi dizer na casa, como também por este simples dilema. Se acaso o. 
artigo quer que esses conselheiros de estado extraordinários sejam 
vitalícios, então uma de duas há de acontecer, à vista da faculdade de 
dispensá-los por tempo indefinido:. ou o governo há de algumas-vezes 
ficar sem conselheiros, ou então terá de aumentar o seu número até 
trinta e seis. Ora, por um lado, a lei que estabeleceu um conselho de 
estado como um auxiliar indispensável ao governo, não pode querer 
que em alguma ocasião deixe de existir conselho de estado; e, por 
outro lado, a lei que estabeleceu o número de 24 membros para esse 
conselho não pode querer que ele se eleve a 36 membros. Logo, con
cluo eu que não é possível que a lei fizesse vitalfcios os conselheiros 
extraordinários, pois que só assim ela pode conciliar-se consigo mes
ma. Eu creio que argumento logicamente, que a minha conclusão é 
neeessária; para me fazer mais claro, descerei a um exemplo. 
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No~ segundo artigo do projeto se vê que·a lei permite que sejam 
dispensados indefinidamente os conselheiros sem distinção, tanto os 
ordinários como os extraordinários: suponhamos que entra um minis
tério que não gosta dos conselheiros nomeados pelo ministério ante
rior, e, tendo a faculdade de dispensar, usa· dela, e dispensa os 24 
conselheiros ordinários e extraordinários; o que há de acontecer? !: 
evidente que, ou o ministério há de ficar sem conselho de estado, ou 
há de nomear mais 12 conselheiros. 

Ora, no primeiro caso, desaparece o conselho de estado, o que 
a lei não quer; no segundo, sendo os conselheiros de estado extraor
dinários vitalícios,. vem a elevar-se o número dos conselheiros de 
estado a 36, o que a lei também não permite. Mas· todas as·disposi
ções da lei ficam muito bem satisfeitas, considerando-se não vitalí
cios os conselheiros de estado extraordinários, porque, então, na 
hipótese· figurada de serem dispensados todos, o ministério novo 
nomeia 12 extraordinários, e diz aos existentes - Vós não sois mais 
conselheiros de estado extraordinários: - Vê-se que.só.assim ficará 
sempre fixo o número dos 24 conselheiros da lei, e em todo o caso 
haverá conselho de estado, como· ela pretende; raciocínio, que 
ainda ·não vi destruído, como me parecia preciso para mostrar-se 
que o artigo,ou as outras emendas são preferíveis à minha. · . 

Certamente esta conclusão de não vitaliciedade dos conse
lheiros de estado· extraordinários é a base da argumentação poste
rior, que formo em favor de minha emenda. Eu quisera vê-la des
truída, quisera ver por que maneira se demonstraria do projeto em 
discussão o -contrário do que digo; mas, enquanto o· não fizerem, eu 
argumentarei debaixo· desta premissa, isto é, os conselheiros de 
estado extraordinários não são vitalícios: é fácil a conclusão, que 
em pouco tempo toda a gente pode ser e deixar de ser conselheiro 
de estado extraordinário, segundo a sucessão que houver de minis
térios de diversos credos, e dos mesmos credos, pondo-se de parte 
aqueles que já têm ou podem vir a· ter direito a isso; o que eu não 
julgo justo nem conveniente. 

Na antiga monarquia, Sr. Presidente, havia duas· classes de 
conselheiros, conselheiros obrigados e conselheiros facultativos, 
·se me posso -exprimir assim; na monarquia do Sr. D. Pedro I acon
tecia o mesmo: quisera eu que se me dissesse qual é a necessidade 
que há para se criar agora tlma nova classe de conselheiros e conse
lheiros tais, como mostrei. Quando se trata de conselheiros, a inte
ligência não dá outra divisão razoável senão, ou o conselheiro pode 
dar conselhos, ainda mesmo não lhe sendo pedidos, ou ele não os 
pode dar sem serem pedidos; isto é, pode haver conselheiros de 
obrigação, ou conselheiros a que chamo facultativos. 

107 

• 



,, . •' ' ' . 
""'---'-~ ··- ·--------· _. - .· . . . 

Estas são as classes que há, e que sempre houve, e são as ne
cessárias; quanto a uma nova classe, uma terceira classe;·. eu não 
vejo necessidade dela; e, não havendo necessidade, não se deve criar. 
Qual será o efeito disto? Não pode ser outro senão anular a honra do 
antigo título do conselho, lançar algum desar. sobre os que atual
mente o têm por· serviços, destruir direitos adquiridos: é assim, ao 
menos, que eu encaro· este negócio; e, se não é assim, não pode 
deixar de confessar-se que a intenção é criar um. direito de prefe~ 
rência que nunca existia, que nunca se mostrou necessário desde os 
mais remotos tempos da monarquia. Porque não se hão de continuar 
a.chamar de preferência ao conselho de estado, quando assim se faça 
mister, os homens honrados com título de conselho simples, qu~ o 
conservem depois ·de desempenhada esta obrigação, como se fazia 
antigamente sem o menor inconveniente? 

O meu amigo o Sr. Senador Vasconcellos, que sustenta este 
projeto, diz que a razão é porque, se fossem chamados· os que têm 
título de conselho, quando fossem necessários, ficariam eles pouco 
instruídos e habilitados para aconselhar. Mas eu respondi a isto 
dizendo que grande parte daqueles que têm títulos do conselho entre 
nós, são membros dos tribunais supremos do estado, e não podem ser 
considerados hóspedes nos ramos de -administração, que exercem 
outros capazes de o ter por graça; e, se há alguns pouco hábeis, não 
se segue daqui ã administração inconveniente algum, porque não é 
obrigada a chamar a todos indistintamente;-pode escolher. · . 

Ora, eu darei agora a razão por. que não posso votar· pela 
emenda do nobre Senador o Sr. Cassiano. Pela minha· emenda nós 
deixamos que exi~tam somente duas classes de conselheiros: os de 
estado, que são só 12; e os símplices, que são indefinidos e dos quais 
só podem gozar temporariamente o título e regalias de conselheiro 
de estado os que forem chamados; no sistema do nobre Senador esse 
título vai. ser dado perpetuamente a infinidade de gente .. i: verdade 
que se disse que não era possível acreditar-que viesse muita gentea 
ter este título de conselheiro de estado,_porque de ordinário .dois 
partidos governam o estado, e cada um se-contentaria. de; dar 12 
títulos de conselheiros de estado a seus amigos. Eu respondo que os 
partidos não se saciam; suas exigências são incalculáveis,· infinitas 
mesmo, e por conseguinte há de acontecer que o título de conse
lheiro de estado será dado a muitas pessoas, e perderá por isso todo 
o seu brilho, toda a sua importância, toda a sua consideração, que é 
precisamente o que não quero que aconteça, porque não convém. 
Sr. Presidente, a sociedade tem necessidades variáveis, mas também 
tem necessidades inv(:riáveis de alto valor: a fé religiosa, a fé militar 
de honra e brio, o sentimento da glória, os princípios de justiça 
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estão· nesta classe.: O monarca é o símbolo -comum desses objetos; 
o conselho de estado,- que o ajuda na ·conservação deles; deve ser 
cercado de todo o respeito e consideração. Por isso é que também 
votei para que ele fosse vitalício, e bem vitalício, como na forma de 
nossa constituição são todas as incumbidas de ajudar o Imperador 
na guarda desse rico depósito; · 

· Certamente o clero, guarda da :fé, é vitalício; a milícia de 
mar e terra, guarda dos sentimentos de honra, é vitalícia; os juízes 
e tribunais, guardas ~dos princípios de justiça, são vitalícios. O con
selho de estado devia, pois, ser vitalício como eles, para poder tam
bém com vantagem· repelir o ímpeto do espírito mercantil, que 
invade por toda a parte os governos das sociedades atuais; Esta vita
liciedade; tão- necessária ao conselho·• de estado,· também é, feliz
mente, muito incompatível com a vulgarização desse título, como 
se infere da emenda do nobre Senador. Rejeito tal vulgarização, 
cujo resultado não seria outro senão desapreciar títulos e- funcio
nários encarregados da alta missão de conservarem tradições-e senti
mentos tão grandes e sublimes. Por isso digo, e repetirei seni cessar, 
não mudemos o que existe e o que existiu; estabeleçamos úm con
selho de· estado composto de 12 membros; e, quàndo algum conse
lheiro simples for chamado para aconselhar, tenha, nessa- ocasião~ 
todas as honras· e regalias de conselheiro de estado; mas, ao depois; 
fique s6 com o seu título do conselho: eu não vejo razão para nos 
arredarmos disto.·-

• A emenda do nobre Senador o Sr. Cassianno_seria sofrível, se 
acaso não tendesse a vulgarizar tanto o título de conselheiro de es
tado; e também o que está no projeto não seria de todo mau, se não 
me parecesse- que tendia a dar uma preferência absoluta aos atuais 
conselheiros. E tanto assim é, que aqui já foi citada uma leLdas 
cortes dt: Lisboa, que declarou que os únicos conselheiros de el-rei 
eram os seus. ministros; lei revogada, e evidentemente filha das pai
xões da época, que queriam inibir el-rei .de ver por outros olhos que 
não fossem os dos seus chefes e diretores. Sim, porque eu considero, 
em geral, os ministros do executivo os chefes dos partidos que exis
tem na sociedade, e que constantemente procuram rodear· o monarca-
e governar a sociedade segundo suas vistas e paixões. Semelhante lei 
era má, porque pôs ·o princípio conservador isolado em frente·· dos 
princípios de. movimento que dominavam a época, e que tendiam a 
destruir tudo quanto se opusesse à torrente furiosa, à torrente devas
tadora. 

Enfim, Sr. Presidente, eu hei de votar pela minha emenda, por
que quero aquilo que atualmente existe e sempre existiu, aquilo que 
eu não vejo motivo para destruir; e, quando não passe, então, como 
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eu não pretendo vulgarizar o título de conselheiro de estado, votarei 
antes pelo que está no projeto, do que pela emenda do nobre Sena7 
dor. · '· 

O SR. VASCONCELLOS.- Sr, ~residente, tenho de· expor o 
meu juízo sobre as razões que acabo de ouvir contra. o projeto; se me 
esquecerem algumas das proposições que emitiu o. nobre Senador, 
não sentirei muito, pois estamos de perfeito acordo; entre nós não 
há divergência alguma,. queremos estabilidade no governo, queremos 
toda a fixura possível, tanto nas medidas políticas como nas admi
nistrativas; entendemos que o conselho de estado não. deve mudar a 
cada passo; portanto, entre nós não há divergência, é em conformi
dade dos nossos princípios, que vou oferecer esta emenda: - O Im
perador poderá nomear até .36 conselheiros de estado extraordiná
rios, que serão também vitalíciqs. - Ora, eis-me aqui copista das 
idéias do· nobre Senador; ficamosípor conseguinte de perfeito acordo. 
Desta arte não há terceira classe de conselheiros; há conselheiros obri
gados, segundo a expressão do nobre Senador, ó. que eu . não admito 
em toda a sua .latitude; e há conselheiros facultativos, que são os · 
chamados- com título de conselho. 

Um nobre Senador combateu o artigo que se discute com vá
rias razões que, me parece, se podem reduzir a quatro. Primeira, 
porque, no conceito do nobre Senador, é esta uma lei inconstitu
cional, que corta faculdades ao monarca, e devia ser anteriormente 
examinada pela comissão respectiva, a fim de depois ser discutida. 
Segunda, combate o projeto, por compreender o. conselho de es
tado, não só uma autoridade administrativa, mas também política . 

. Outra razão, e. é a principal pela qual o nobre Senador vota 
contra o artigo, é por estar consagrada a vitaliciedade; e, como o 
nobre Senador julga que pode ser perigoso ao país conservar um 
conselho. de estado vitalício, adota a emenda que destrói a vitali
ciedade; tem toda a razão, é fiel aos seus princípios; como não 
adota a vitaliciedade, e apareceu uma emenda que a anula, adota a 
emenda. Em último lugar, o nobre Senador não vê muita coerência 
naqueles que adotam o artigo pela dispensa, porque vem-se depois 
por esta medida a inutilizar-se a dispensa ... 

Quanto à primeira razão, isto é, a inconstitucionalidade da 
lei, não sei como se possa sustentar .. A. constituição reformada não 
proibiu a instituição de um conselho de estado, antes como que o 
promete, quando se serve das expressões: - Fica abolido o. conse
lho de estado, de que trata a constituição -. Não diz: - Não· ha
verá mais conselho de estado -. Tem diversa linguagem; exprime
se assim:- Fica abolido o conselho de estado, de que trata o capítu
lo tal da constituição -. Por conseguinte, julgo eu que se pode esta-
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belecer um conselho. de estado, e que até a constituição reformada 
o prometeu. Nem era possível que de outra sorte procedesse, quan
do ela · reconhece o poder moderador independente dos ministros, 
mas quando. se entende que a lei corta a autoridade imperial; eu 
digo que, à vista da sua letra; não posso adotar .essa opinião. A 
constituição do estado dizia expressamente:- O.conselho de estado 
será ouvido sobre tais e tais objetos -. O projeto. que se· discute 
deixa faculdade ao monarca de ouvir o conselho de estado;·por con
seguinte, não coarcta um seitil de sua autoridade. Se o projeto ado
tasse. a linguagem da constituição que. foi reformada, poder-se-ia, 
por muito escrúpulo; entender que ofendia atribuições ou. regalias 
da coroa; mas não adota essa linguagem, absteve-se de a empregar. 
Não sei qual foi o intento ·dos ·autores do projeto; mas, sem dúvida, 
entenderam que, estando em dúvida qual seja a . inteligência da 
constituição reformada que aboliu o conselho de estado, e caben
do-nos a interpretação da constituiÇão reformada, é inquestionável 
que podemos declarar que o Imperador ·pode ou deve ouvir, como 
julgar conveniente, a um conselho de estado. Não tenho pois escrú
pulo algum sobre a adoção deste projeto, pela razão de ser conside
rado inconstitucional, porque,. repito, se há dúvida se se podia ou 
não restabelecer um conselho de estado~ a nós, legisladores ordiná
rios, conferiu o art. 25 do ato adicional a autoridade de o interpre
tarmos; interpretamo-lo, e esta lei é a interpretação autêntica desse 
artigo que aboliu o conselho de estado; não tenho, portanto, o 
menor escrúpulo a este respeito. 

O segundo argumento, pelo qual o nobre Senador quer pro· 
var que o projeto é defeituoso, funda-se em que o projeto investiu 
o conselho de estado não só da autoridade, permita-se-me a expres
são, da autoridade administrativa, mas também da autoridade polí
tica. O nobre Senador em outra ocasião, já empregou este argumento; 
e acrescentou, se não me engano, (não há em mim intento algum de 
alterar as proposições do nobre Senador) que não tinha notícia de lei 
ou de constituição que estabelecesse um conselho de estado com 
estes dois caracteres. Direi também que não tenho notícia de lei ou 
de constituição que estabelecesse um conselho de estado sem que 
participasse, mais ou menos, destes dois caracteres; As mesmas leis, 
ou constituição, esses atos legislativos ou governativos que estabele
ceram, em França conselho de estado, incumbem-no de uma medida 
governativa da mais· alta importância de expedir os regulamentos 
necessários para a boa execução das leis. · 

1:, sem dúvida, o direito de fazer tais regulamentos uma das 
mais importantes prerro9ativas da coroa. Tão longe estou de rejeitar 
o projeto por esta determinação, que antes é por esta reunião da 
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autoridade administrativa e da governativa, que ele me parece muito 
necessário. .. . .. 

·Para. bem aconselhar o monarca· nos graves negócios do estado 
que entram na esfera. da autoridade ·pol(tica~:importa:ter,conheci
mento dos que interessam à ordem e à tranqüilidade pública, dos que 
fazem objeto da ciência administrativa. Ora, o projeto, ·fundado nesta 
conveniência, ·determinou que o conselho de estado fosse ao mesmo 
tempo pol(tico e administrativo. !:. conhecendo perfeitamente o pa(s 
que se pode dar acertados conselhos sobre' a sua pol(tica; . · . 
. . A principal razão pela.qual.o nobre Senador notou de defeitu-

osa esta .reunião'foi a de que, quando o conselheiro· de. estado acônse:
lhava a coroa ém certos negócios,· era independente do ministério; 
mas, passando depois a servir. nas comissões;· se. tornava ·seu súdito~. 
Eu não sei se essa sujeição-do conselheiro de estado ao ministro pode 
chegar ao ponto de destruir sua independência; O ministro: nâ'o tem 
ação alguma sobre o conselheiro de estado; a responsabilidade. deste; 
segundo o .projeto, há de verificar-se perante o Senado, ju(zo em que 
nio .é provável que o ministro possa influir.: O conselheiro de estado 
apenas emite a sua opinião; e porque o conselheiro·de estado emite 
sobre este ou aquele-objeto a.sua opinião, segue-se que é um súdito 
fiel do ministro? que ele fique à sua disposição? que fique peiado rios 
outros atos de sua competência? Não figuro hipóteses porque me pa
recem· desnecessárias; concebo perfeitamente que um· conselheiro de 
estado pode contribuir para· a administração, pode contribuir para o 
governo do estado, sempre com a maior liberdade e 'independência. 
Eu- pois· nlo comparto a opinião do nobre Senador de instituir dois 
conselhos, .um meramente pol(tico, outro meramente administrativo, 
porque não sinto. essa· necessidade. 

O nobre Senador, passando depois a tratar da matéria do artigo 
em discussão, fundou quase todos os seus argumentos na opinião de 
que os conselheiros de estado extraordinários, segundo o projeto, ou 
segundo alguns nobres Senadores que o defendem; são temporários 
e não vital( cios. Eu tenho emitido esta. opinião; mas não a emiti com 
a necessária clareza, por isso o· nobre Senador não me entendeu. Con
cederei a opinião de qÚe os conselheiros de estado extraordinários 
sejam vital(cios; o que eu quisera, é que só o fossem depois de algum 
tempo de serviço. Repeti muitas vezes que tinha recebido essa idéia 
da legislação francesa; mas, para não continuar a discussão sobre 
objeto que me não parece essencial,·adoto a opinião de que os con
selheiros de estado extraordinários sejam vital(cios, e por conseguinte 
não há argumento; o que se fundava na amovibilidade dos conselhei
ros de estado extraordinários desaparece. Desaparece também o argu
mento de outro nobre Senador, que julga necessário e indispensável, 
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em todos.os.casos, segundo a doutrina do artigo, ou que haja 36 con
seltie.iros,·.:õu.:que, .em muitos caSoS, não haja conselho de estado: 

. eSte fô.i o ~di_i~ma que o ·nobre Sem1dÓr.j:iS!:abeleeeu .. Esta dúvida fica 
ta~bém rer;n~vi~â eleyando~se 'o número de.const!lheiros'd~ estado 
extraordinários.a .36.: são pOis vitalfcios e eni número de 36 .. EscUso 
derl1o.nstrar a có.mie'riiênCia·.· de que eStes conselheiros de estado' sejain 
vitalícios, pórcjuê o nobre Senador que ultimamente falou desempe~ 
nhou. essa tarefa muito melhor do que eu podera fazer: .esi:amos 
pórtanto de perfeito acordo; pois,. à vista dos princ_(pios que: expen
deu, há de necessariamente êo"né:ordar em qüe ós ·e:on~lheiros de 
eStado extraordinários sejam em número limitado e vitalícios.. . 

.. ·. Um· nobre Senador, porém, diz que ·as que defendem a dou
trina 'do projeto. reconhecem que os conselheiros de estado devem, 
em alguns· ca5os; .ser dispensados do exercício de si.Jas funções. Pode, 
entre. os· éonselheiros de estado e o ministério-, não só haver diver
gência, mas hostilidades manifeStas; e, por conseguinte, o _ministério 
deverá ·procurar· Óbte'r a dispensa de parte ou de todo esse conselho 
de estado; m~s que, havendo um número fixo de conselheiros,.não 
poderá. o ministério obter melhoramentos, por_· ser fácil· acontecer 
que os membros extraordinários sejam da mesma opinião dos niem~ 
bras ·ordinários. do· conselho de estado. Ora, os nobres Se'nadores 
que adotam a emenda que não fixa número de conselheiros de estado 
extraordinários, reconhecem a necessidade de que esses conselheiros 
de estado sejam em pequeno número: eles não supõem, até houve um 
que na sessão passada disse que não podia supor que··nem os mesmos 
doze. fossem. nomeados, que . só . se nomeassem à proporção que 
fossem necessários. Ora se esta necessidade aparece quando há uma 
mudança de administração, devem estar tranqüilos os nobres Sena
dores· sobre o número limitado de conselheiros de estado de que se 
trata. Segundo· sua opinião, só na mudança de· ministérios poderá 
haver·· uma reforma· oU nomeação de conselheiros extraordinários. 
Não pode, pois, seni alguma espécie ·de incoerê.nda, julgar que, 
quando o número seja indefinido, o governo nunca abusará desta 
amplã-faculdade de ·nomear; e, quando o número seja limitado, o go
verno pode abusar dela. Parece que, segundo a opinião dos nobres 
Senadores, visto que eles tanto confiam em que o governo não há de 
abuSar da faculdade que tem de nomear conselheiros extraordinários, 
eles devem'votar pelo artigo do projeto, por isso que esse artigo per-

, mite nomear até 12, e, se for adotada a minha emenda, até 36; e 
como ele não há de abusar quando tiver a ampla faculdade de nõmear 

· qúantos conselheiros lhe aprouver, também não há de abusar quando 
tiver de nomear urn limitado número; pelo contrário, será mais refle
tido, mais prudente nessa nomeação, e não há de nomear senão 
quando houver necessidade. · 
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Suponhamos que um ministério nomeia doze conselheiros de 
estado; é este ministério substituído; o ministério que se substitui 
pede à ·coroa a graça de dispensar. quatro ou 5eis dos conselheiros de 
estado, e a coroa acede; eis uma alteração no cotiselho..de estado; 
porque ·eu não suponho com os nobres Senadores que, logo que se 
publicar esta lei, hão de ser nomeados todos os Conselheiros de es
tado que a lei permite nomear. . · · . 

Esta opinião ainda mais se sustenta à vista de outra opinião 
que emitiu e sustentou um nobre Senador. Disse ele: - No estado 
há sempre duas opiniões ..::.... Por conseguinte, um ministério nomeia 
doze, o outro ministério que vem ·nomeia outros doze. Havendo a 
faculdade de ·nomear trinta e seis extraordinários e doze ordinários, 
são quarenta e oito: eis todas as opiniões repn!sentadas rio conselho 
de estado; porque, eu repito, entendi que o nobre Senador jÚigava 
as opiniões discriminadas no país em· duas. Se assim é, o ministério, 
quando se pÚblicar a lei, nomeará doze conselheiros de estado ordi~ 
nários; mudado esse ministério, o que o substituir, suponha-seque 
nomeie outros doze, que representem a outra idéia; eis ainda vago o 
lugar d~ vinte quatro conselheiros de estado extraordinários. Se, pois, 
são verdádeiros estes princípios dos nobres Senadores, eu· entendo 
que o artigo do projeto não tem os inconvenientes que nele se tem 
enxergado até o presente. · 

Os nobres Senadores que impugnam o projeto receiam muito · 
de um tão limitado número de conselheiros de estado extraordiná
rios; e, em vez de ampliarem ·o número, por exemplo, a quarenta ou 
~i~coent~, dizem: "Não; sejam indefinidos; serão conselheiros de 

~ estado extraordinários todos os brasileiros que· tiverem tais e tais 
requisitos -. Parece-me qÚe é passar de um extremo a outro~ São · 
poucos os que o artigo permite que se nomeiem; mas não se procura 
um· número que razoavelmente se possa considerar suficiente; pas~ 
sa-se logo ao extremo: o número seja indefinido! 

Ora, como se tem demonstrado que não se concilia bem a 
idéia da vitaliciedade, sustentada pelas razões que na casa se apre
sentaram, com estas amovibilidàdes das emendas, é evidente que 
elas não 5e podem conciliar com o vencido, que as emendas des
troem o vencido, embo.ra um nobre Senador quisesse hoje susten
tar sua emenda declarando que limitava os conselheiros extraordi~ 
nários só aos que tinham carta do conselho; porque, primeiro eu 
mostrei que fácil era ao ministro que quisesse nomear um conse
lheiro de estado principiar por dar-lhe carta do conselho; e é por 
isso que eu entendo que a emenda do nobre Senador o Sr. A. Branco 
é a mesma coisa que a do nobre Senador o Sr. Cassianno. Que im
porta ao ministro que aquele a quem ele quer riomear conselheiro 
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de estado. não tenha carta de conselho? Dá-lhe ãs duas horas carta 
do conselho, e às duas horas e um minuto·nomeia-o oonselheiro de 
estado~ ·· 

. Mas o nobre Senador acrescentou que nâ'o há muitas pessoas 
que tenham carta do conselho; que s6 são conselheiros os membros 
dos tribunais superiores. Ora, há aqui equivocação;e por isso eu· vejo 
que o nobre Senador adota a idéia, porque o:nobre Senador supõe 
que só, por exemplo, os membros do supremo tribunal de justiça, os 
do tribunal do tesouro, etc., têm carta do conselho. A mesma carta 
de conselho têm muitos indiv(duos por lei, que não pertencem a tri
bunais; penso que todos os monsenhores ·têm carta da conselho, 
muitas patentes "militares têm carta do conselho, etc.; e penso que 
não há lei alguma que ·prive ao monarea de fazer-conselheiro a quem 
ele quer. Portanto, a suposiÇão do nobre Senador assenta em um fato 
que não me· parece exato, ·que não existe.· Não é tão limitado o 
círculo dos que têm carta do conselho como ele entendeu. · · 

Ora; não tendo as razões ~r~duzidas d.istraído a conveniência· 
de que os conselheiros de estado sejam em um número limitado, eu 
estou ainda na idéia de adotar o artigo com a emenda que vou pro· 
por, para que possa haver até 36 conselheiros de eStado extraordiná-
rios. · ·~"",...,;' 

Disse um nobre Senador, e foi o outro argumento que ele em
pregou contra as razões que se têm produzido em abono do artigo, 
que é necessário que haja concorrência; que é necessário que se espe
rance a muitos de obterem o alto emprego de conselheiro de estado, 
a fim de que procurem para ele habilitar-se. _ 

Ora, o nobre Senador quer abrir concorrência para um objeto 
que ele· vulgariza !I Como há de haver concorrência; esse fervor que 
obr:iga a fadigas, a dispêndio, a tantos incômodos, para um objeto 
que vem a vulgarizar-se?,Se o nobre Senador admite~ como eu admi
to, o princípio da concorrência até nestes objetos, procure, pela 
pouca wlgarização, . pela raridade, aumentar-lhe a importância; 
diminua o número, e então verá quantos não procurarão habilitar-se, 
quantos não assistirão mesmo às sessões do conselho de estado, per
mitindo-o a coroa, para se habilitarem. . 

Eu, pois, admitindo com o nobre Senador o grande princípio 
da concorrência até para tais empregos, não concluo, como ele, que 
se adote a emenda que permite vulgarizar, que (permita-me o nobre 
Senador dizer) tende a prostituir a instituição, porque, vulgarizada e 
prostituída, ninguém fará esforços para obter o que não é apreciado 
entre nós. 

O nobre Senador ainda insistiu em que aqui se tinha dito que 
este conselho de estado extraordinário era uma escola em que íam 
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aprender .. Ora,quem disse que.o conselho.de .estado.era escola, e 
que:os conselheiros extraordinários.eram aprendizes? Ouem.proferiu 
semelhante proposição nesta casa? O que se disse, o que se tem repe~ 
tido é~que, dada alta importância a. este emprego, é muito natural 
que· procurem aperfeiçoar-Se nos conhecimentosjndispensáveis. para 
o exercer, que se façam todos os esforços necessários para esse fim; 
é um meio de :acoroçoar o talento a dedicar-se a estes ramos de conhe~ 
cimentos, ramos de conhecimentos que até o presE!nte não têm sido 
cultivados entre nós. Será eScola e conselho.de estado pela·razão que 
acabo de expender? · _ 

Diz-se: - Mas é um ensaio. -:- ~obre que pode versar esse 
ensaio_?. Não ~ declarou expressamente que não podia ser consel~eiro 
de estado o que, por exemplo, não tivesse segredo inviolável, qÜe co
muflicasse tudo quanto se passasse no. conselho de estado,.o que pra
ticasse outros atos, próprios de certas pessoas, e que são incompatí~ 

' veis com o conselheiro de. estado? Não se disse que era sobre estes 
objetos. ,que se deviam iniciar. os conselheiros por, um o~ dois anos? 
O nobre Senador disse:- não; há ensaio, logo há aprendizes.~ Se a 
palavra ensaio têm esta significação, eu a retiro. . ,. 

· . Sr. Presidente, é dada· a hora; se se quer votar agora, eu ofere~ 
cerei a minha emenda em terceira discussão;· e sé ficar adiada, eu a 
oferecerei então amanhã ... 

. Dada a hora, fica adiada a discussão .. 
O Sr. 1~ SECRETARIO lê um oHcio que acabava de receber, 

do ministro do império, remetendo um dos autógrafos sancionados 
do decreto da assembléia. geral declarando que a ·Sra. Princesa D. 
Maria Amélia é, pela constituição do império, princesa brasileira: 
fica o Senado. inteirado, e manda-se participar à Câmara dos Srs. 
Deputados. . 

O Sr. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas. 
Levanta-se a sessão. 
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· .. ~ SESSÃO EM 6.DE JULHO DE 1841 
.. · .. 

. ,•':- ·.: 

Presidência. do Sr. Conde de Valença 

SUMARIO: - Expediente. - Discussão do 3~ artigo do projeto de 
lei que cria um Conselho de Estado.:- Emenda supressiva ofe
recida. pelo S .. A. ·Branco; - Emenda do Sr; Vasconcellos, 
qUe eleva a 30 o número dos conselheiros de estado extraor-

. · dinários, declarando-os vitalícios. - Discursos dós Srs. Alves 
Branco, Mello Mattos, e Paula e Souza. - Emenda oferecida 
por este nobre Senador .. 
Reunido númeró· suficiente d~ Srs. Senadores, abre-se a sessão; 

e, lida a ata da anterior; é aprovada. · · > 

O SR. 1 ~ SECRETARIOdá conta' do seguinte~'.:·;_ • · 
- '· : .. : . . .· :· :·· ·. . .,. . . . . . ' ... ·:;··.-: ' .. 

. EXPEDIENTE , .. 

· · Um' ~ffdo··do Ministro do ·Império, remetendÓ a lista ·dos Colé
gios-Eleitorais da Província-do Pará: remetida para·o arquivo: . 

·. Um · ofício do ·i? secretário' da Câmara dos Srs; Deputados, 
acompanhando ·a proposta do governo que fixa as forças navais para· · 
o· futuro ano financeiro, com as· emendas aprovadas pela referida 
câmara; · · · ·· , · · 

Outro ofício do lllesmo 1~ secretário·, remetendo a proposta 
do governo que fixa as forças de terra· para o futuro ano financeiro, 
com as eme·ndas aprovadas pela Câmara dos Srs. Deputados: a impri: 
mir, e à Comissão de Marinha e Guerra. · .. 

Outro ofício do mesmo secretário, remetendo a resolução da 
Câtnara dos Srs. Deputados, pela qual à mesma câmara não tem podi· 
do dar o seu consentimento à proposição do Senado, que aprovou à 
pensão concedida a D. Custódia Joaquina do Sacramento, fica o 
Senado inteirado. 
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ORDEM .DO DIA 

Continua a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão, 
do art. 3? do projeto de lei - S -, deste ano, criando um Conselho 
de Estado, conjuntamente com as emendas dos Srs. Mello Mattos e 
Alves Branco, apoiadas em diferentes sessões. 

O SR. A. BRANCO (pela ordem):- Sr. presidente, eu reparei 
pelos discursos que li, que ontem não fui bem entendido, e isso mes
mo colijo do extrato publicado no Jornal do Commercio, o qual não 
foi exato. Hoje tenho que retirar a minha emenda, e propor a supres
são do artigo a fim de ver se assim melhor me faço entender. Eu tinha 
em mente, pela minha emenda, conservar as coisas como !estavam. 
Peço, pois, licença para retirar a minha emenda; depois proporei a 
supressão do artigo e desenvolverei as· minhas idéias.· 

O nobre Senador retira a sua emenda com consentimento do 
Senado. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda supressiva: 
"Suprima-se o artigo 3~ e seus parágrafos. - Alves Branco." 
O SR. A. BRANCO -Se V. Ex~ me dá licença, (dirigindo-se 

ao Sr. presidente) explicarei o que entendia ter proposto na outra 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE ~ O nobre Senador o poderá fazer em 
tempo competente. O Sr. Mello Mattos tem a palavra. 

O SR. M. MATTOS- Cedo por ora da palavra, e reservo-me 
para depois de ouvir a explicaçâ'o do nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Paula Souza tem a palavra 
O SR. P. SOUZA- Cedo pela mesma razão. 
O SR. PRESIDENTE - O Sr. Alves Branco tem a palavra. 
O SR. ALVES BRANCO -As minhas razões para sustentar a 

supressão do artigo são as seguintes: Eu não desejo que se crie uma 
terceira classe de conselheiros, como faz o projeto criando essa classe 
de conselheiros de estado extraordinários, depois de ter criado outros 
ordinários. Por esta disposição torna-se inerente a certas pessoas 
determinadas esse título de conselheiro de estado extraordinário, 
como a outros o de conselheiro de estado ordinário. Ora, tais conse
lheiros de estado extraordinários são coisa que não tem padrão, que 
eu saiba, em nação alguma, e por isso achei um pouco engraçado que 
o meu nobre amigo o Sr. Vasconcellos os chamasse aprendizes, ou 
pessoas que se ensaiam para dar conselhos. Eu não acho disposição 
alguma, em que se possa fundar este artigo, senão o direito .francês, 
isto é, funda-se nesse direito de uma maneira um pouco esq!Jisita. O 
que estabelece o direito francês? Ele não estabelece duas classes de 
conselheiros de estado - ordinários e extraordinários - como entre 
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nós se quer estabelecer; há uma só.cla!iSe de conselheiros de estado; a 
distinção que há é de serviços. Quando os conselheiros de estado 
estão trabalhando nas seções~ e pertencem propriamente a elas, con
sideram-se do serviço ordinário; quando não pertencem propriamente 
a · elas, mas são chamados eventualmente .. de outros empregos, rece
bendo essa autorização, são chamados conselheiros de estado do ser
viço extraordinário .. Estes mesmos nomes poderiam caber sem lei 
dos conselheiros de estudo do artigo segundo, considerando-se em 
serviço ordinário, quando trabalhassem nas sessões; e em serviço 
extraordinário, quando fossem mandados a outras comissões, como 
acontece no exemplo que vou figurar para tomar mais claro o que 
digo. Entre nós há capitães comandantes de companhias, é quando se 
acham no comando delas considera-se que estão no serviço ordinário; 
mas, quando são mandados a alguma comissão e largam esses coman
dos, então consideram-se em serviço extraordináio; mas daí não se 
segue que haja no exército capitães ordinários e capitães extraordiná
rios. Srs., é à distinção que há em França dos conselheiros de serviço 
ordinário e conselheiros de serviço extraordinário que se deve a cria
ção que faz o projeto de conselheiros ordinários e extraordinários; 
mas muito mal, porque se não tirou uma inteligência exata do direito 
francês. Antes da reforma, entre nós, também não havia duas classes 
de conselheiros de estado, havia só classe composta de dez conselhei
ros de estado, os quais, quando aconselhavam o Imperador, podiam 
bem considerar-se em serviço ordinário, e quando eram empregados 
em alguma comissão podiam considerar-se em serviço extraordinário, 
sem que, contudo, alguma lei lhes fizesse inerente articularmente esse 
título; assim devia considerar se o Sr. João Severiano, quando foi 
mandado para a Bahia como presidente. . . 

Se se entende que há necessidade de maior número de conse
lheiros de estado, crêem-se; mas eu não vejo necessidade para que a 
lei dê a uns deles o caráter particular de ordinários, e a outros o cará
ter particular de extraordinários, mormente quando haja quem deva 
exercer essas funções. Já tenho feito ver que a necessidade para que 
se querem criar esses conselheiros extraordinários já está muito ·bem 
providenciada em nossa legislação pelas cartas de conselho que têm 
muitos indivíduos por lei, ou por graça especial. Tem-na por lei todos 
os Membros dos Tribunais Supremos, todos os Ministros de Estado e 
plenipotenciários que forem; há pois gente de sobra para aconselhar 
a respeito das questõ'es que se compreendem nas suas atribuições, ou 
nas sua5 funções profissionais, quando alguma vez seja preciso que 
S. M. 1., os consulte. 

Disse o nobre Senador que eram ainda assim indispensáveis os 
conselheiros de estado extraordinários do projeto, porque faltavam 
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entre nós. pessoas suficientemente habilitadas ::no : conhecimento 
do direito administrativo, para -o. que.cumpria que: houvessê algum 
tirocínio .. sr~ :presidente, não duvido· que· em nosso· pa(s. não sejam 
muito extensos. os conhecimentos nesses: ramos;· mas não·: posso 
persuadir~me que aqueles cidadãos que estão empregados na adminis
tração, _e os que"são Membros de Tribunais, .não.tenham tais conhe· 
cimentos, ao·menos~ em relação às suas profissões; e, tanto assim é, 
que freqüentemente há consultas nos diferentes tribunais .. Não posso 
admitir como princípio a proposição do nobre Senador, de que os 
homens que estão nos tribunais, ·e alguns dos -que têm. carta .de 
conselho, não possam servir para dar conselho. ao monarca;;': nesta 
par:te há-de c nobre Senador perdoar-me, e permitir-me que-não ad
mita a sua idéia com tanta generalidade.... _ 

O SR. VASCONCELLOS ~:·Não disse'tâl coisa.'· 
. , .... 

O SR. ALVES.BRANCO--Inferi isto.do dizer o nobre Sena
dor que não havia no país conhecimentos do direito administrativo, 
respondendo ao que eu disse, isto é, que das pessoas que têm o.título 
de conselho entre nós, principalmente dos membros 9os tribunais.su
premos, podiam chamar-se para o .conselho, no .caso de· necessidade; 
N·ã~ posso admitir uma doutrina· que consagra o princ(pio do movi
mEmto e das paixões juvenis, na exclusiva direção da sociedade; essas 
paixões juvenis que costumam . dizer: nossos pais não sabem. nada; 
devem pois deixar já o posto a nós, que sabemos tudo .. Eu não os 
acoroçoarei em seus delírios, e antes.lhes direi sempre: esperai; vossos 
pais descerão em breve à sepultura, e vós ocupareis o seu posto; O 
espírito da. época é .desprezar a velhice, e eu, que já não estou longe 
dela, e que estou convencido de. que tal. tendência é a mais fatal à 
sociedade, não posso nem quero. por maneira alguma animar essa 
tendência. Sejam primeiro os velhos encanecidos na prática dos negó
cios chamados ao conselho de-estado, quando sejam precisos, porque 
estão mais habilitados -que os nossos moços; nem estes hão_de apren
der_ ouensaiar-se na alta ciência do estado, no caráter de conselhei
ros de estado extraordinários; pouco tempo resta aos velhos para.isso. 
Os velhos estão a deixar o mundo, a mocidade entrará; e esta substi
tuição é a mais natural, assim como a mais profícua à sociedade, 
porque sem dúvida é obra de Deus. Embora possa ser verdade que há 
moços mais dignos que esses velhos; em política eu não procuro a_ 
verdade matemática,. procuro somente a verdade da ordem, ou o prin
cípio de que deve vir a ordem a felicidade pública, sem prejudicar a
liberdade, que as circunstâncias de cada povo, que todo o gêner_o 
humano reclama por toda a parte; e eu conheço o nobre Senador, e 
estou persuadido que ele concorda inteiramente comigo nestas idéias. 
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· O ·nobre Senador entendeu que; ·aumentando o número dos 
conselheiros de estado extraordinários~ tinha. satisfeito a.minha· opi
nião, e propôs que o· número dos conselheiros extraordinários fosse 
de trinta e seis. Se -o· nobre Senador quisesse·aumentar:o número dos 
conselheiros de· estado de que trata o· segundo artigo; então estava· de 
acordo, porque só ·haveria: duas classes· de conselheiros de estado, a 
primeira· dos homens· que fossem. próprios: de5se · c·onselho, e traba~ 
lhassem· efetivamerite nele; e os hoinensque tivessem só o título de 
conselho, e pudessem ser chamados ev·entualment:e· ao· conselho de 
estado.· O· nobre· Senador porém continua a querer qUe hája -por lei 
essa terceira· classe de· conselheiros; extraordinários,. como propõe o 
projeto;' e·é isso· o que eu tenho combatido e con"ibatérei 'ainda; além 
de que com esse aumento não se -evitam ·os inconvenientes· que eu 
demonstrei ontem, e·quetornarei a apontar.·· -· ·· · · ' · · · · 

O inconveniente que eu mostrei ontem resulta da ~faculdade, 
dada ao governo no artigo segundo, de poder dispensar os conselhei
ros. Dizia eu: podendo o governo dispensá-los, poderá resultar que, 
ou fique sem conselho de estado,. ou chame outros para· servir no 
ínterim, ou para sempre;·· este inéonveniente não se ·evita de maneira 
alguma elevando-se o número de .doze, que eram, a trinta e se. is, como 
quer o meu nobre amigo~ A qualidade de vitaliciedade; neste caso, 
torna o negócio talvez pior, porque podern todos os conselheiros ser 
lançados perpetuamente fora do conselho, não servirem mais, e ficar 
o estado sobrecarregado. A minha idéia fica consagrada-na emenda de 
supressão: não. haja·mais que a classe dos conselheiros de estado sem 
designaÇão ··de qualidade, como sempre teve lugar;.·chamem-se -as 
pessoas que tiverem, ou a quem se.·der o título de conselho.para 
aconselhar, quando assim seja mister, e se não cria essa terceira classe 
desnecessária, com um ·título tão impróprio, e de. que não há padrão 
em país algum. Há equívoco em dizer~se que na França há conselhei
ros ordinários e conselheiros extraordinários de uma maneira diversa 
da que eu quero, e sempre houve entre nós enquanto houve um con
selho de estado; há cqnselheiros em serviço ordinário e extraordiná-
rio ... 

O SR. MEL LO MATTOS....;. Então há extraordinários. · 
O SR. ALVES BRANCO- Não há: essas palavras são diversas, 

e são de simples' classificação de· serviços; os· membros próprios do 
conselho de estado dizem-se em serviço ordinário, pois· esse é o seu 
ofício privativo os membros chamados do serviço extraordinário são 
como entre nós como as autoridades, que têm o título do conselho, 
e que pode chamar a ele; e se dizem então em serviço extraordinário, 
porque esse não é o seu serviço próprio; mas já temos destes, e a 
única diferença é que em França o rei não pode chamar a conselho 
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mais de dois terços; e que.talvez se funde em que as deliberações do 
conselho não. devem muito vulgarizar-se. Não há pois três classes, 
como se quer estabelecer. entre nós por este·projeto. 

Creio ter explicado. o meu pensamento, e creio que, aprovada 
a minha emenda, se torna mais claro o fim do legislador. Julgo que 
isso é um pouco essencial,~ porque a classe de conselheiros extraor
dinários é uma entidade nova, e não vejo necessidade de tal criação; 
ela é o resultado de algum eqUívoco, ou talvez de eu não poder 
achá-la na fonte que se oferece. · . 

. O SR. VASCONCELLOS (pela ordem) - Tenho que::oferecer 
a emenda em que .ontem toquei, ·a qual é .concebida nos seguintes 
termos: (Lê). Se V. Ex? permite (dirigindo-se ao Sr. Presidente) darei 
uma explicação ao nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE -Depois de apoiada a emenda, o nobre 
Senador pode fazê-lo. . 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 
"2~ Haverá até trinta conselheiros extraordinários, que serão 

também vitalícios. Salva a redação. - Vasconcel/os." 
O SR. VASCONCELLOS- O nobre Senador asseverou que eu 

dissera que os que tinham carta de conselho, os membros dos tribu
nais não estavam habilitados para. aconselhar em matéria administra
tiva. Protesto contra tal asserção; agradeço muito o empréstimo 
gratuito que fez-me o nobre Senador de tal proposição. Não sei que 
ela fosse por mim emitida. Eu disse que e'ntre nós eram tão raros os 
conhecimentos administrativos, que o mesmo Corpo Legislativo tinha 
confundido o direito de administrar com o exercício de funções que 
são inerentes a autoridades judiciárias. Citei até a lei.de desapropria
ção que sujeita a administração, em matéria da mais alta importância, 
à decisão da justiça ordinária. Citei com muita particularidade adis
posição da lei; apresentei a hipótese que se podia dar. Não sei se o 
nobre Senador se referiu ao jornal da casa, que me fez o favor de in
verter as minhas proposições: não reclamo, porque seria necessário 
fazer reclamações todos os dias. Eu não disse que nos tribunais não 
havia homens habilitados para aconselhar o· monarca em matérias 
administrativas. O que disse, em geral, foi que estes conhecimentos 
eram raros entre nós, e que era conveniente que se desse um estí
mulo para aprofundar esse importante ramo da administração. 

Quanto ao que o nobre Senador disse sobre movimento e 
outras coisas semelhantes, não tem aplicação alguma: o nobre Se
nador quis mostrar as suas grandes idéias administrativas; mas 
reservo-me para, em tempo competente, mostrar-lhe que a idéia do 
mundo não é a do ~ovimerto, e que melhor lhe pode caber a deno
minação de idéia de- resistência. 
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Por ora nada mais direi. 
O SR. MELLO MATTOS- Principiarei recomendando ao ta

quígrafo a ratificação de um termo usado no meu segundo discurso, 
publicado hoje. Desejo que se mude a expressão - permite- para 
-entende. 

O que tenho a dizer é mais para repelir o caráter que se atri
buiu à minha emenda do que para outro fim. O nobre Senador disse 
que, pela disposição da minha emenda, se ia vulgarizar o emprego de 
conselheiros de estado, e até mesmo prostituir... · 

· . O SR. ALVES BRANCO- Não disse tal. 
O SR. MELLO MATTOS- Pelo menos isso se deduz de seus 

argumentos. Mas, o nobre Senador, oferecendo a sua última emenda, 
não demonstrou a necessidade da supressão do artigo; foi do que 
menos tratou; apenas em socorro dela trouxe duas razões: primeira, 
a existência da terceira Classe de conselheiros, idéia em que tem insis
tido; segunda, que não encontrava em país algum padrão dessa ordem 
de conselheiros de estado; e indo buscar a lei de organização do con
selho de estado da França, disse que não havia nela disposição algu
ma que permitisse a existência de conselheiros de estado extraordi
nários; que a qualidade de extraordinário se referia ao exercício dos 
conselheiros de estado, e não formava caráter de classe. 

Observarei ao nobre Senador que, lendo-se com atenção a lei 
da organização desse conselho de estado, vê-se que considera os con
selheiros em serviço ordinário e· extraordinário. O serviço ordinário 
tem lugar quando se reune a assembléia geral; e o rei não pode cha
mar para o conselho senão um certo número de conselheiros ordi
nários; os demais, que são os extraordinários, servem nas diversas 
seções, sendo presididos pelo ministro respectivo, conforme os ne
gócios de que se tem de tratar. 

A aplicação que fez o nobre Senador do que se praticava com 
os membros do antigo conselho de estado, não tem lugar. O nobre 
Senador trouxe o exemplo do marquês de Queluz, que, sendo conse
lheiro de . estado, fora nomeado presidente da Bahia, e ·entrando 
nesse exerci' cio foi. considerado como em serviço extraordinário; 
mas o serviço extraordinário de que aqui se trata, é serviço de conse- · 
lheiro de estado, serviço prestado nesta qualidade ... 

O SR. A. BRANCO - Está enganado. 
O SR. M. MATTOS- ... O nobre Senador, citando estas duas 

únicas razões para fundamentar a sua emenda, não provou a necessi
dade da supressão do artigo, pois esta se não pode provar por esse 
princ(pio de que se vai criar uma terceira classe de conselheiros de 
estado. 
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Suponhamos que no art. 3'! se não· mencionava que. houvesse 
conselheiros·- extraordinários~ e que o-projeto sé:>mérite determinasse 
que houvesse 12 conselhe1ros ordinários, e 12 que: serviriam :no:seu 
impedimento. Dado· esse caso, à emenda estabeleceria uma terceira 
classe? Creio que não. O conselho de estado é composto. de conse
lheiros ordinários ou. extraordinários, ·e .essa qualidade resulta do 
exercício que tem: .os ordinários são chamados para o serviço efe
tivo, e .os extraordinários para substituir estes. Quando- se quer 
classificar o pessoal de uma corporação qualque·r, só pode essa! classi
ficação ser feita em razão das atribuições que~se dão a· seus membros. 
Ora, os conselheiros de estadotêm todos as mesmas atribuições, há 
somente a diferença no exercício, que em .uns .é efetivo e em outros 
extraordinário.· Por is~, não pode existir uma terceira classe, ·como 
julga .o. nobre Senador, salvo se quer entender a classificaÇão pela 
denominação.- Assim me parece que está destru-ído o argtÚnento em 
que tanto tem insistido o nobre Senador, de que á minha emenda . a . . . .. 
cria uma 3. classe. . . . · . 

Alguma coisa mais direi para sustentar a minha emenda, e. re
pelir dela o caráter que lhe atribuiu .o· nobre ·Senador, caráter que 
por nenhum título lhe pode competir.-Creio que· a' questão que ver
dadeiramente se tem suscitado pela discussão. desta emenda é a-da 
limitação ou não limitação do número dos· conselheiros extraordi
nários. Uns entendem que o· seu número deve ser de doze, outrqs 
!entre os quais estou) entendem que o número não deve ser limi·. 
tado, por isso que cumpre deixar ao· monarca toda a amplidão na 
escolha; e parece-me que não peco contra princípios, quando assim 
penso. 

J: preciso atender-se às bases em que cada um se pode fundar 
para preferir uma opinião à ·que os outros tem: eu parto de prinbí-: 
pios contrários .aos dos nobres Senadores, ·e com eles justifico a 
minha emenda. Os meus princípios são estes:- Não presumindo que 
se possa dar a facilidade de abuso na nomeação dos conselheiros de 
estado, ainda não sendo seu número limitado,. não posso ·concluir 
que, por se não limitar o número deles, resulte a vulgarização e pros
tituição-. Mas os nobres Senadores entendem o contrário; entendem 
que pode haver abuso; por isso, concluem que hã de daí resultar 
tanto a vulgarização como a prostituição. Quem assim raciocina é que 
deve prevenir o abuso que . se supõe facilitar pela faculdade da 
emenda. 

Não julgo que o ministério possa reduzir a coroa a dispensar os 
conselheiros existentes para substituí-los por outros; estou persua
dido de que o poder moderador há de obrar com toda a liberdade na 
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nomeação dos conselheiros de estado, assim como na nomeação dos 
ministros. 

Receia-se. a vulgar\zação da, nomeação de conselheiro de esta
do; mas, não sei..con;~ se possa ter semelhante receio à vista da dispo
sição de um aitigo do projeto, em que se marcam as qualidades.que 
devem concorrer no conselheiro de· estado .. Esse princípio é constitu
cional; a constituição marcou as qualidades que devem ter os.Sena
dores; e são essas mesmas qualidades que se exigem dos conselheiros 
de estado.· E tanto menos receio tenho da. vulgarização; quando_de
posito a maior confiança na discrição do poder que tem a faculdade 
de fazer essas nomeações. Estou. certo de que as substituições só 
terão lugar quando o bem do país assim o exigir; quando a boa ges~ 
tão dos negócios públicos assim o reclamar. 

Portanto, não posso deixar de dar toda a amplitude para essa 
nomeação; e nisto sou conforme com os meus princípios. 

Disse mais que por esta maneira se não preencheria o fim de 
fazer passar pela aprendizagem para aquisição de conhecimentos 
administrativos, aqueles que pretendessem ser conselheiros de estado: 
As funções de conselheiro de estado extraordinário· são as mesmas 
dos conselheiros de estado ordinário; mas aos trabalhos não concor
rem senão os que estão em serviço efetivo: portanto, não pode ter 
lugar essa aprendizagem dos conselheiros extraordinários. Para em
pregos desta ordem não se devem exigir conhecimentos adquiridos 
por meio de prática, ou ensaio; o que se pode exigir para a nomeação 
é capacidade demonstrada em outras instituições ou tribunais. De
mais, todo o que se quiser habilitar para conselheiro de estado tem 
meios de se ensaiar; como seja estudar os princípios da ciência admi
nistrativa, apresentar escrito·s, por meio dos quais se mostre habili~ 
tado, e se faça conhecido para que um dia possa obter essa honra; .. 

À vista de todo o expendido, concluo que nenhuma razão há 
em favor da emenda de supressão. E não podendo ter lugar o receio 
de abuso pela amplidão que faculta a minha, entendo que deve ser 
aprovada. · 

O SR. PAULA E SOUZA -O pensamento do artigo é fazer 
realizável a disposição do artigo 2'?. Se é isto assim, é preciso que 
seja de tal modo realizada esta providência que nunca se malogre, 
e era para isso se obter que eu queria que o exercício do conselhei
ro de estado fosse amovível. Mas a casa entendeu que devia fazer 
vital(cios os conselheiros ordinários, dando porém o remédio da 
dispensa do serviço em certos casos. Cumpre agora .que esta provi
dência seja tal que, com a providência já dada, ainda se não venha a 
inutilizar. Mas, pela maneira por que está concebido; o artigo 3~ 
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não se consegue o fim que se propunham os honrados membros, 
quando votaram pelo artigo. 

Eu quero que se realise o artigo 2'!, porque não consegui que 
fosse amovível o conselheiro. Mas, como realizar isto, estabelecendo 
o número de doze conselheiros extraordinários? Eu já mostrei que 
não era possível, porque, podendo ser nomeados os conselheiros ordi
nários e extraordinários em um tempo, e.· em. uma administração 
dada, quando mudar a opinião política, debaixo de cujo predomínio 
foram nomeados os conselheiros, e houver mudança i ministerial, 
então o. monarca se verá na necessidade de dispensar os conselheiros 
ordinários por não partilharem a nova opinião dominante; e terá de 
chamar para o conselho os extraordinários, os quais tem a mesma 
opinião que os ordinários. 

Ora, reflita-se em que embaraços se vê colocado o monarca. 
Vê-se obrigado a chamar para o conselho pessoas com quem não 
queria aconselhar-se, cujas opiniões não estão em h~rmonia com a 
opinião nacional. Assim não se preenche o fim da dispensa, que 
consiste em o monarca poder ouvir pessoas que tenham opinião na
ciqnal. Assim parece evidente que o artigo como está redigido não 
pode passar. 

Eu tenho notado que estas minhas observações tem feito al
gum peso no ânimo dos honrados membros que tem opinião con
trária, porque já hoje apresentam idéias modificando o projeto; hoje 
já apareceu uma emenda determinando que, em lugar de serem 12 
conselheiros, sejam 30. Supõe o honrado membro e outros, que 
deste modo conseguem o fim de tornar efetiva a disposição do arti
go; mas estou que não obtem esse resultado. Suponhamos que a 
escolha dos 30 tem de verificar-se. na ocasião em que tiver lugar a 
escolha dos 12: eis que estamos no mesmo caso; qualquer que seja 
o número, não se alcança o efeito, uma vez que na lei se não proíba 
a nomeação simultânea de todos os conselheiros. · · 

Parece, pois, que a única maneira de tornar efetiva ·a disposi
ção da dispensa era determinar que o monarca dispense e nomeie os 
conselheiros, conforme julgar preciso. Creio ser este o pensamento 
contido na emenda do Sr. 2~ Secretário, à qual dando mais algum 
desenvolvimento, oferecerei uma emenda nestes termos: (Lê). "Para 
suprir as faltas; dispensas ou impedimentos dos membros deste con
selho, poderá o Imperador nomear tantos conselheiros de estado 
mais quanto forem necessários." Creio que assim se .obterá o fim 
desejado. ., 

Eu também entendo· que aqueles que entram de novo em exer
cício vem a ter a mesma consideração que tem aqueles· a quem subs
tituem, vem a ser outros tantos conselheiros de estado. Essa distinção 
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de classe de ordinários e extraordinários é nova. Os conselheiros de 
estado se devem. substituir sucessivamente; e por isso aqueles que 
hoje são dispensados do serviço· podem ainda tornar a entrar nele, 
quando torne a triunfar a opinião que deixará de ser a dominante .. • ... · 

Mas, suponha-se que a sociedade sofra uma tal transformação 
de opiniões, que nem os primeiros nem os segundos sejam aptos para 
aconselhar o monarca: nesse caso chama outros no número que julga 
necessário. Dada a hipótese da vitaliciedade, este é o único corretivo 
que tem o monarca para escolher quem o aconselhe: os conselheiros 
continuam a ter o caráter de vitaliciedade, e todas as considerações 
que, na opinião dos nobres Senadores, são indispensáveis para exercer 
esse emprego; Assim, parece-me que se reune tudo quanto se deseja, e 
se harmonizam as idéias das diferentes emendas que tem aparecido 
na casa. Realiza-se o pensamento do projeto em relação à disp.ensa, 
assim como se realiza o outro pensamento dos nobres Senadores, que 
não querem que se vulgarize o emprego de conselheiro .. 

Tem-se querido argumentar com a necessidade de fixura de 
opinião em certos poderes políticos; e daí se concluiu que o conselho 
de estado deve ser vitalício e não amovível. Embora seja essa a opi
nião dos nobres Senadores, não é opinião do projeto; porque, se por 
um lado quis que houvesse fixura nesse corpo, todavia, por outro 
lado, prevendo o caso de invasão de opiniões novas, facultou, por via 
do art. 2?, a introdução de pessoal novo. . 

Falando, em geral, da necessidade de corpos ou instituições 
fixas na sociedade, reconheço e acato todos os princípios que a cons
tituição .estabelece; porém, se estivesse formando uma constituiç~o, 
talvez tivesse outras opiniões e não adotasse a idéia de fixura senão a 
respeito do monarca.·. t: opinião minha p~rticular_ que, à exceção. do 
monarca, não haja vitaliciedade em outro corpo de estado;.mas não é 
disto que se trata; não estamos organizando a soCiedade. O que deve
mos fazer é desenvolver as leis da sociedade, em virtude dos· princí-
pios estabelecidos na constituição do estado. . . . · . . . · 

Pela nossa constituição .é hereditário o monarca e .vitalício o 
Poder Judiciário e o Senado; são estas as bases· que devemos reconhe
cer, e não outras; e como então querer::' estabelecer um no~ci corpo 
com caráter de vitalício, como um centro de resistência e meio de 
conservar tradições? A antiga constituição do país reconheceu esse 
corpo, mas a·nova constituição rejeitou-o. Logo, deve ser líquido que 
não convém a existência de um conselho fixo e vitalício. 

Não temos já esse corpo fixo e estável que serve de centro de 
resistência e de propagar as tradições, que é o Senado? Não é ele um 
corpo fixo que deve conservar as tr.adições governativas por via de 
suas deliberações? Não pode ser ele considerado o primeiro conse-
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lheiro do monarca? Não aconselha o monarca por via de suas dis
cussões? Eis pois esse corpo que os honrados membros querem. 

O tribunal supremo de justiça não é também uma instituição 
desse mesmo caráter, que serve para transmitir as tradições judiciá
rias? O conselho supremo militar não é da mesma natureza? Não 
temos também no eclesiástico autoridade, corpos fixos para trans
mitir as tradições da religião? 

Temos, pois, na nossa organização social diferentes corpos 
que concorrem para que se obtenham essas idéias de ordem. A dife
rença que há é que, em vez de estarem centralizadas em um só ponto, 
estão repartidas em diferentes, afim de melhor fiscalizarem os prin
cípios de ordem. Mas criar um corpo de mais, cujo único fim seja pôr 
obstáculos ao desenvolvimento das idéias novas que possam aparecer, 
é o que acho que a nossa constituição não quis, e muito bem, porque 
o governo representativo é um governo em que predomina o interesse 
da sociedade; e se houver esse corpo fixo que sempre resista, sem 
que, para vencer essa resistência, as pessoas que professam opinião 
contrária possam !ançar mão de algum dos meios que a constituição 
do país· permite, daí resultará um mal extraordinário. Com efeito, 
pode a sociedade inteira, por seus órgãos legítimos, exigir uma me
dida de reconhecida necessidade, e esse corpo a isso se opor; e daí 
resultaria uma luta desastrosa_ 

Enuncio isto unicamente em resposta a aqueles Srs. que susten
tavam o projeto, e que já reconhecem a necessidade dele ser alterado, 
por isso que já admitem que seja ampliado o número dos conselheiros 
suplentes. Mas esse meio não preenche os fins, como já demonstrei. 

Quanto à emenda supressiva, julgo que o nobre Senador que a 
ofereceu está coerente, porque ele votou contra a idéia da dispensa: 
quer um conselho de estado inamovível, tal qual existiu pela consti
tuição primitiva. Mas essa sua opinião não se aproxima do que já se 
venceu, e a emenda não traz o remédio aos males que eu tenho pon
derado. Além destas, há outras hipóteses, verificadas as quais pode 
ficar o país sem conselho de estado; e, se julga indispensável a exis
tência dele, deve procurar um meio para obstar a que se realize essa 
possibilidade. 

Se os honrados membros se dignarem atender às minhas obser
vações, hão de refletir que não conseguem o fim que tem em vista, 
não obtém o resultado da dispensa; susbstituem-se os indivíduos, mas 
não as idéias, porque os honrados membros não poderão embaraçar 
que se chame Pedro ou Paulo. A idéia da substituição de pessoas, por 
via da dispensa, torna-se inútil, porque continuam a predominar as 
mesmas idéias e as mesmas opiniões. 
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Srs., eu creio que o Senado reconhecerá, (porque estou certo 
que todos os honrados membros do Senado querem acertar, todos 
anelam o bem do país) o Senado, digo eu, reconhecerá que é mister 
um conselho de estado, cheio de consideração, embora limitado, mas 
amovível. ~ desse modo que se conciliava tudo; bastaria mesmo um 
número menor de 12, por isso que vinha a ser esse corpo o primeiro 
da sociedade, e por conseqüência digno de toda a consideração e res
peito. Desta maneira é de crer que satisfizesse o fim da instituição, 
que preenchesse bem os seus deveres; e, por isso que era amovível, 
não se havia deixar dominar por ódios, intrigas ou paixões. Não era 
preciso um golpe de estado, uma luta ou guerra no país, para que os 
conselheiros deixasse.m os seus empregos: quando se entendesse que 
era indispensável a sua substituição, esta se faria em conseqüência da 
lei, e nada havia de desairoso. Mas isto não acontecerá sendo os con
selheiros vitalícios, e podendo ser dispensados, como dispõe o artigo 
2<?. 

Já disse que um conselho de estado não deve ser a um tempo 
político e administrativo; a nós o que convém é um conselho polí
tico, e o considero como fiscal do ministério, por isso que o monarca 
o consulta e ouve para que não seja dirigido só pela ação ministerial. 
~ este conselho o fiscal dos ministros, representa como juiz entre o 
país e o ministério; tem por fim aconselhar o monarca, quando tenha 
de decidir conflitos suscitados entre o ministério e a representação 
nacional; e assim é esse corpo muito útil. 

Ainda hoje se tem falado· no conselho de estado da França; 
tem-se dito que este conselho exerce funções políticas, que faz regu
lamentos, etc. Ora, eu quisera que se me demonstrasse como, fazendo 
regulamentos para a execução das leis, pode influir no regime-polí
tico do estado; quando ele faz regulamentos para a execução das leis, 
os faz como órgão, como agente do ministério. O conselho de estado 
é a fábrica onde esses regulamentos se elaboram; mas, quem dá as 
bases, e quem os publica é o ministério. Na França o conselho de 
estado não é mais que um conselho administrativo; faz regulamentos 
como agente do ministério; mas é este que dá as bases; que os assina, 
que os publica. Esses regulamentos, antes de referendados pelo min!s
tério competente, são meros projetas como os poderia fazer ,qualquer 
particular a quem se incumbisse semelhante tarefa. Mas, em vez de 
confiar essa missão a um particular, era conveniente que se confiasse 
a um corpo muito traquejado nessas matérias. O conselho de estado 
administrativo é pois inteiramente subordinado ao ministério; mas o 
mesmo não acontece ao conselho de estado político. Pois um con
selho que tem de exercer altas funções no serviço político do estado 
que tem de auxiliar o monarca, de aconselhá-lo sobre a paz e a 
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·guerra, e sobre os grandes interesses da sociedade, há de estar rece
bendo ordens do ministério, sendo presidido por ele!! Parece que não 
é isto consentâneo, e ainda espero que na 3~ discussão o projeto sofra 
alteração nesta parte. 

Sr. Presidente, julgo ter respondido aos nobres $enadores, que 
impugnaram os argumentos que eu tinha apresentados; porém, ainda 
tocarei de passagem em um deles, e darei a razão em que me fundei. 

Eu tinha dito que um conselho de estado feito tal e qual a 
constituição ordenava não devia ter lugar, porque esse corjselho de 
estado foi abolido pela reforma da constituição, e nós não podemos 
fazer aquilo que está assim abolido, senão por outra reforma consti
tucional. Confesso que é necessário criarmos um conselho de estado; 
mas cumpre reconhecer que não o podemos- criar com as mesmas 
atribuições que tinha o antigo conselho da constituição. Ora, esse 
conselho limitava os poderes, e eu vejo que o projeto se exprime 
assim:- Incumbe ao conselho de estado consultar em todos os negó
cios ·em que· o Imperador houver por bem ouvi-lo, e principalmente 
em todas as ocasiões em que o Imperador se propuser exercer qual-

. quer das atribÚições do poder moderador, etc.- Por aí se vê que não 
I se obriga ao Imperador, e que não ouve o seu conselho senão quando 
o haja por bem; mas, ouvindo-o, embora não esteja o seu poder li
mitado, de fato ele vem a sê-lo. Parece que tenho demonstrado que 
um conselho tal qual a constituição marcava excede às nossas atri
buições. 

Também ontem se disse que todos os conselhos de estado de 
outros países tem os dois caracteres, administrativo e político. 
Poderá ser, mas não sei. O da França não aconselha o monarca para 
a dissolução das câmaras legislativas, não o aconselha sobre ajustes 
de paz, ou declaração de guerra; não tem estas funções, e sim outras 
que estão marcadas nas ordenanças, e que todas são meramente admi
nistrativas. Logo, parece que não é exato que todos os conselhos de 
estado reunem estes dois caracteres. Eu poderei estar em erro, mas 
não me recordo de algum conselho de estado que seja vitalício, e que 
ao mesmo tempo seja administrativo e político. 

Os nobres Senadores que votaram centra a emenda por não li
mitar o número dos conselheiros de estado, para evitar o abuso da 
vulgarização do segredo e aviltamento da instituição, podiam supôr 
que, sendo o número indefinido, se haviam de nomear logo 30, 40 
ou mais conselheiros. Para evitar essas dúvidas, para ficar mais claro 
o meu pensamento, está consagrado na minha emenda que só se no
mearão quando a necessidade o exigir, e assim ~essa .tudo quanto se 
disse a respeito da vulgarização e aviltamento da instituição. Refli
tam os honrados membros que, uma vez que se limita o númer~ dos 
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conselheiros extraordinários, não se preenche o fim do art. 2l!, na 
parte que diz respeito à dispensa dos conselheiros ordinários, ainda 
que se eleve esse número a 30 ou 40; porque, tendo o ·ministério a 
faculdade de os nomear todos de uma vez, vem eles a professar as 
mesmas opiniões; e, por conseqüência, as razões que se dão contra 
uns dão-se contra todos. Para evitar este inconveniente é que queria 
que só fossem nomeados quando a necessidade o exigisse; e isto se 
consegue que com a emenda do nobre Secretário. Mas, como ela não 
está com a redação que desejo, porque quisera queficasse bem clara 
a idéia, por isso mandei uma emenda, para que, nos casos de dis
pensa, nomeie o Imperador os conselheiros necessários para suprir os 
dispensados. Deste modo parece que se consegue o fim. 

Eu não posso querer que, desde logo, sejam nomeados ao 
mesmo tempo todos os conselheiros extraordinários; isso seria o mes
mo que querer que a opinião que agora triunfa seja sempre a mesma; 
mas é o que presumo que não querem os honrados membros; por isso 
que teriam todos esses conselheiros as mesmas idéias, os mesmos 
princípios e opiniões que .ora triunfam; o que não convém. 

Podem estas opiniões deixar de triunfar. Nós não nos achamos 
ainda no estado normal; há entre nós uma luta encarniçada. A admi
nistração do país não está ainda nos seus eixos; os partidos estão na 
arena, as paixões dominam. Ora, numa época destas, será prudente 
que fique pertencendo a um partido uma instituição cujo fim é 
neutralizar os partidos e fazer com que sempre predomine a paz e a 
tranqüilidade pública? Eu creio, Sr. Presidente, que os honrados 
membros não quererão que a opinião que hoje triunfa predomine 
sempre, que fique senhora do estado; porque, não havendo meio legí
timo de obstar o predomínio desse conselho de estado, que pode ser 
tirado só' de um partido ou facçao, e que, sendo vitalício, tem de 
dominar por muitos anos na sociedade, não havendü, digo eu, meio 
legal de o privar desse predomínio, está claro que se há de lançar 
mão dos meios ilegais. 

!: por isso que em todos os países as constituições melhor 
organizadas estabelecem meios para harmonizar os diferentes par
tidos. Há o meio de demissão do ministério e da dissolução da câ
mara. Ora, nós que devemos seguir nessa lei o espírito da constitui
ção, vendo que nela se tem dado meios para que não predomine 
uma parte mais do que outra, havemos. criar uma instituição cujo 
destino é servir de fiscal do ministério na suprema direção do estado; 
havemos de fazer um corpo vitalício, criando subst.itutos de igual 
natureza, e fazendo essa escolha em um tempo em que a sociedade 
está no meio da luta ardente e rancorosa dos partidos? !: isto que o 
Senado não pode querer; basta os flagelos que já existem. Nós deve-

131 



mos trabalhar para harmonizar os partidos de maneira que lutem 
no campo da lei, e não por meios de violência. 

À vista pois do que acabo de expor, não posso votar, nem 
pela emenda oferecida, nem pelo artigo. Votarei pela emenda do 
Sr. Cassiano com a redação que ofereci. 

!: apoiada, e entra em discussão, a seguinte emenda: 
"3~ Substitutiva a todo o artigo 3? Para suprir as faltas, 

dispensas ou impedimentos dos membros deste conselho, poderá o 
1 mperador nomear tantos conselheiros de estado mais quantos fo
rem necessários. Salva a redação. - Paula Souza." 

O SR. M. MATTOS retira a sua emenda com consentimento 
do Senado. 

O SR. VASCONCELLOS - Sr. Presidente, os princípios que 
acaba de expender o nobre Senador são os do projeto, e são os de 
todos os que tem defendido o projeto. Não há outra divergência se
não na aplicação des~es princípios, no meio de conseguir o fim que se 
pretende. 

Eu conheço que nenhuma instituição, em qualquer país, pode 
ser imutável; todas as instituições humanas estão sujeitas ao império 
da necessidade. As idéias, os sentimentos e os interesses mudam as 
instituições; elas devem acomodar-se ao estado social. O nobre Sena
dor quer que haja fixura, como penso que todos querem, mas com 
uma diferença. O nobre Senador supõe que há divergência, porque 
julga que os que defendem o projeto querem a imutabilidade, quan
do, ao menos, eu não professo essa opinião: quero fixura, mas reco
nheço que a imutabilidade é impossível. Porisso, estou de acordo 
com o projeto: quero, para se conseguir essa fixura, essa maior estabi
lidade possível na marcha dos negócios do estado, conciliar a inamo· 
vibilidade com a amovibilidade; não quero um conselho de estado 
imutável, mas quero se não torne tão amovível que até acoroçoe e 
instigue o movimento. Eis a conciliação que pretendo conseguir 
adotando o projeto, cujo fim é conciliar a fixura com o movimento 
que é natural, que não cabe ao homem evitar. 

Eu, pois, devo neste lugar declarar que me não faz peso o não 
estar a doutrina do projeto muito de acordo com o conselho de esta
do da França. Os legisladores franceses tiveram seu fim; nós temos 
outro. Os conselheiros de estado da França não são vital i cios, ao 
menos há uma porção desses conselheiros a que se dá a garantia da 
vitaliciedade; mas eu não âesejo entrar nessa discussão; pouco me 
importa que este projeto seja o~iginal, ou que seja cópia ou imitação 
de alguma lei; é·me absolutamente indiferente para a presente ques
tão. O que penso é que um estado em que acontecem mudanças 
muito rápidas não pode chegar ao ponto de prosperidade a que se 
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propõe. Por conseqüência, as instituições devem ser de tal maneira 
estabelecidas que, sem obstar ao movimento, resistam às inovações 
rápidas e precipitadas que podem abismar o país. 

Não digo que uma ou outra vez não apareça um inconveniente 
no projeto em questão; não tenho tanta previdência que me persuada 
que ele mesmo deve ser imutável, quando entendo que todas as ins
tituições devem acomodar-se ao estado social, e que este não é sem
pre o mesmo, é mutável. Mas o projeto, consagrando a vitaliciedade, 
parece que a modificou de maneira que ela não pode obstar ao pro
gresso social. 

A coroa, diz o projeto, nomeia doze conselheiros de estado 
ordinários, que são vitalícios; mas nem sempre estes conselheiros 
acompanh.arão o movimento social; algum haverá que entenda que 
deve resistir, quando a resistência pode ser perigosa; algum haverá 
que não possa servir com uma administração. Ora, se não houvesse 
remédio algum no projeto, deviam seguir-se tristes resultados; mas o 
projeto, atendendo à possibilidade ou probabilidade de um tal acon
tecimento, autorizou a coroa a dispensar alguns conselheiros ou a 
todos. Mas, quem há de substituir a estes conselheiros dispensados? 
Será qualquer cidadão que mereça, naquele momento, a confiança 
da coroa, ou haverá número fixo e determinado de conselheiros 
suplentes que vão substituir imediatamente as faltas dos ordinários? 
Eis as questões que se oferecem; e eu estou convencido de que é 
preferível marcar o círculo dentro do qual se tirem esses conselhei
ros suplentes; e é isto o que consagra o projeto. 

Havendo um número determinado de conselheiros extraor
dinários, a administração nova não será tão exigente, não porá à 
coroa como primeira condição a demissão destes e daqueles conse
lheiros; há de procurar que entrem os suplentes que mais a possam 
auxiliar. Deste modo se consegue alguma estabilidade na adminis
tração. Mas, se a coroa puder chamar a seu conselho quaisquer 
cidadãos indefinidamente, então alenta-se o movimento. Qualquer 
administração que entrar há. de ser acompanhada do seu conselho 
de estado. Eis, portanto, alimentada sem nenhum obstáculo a ino
vação, o movimento. Porisso me parece que é preferível a doutrina 
do projeto que declara quantos conselheiros de estado pode haver. 

O nobre Senador que ofereceu a última emenda diz que, para 
suprirem as dispensas dos conselheiros ordinários, serão nomeados ... 
(penso que é esta a doutrina da emenda) (lê) parece que por esta 
emenda se não consegue o fim a que se tem proposto o nobre Se
nador. 

O nobre Senador, há pouco, emitindo suas idéias sobre a orga
nização do conselho de estado, nos disse que este conselho de estado 
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cla:ro i qúe''rnãd:•enuncieftal ·proposição: o:;.quÊrdi5se•,ê repeti: (tãivéi 
po(jÜigar ·algu~ns·,:por:iinimr:porqüé~ •. cÔmO'~ sou :;müitô~~ignofárrí:e~·na 
rriatéria;''ílensoi:jüê::auirós·estão'no··mêsm·o:caso)~·foFque:··estes:carihe:. 
dm~ntos~riãó'éstava·m::'muitó~;vulgarizados~·e·'quê-:'p·or;issô/ãciüeles,'qüe 
áspiràVân1·_'a';;eSsâ: ho'nrài'.teviam; 'ésmefar~~em,:os r adquiri r:eStuCiand~; . 
ijilê ··âté-,<segúndó '.àse"nóssas::<:ircü nstâncias;: 5e~:enteride: -qutr~s61·p·ódem 
Sà'r:·.bor1s·3at:imlriistraa~res':·os''qôe;~.êstãô'Yetêtivamerite·:aeim'iriis:triindõ~ 
·5e~:·llem:'que;·'não~·:·teíiharri:·os~pre:Ci~os: 'cóhh~ciriientôs-. estatís~icos': do 
· párs:;: e:~'certô'~quê 1entre:::n(lsrnãÇfhá-'estâtrsti,~:qué'::p_ossa''gi1iâr~.:.crH~~ 
·rnérii .! i:fe~ estadô. '-e~ dâJ:p-rovém :,,q-ué:'·de''cfrêlináriÔ-; ·, se~'::'fôrmá':ã; cüsta" ... 

.. . I. . . ' . • ·• I 

aô·:,>"ar5~.1 'E'm~ootrâ!fn.aÇõês·· Sê''têm h.ítaCio~con{õs· mesmos'embârãÇ~·, 
~-.~~ ··.":",;: "'r'·''·"'!':;:~-~~ .. ··· .. :·~··~""":'. •'.:.''" :~ .... ,..-• .;.,,.-;, ...... ,·,,···.~'::, · ·~."":~'.•'"";.~ "":'• .• --:..e·· .• ~·~""'"!'' .~ • .....,.,._..~.r:::~,-~ .. ::•:\. :·~!~.-· 1 ·1 ..• .-

1 

se· ·bém ··que ·estes .. ·conhe·c•mentos- ·esteJ~m 'ma1s :vulganzados~ e·' haJa 
· llluitó_s :me}os pará estüdar.'e.Jn~~u i~7se; Entrê ... nós,.aq .,rri~~ós;~u/não 

sei '·'ônde~'·:·aaqli'irir1'e5ses·~.:êô'nnecimentos: 'Tórnõ' ·a ':declaràf:que': :não 
dis5e ·que :os-membros dos: tribunais::não _dfllilàm 1~t·'ch'à~ados;pâra 
ô'.côhSéiho··:(fà'êorôar!lõr1íãotê·rem·:ós·confieci'lnêntos'-.lece§Sáribs. :'·:., · 
·• ,,. :. : ·~ ·, ·.· Eu':~êstoi.JCêon~ênCidô . ê.lué '1ó 'ii'obfê:'s~iíadoF:sõ tf!ln'"êõ'iilbatiaó 
à' -:'tirôieto:êõm~: razõei i e5trariti'â!{a•; ·majériá?·' o·iz~·qUe :e5te :e:orísen1õ~nã'o 
•tênf'P'adrãõ:: em-::·naÇão1:·alguma:·: oraF dâC:i~ f'se•·~p'ooenfcoií'clí:fiFqüê'!•e 
·íiésshffo?Ornâis::ql.Hf·se:íJOde'àizéfé :que~é"nc)vo;n ;;:;;;n · ',:)ri?~-,vc~:-J~t:.::;::·):: 

·Em· álgún('pa rseiFo'côriselhó~dê' ~Üdô~:é 'vi~!'íCio~::êm:õutrõs 
é·:ârriovrvel;enesté;-:'ph)jeto:prõcu·ra~st('conciliâ(it.>'iitâliciédâdêcom'a 
·amOVillil idâdé~~~~···:·. :t.:•c. : .. . :·:: :·~:·;. ·:; _:. :::· ... ·z .<:.· .. :·i~~~ ·:::··.; ~ · --'~ ·::. ·. <:~;·.~-/~!~~~-:~:· ·:·~::··; ~-·~::.~ ~.-: .. :~·-::.~~~"!..? ~:;.;~·~·cl :;·~;_iJ~ .~ 

'.i::,· "':::r o· SR? PÂU tA':E ·SOUZA'dkigtNün'·-aparte'quê•nãó·:oiJ\iimosYV; 
._,·~···,··'·0 SR.·'VASCONCELLôs,~··Não-:tne·refiro:'agora·,à·o:fióbrese" 
·nadar· ~refir~me'ac)~nobrefSéil'adõf'Ô:sr:;' AlvêS;BranêiJ~ á:'qüêm;tenhõ 
estâdÓ ultimamente a responder;~;· · .·.- : ·, :·~''' l: .-, :·.:; ,.,,,::·:·:' ',\;,:;;:, ~:;':•i/';;.>:· .·: ;õ i·1:. ,,·:r 

... ··i·;~;'; t ~: ivlas·1 ó' ·nobre::Senài:fór quef que :·5e~tomé'poi""pádrão·~a ccmselho 
de' es1:adó'c:te··: Fran'ça:·se:Ó~estabélecimento' do'rriosso cooselflol'é"m(.Htó 
·diverso;;'~omô-o::havemos·'de.,:tol11_ar:por;'padrão?t-o;me5mó!nóbfé·.se:: 
nado r ·rne 'parece::qut!"qü is dar~nos' pór· pàdfão'·7ó·:·oonsel~o;da\·frânça; 
sem todavia·querer que adotemós o:que em Frai1çél'se1bbserva'tpó'r;. 
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que:·o;.nobre:Senapo.re;~ntendeu,;·P,9.r:t~':<.~mP-1.9~:i:.q~_~J9..S:·.~qn~e.1.1:l.ei.r.9s 
~.~'(e~ja~é:i}i.6í:f~~ª·"ç~·:p9~i-~~;.~r;·emP.r~g~dP.s:t.~:~;dqt~rviçojlo.:.~P~.: 
~~~9;'{0:'q~_~{~e$Qdo:e,r;np,r:~gªdçs.:Jor~re~tav~n,:~r~~iseiv.iço;:t;!>,ctr.a.otdi~. · 
'J1.ár.i9!·i.·Qra.,;'.f9S::\9P.r:!S~.t!l~i.r:.os.'··;c:l~i··~.s~fl-~é.r:!àir;'1inç!:li~:p.~~-~~L.di~e·r,:qüe 
r@:(~B·,~su_p,l~me_si{.for.nç:)?~~~r:mil"!a;_~~~e.,P.~oj~.tox;9.~~Plam.:~le~;~Pr:1~7 · 
lll~~ro.~fct.~~e~lilc:l~i:emrs.efl!l.tÇo,\e?';~raor;d.lnánp.:_~s·q~e;;f!~tã~t~a~.a.l~·andq 
efet1vamente ·no ·Ç()Q~I.I:Ioi·~.Pqr;taiJ~O;~·.o.~Qo_b~;~e.r.ado..~\naol·~~;<que,;pa, 
flr~.o,quf:!rrt:J!.Je.:o.,Proi.e.t9' açtp~e.~";:· c .:(;; ; ··.:· : ú r·l'{;~{<;t:; ~: h:Mi·r 1::;s;··d ~;: • >.:: ·, · 
: .. i> .. Sr;. ~residente;~.~~.u;7;não ·::pr~t~ndo:::.f~!~.r:):nai_~i·l;l~}rtJ:atér.{a; :01;qu_e 
cie~ei~.::,~· q~_é:Y~_:_;~~~,.me·,faça:,q·.·o.º~gu.io.;;q~;-.d.i.zer~,ser~e}RQ~-i;proibir. 
ao_; n.tg~JgrafQ ;d.~: -~~rls~re.~t:!r~ o~ :meus_::d i~C.u.~o-~;~;~~~o~jJ~;~~.~~~~~l~~-~ 
··r.:eclé!ry;~a~ .. ,con~ra:;.cqlsa.s.r;,que ·el.e.::_me,;~~m·~~n!J.~!~0.;1,1)a..,o,;;tern.ii:.hé!\f~.~º 
·proyid~nçi~;:algUIJla.:::f.~s:o~.a,,Y~~-· ,E~~,·oj-f;ay.o.t-cle·;.~rpJbJ~~ap :~g~.~·gr!i.fº 
dE!:;tra_n~reye.r:::9~ .. ttie,us:~qisclJts.o.s,,:~o.}ti.E!}:!Q.~q~):9sJ~~~Ç,~~v.~r,:pfJçi~'~ 
mé_ntç;~;pogÇ,~s·.p_libJi_ç!Jr.J~ITltll~trqjJ.~~rf,g~e;:r::@:t~~iaS;9~-c!~.s-~!~J.~~g 
p~i:~r~as.séssões,;;pqdE!:-.â~~~,cº~r;iJ~~~:~e..;!b.sY,J!o,~.,;çp,~Q.·~.:,se.~t\<;~!um~ .. 
'fL~::q~e.:;p~_();,a..,Y:::~.~~~;-~,ªt~:·.I~~<?EIJ!~,· P..~rE!~:{i!;9~Y.~I :~~.:~~~~9',1}~~, !~~ · 
ll)!er,lil~~~~-E!i'P~g~r:,;~,i~mib!l.rn-~I!'::P~r~iJr,~E1s~r,~~~r·:-~~·~t.!?rm.a_;:~.e~: q~·~· 
se. transcrevem,· .. os-;dlscursos.:dos;:Senado.res.;:P.or::;;;lsso;.:eu,:dlspenso.:a 

·~.~~-~~~~e~?f~~:~i~!::~~liJ~~-~~::~&~~~~yzi~~~~~~:~~t·i1:rJ 
.. ,·• .. • .... ~..- ;.."'_;,.~•J'.'-•'1 .,., ,.,.,, '3\·I~•J..'"•'"'. _,.•:.-',··.···~,..~"' •~•~ ........ ,~ .·•• .~. , ......... ...,..,.;~'.. .• 9 ..... 9,.,,,,~&. 
· de·,transcrever. os· meus ~d 1scu rsos, :como :.faz,:•:oflclalmente .. :~Penso.que 
,,,•,1 ..... .,;;,,~,~(,.0,,,• -~· .. ·!-!•~ ... ,:~;~.: ~,..,J ::1•,,,• f ),.,.,,,.:,,,.,!"";:~~r \~; • .'.r~.;... .... ~ .• ~ •• ,_!;;,~\! . .,loob,Jt.J•,.~_ ~ .1~-; . .,1, •':::••,.;.: .. :. ,,;.._· 

·o. meu requenrnento ·,tem:, lugar.;, :se .for.: necessáno;mandar..por escnto, 
~~:·~.!~r~·!:~;,;;:· ,:·;,' ··::,· ., ~ ··:,·, .: . · .. ~,· ·:-~.'.{:;·::·~ .::;~;.>:~; ··;:·i~~;_;:;·~!;-:: ,,:.·ç;;.:~.:·,:~~:'i.:;·:;:;~:_:,;}~·;h_;;:; 
·:·<·. ·., .. O;SR;,~p~~SID,J;~~E-·, .. ~.o:Sr .. 1,.,. 1S.ecre~~io;CO~P~~e,,dar:pro~ 
·V.idêriCiãs ; â:este~ resPeitO·~-~ .. !~·;·: ~.;:·;_~ :_·_·::. ·;~ ~ ~ .. ,:~ _. ··:. ::~:·~~<;~---· :.-:. ~:-._: ~< ~~ ~->:::;;:{.:,.;·~~~.: ::~;. ;·:.-~:::.~~:~ ..... ·-~ -~~~-~- .~ :_~-· :-~~ : ... ;.;~ · 
.': ....•. ; .::-j:>',(s'a·:~i~.A:ü.LA:.ie~·.so_qzA;;,:.\sh:P-re~idelí:te;~.é·u·.Y'o~}t~mil.~ffi} 

,(.1,·· • lí~~ ........ ,-.:,: 1 :: • '1• ~~_.;·1 J· • ..r •1 ~ ... .r•,,,· .. • r.,....,. ;.'• ·'' ;,..,;j 'l.,.f."' •. tL.I.• .. o .•• ,.-.,,. ~~t~'~·.' ;..1•-.J • .. - ... ~-._,..._,, ·• . .,'·J 1! 

. ., pela .. ú lti_ma.~vez~::.fa!ar: .~o.bre ):>:,ar,t1go,; :.~.· sa,u:jQr,ç~dp, ~;.,i~to~';pOrque, 
·.~ •. ~~~~~~~~§.~-~~r~~:~-~-~~·ª·~~-9~~d~~.f?'~r~~~y:;à~:·fuitih!~iP~~~-~a9~.~;lqu,e, . 

~~~.!':~s'l;á_va,rt;l~~s ·.,~~!)êqr~.~~ t:.em:.:: q~~~·':!~~~~ P~<.l?.-ri;~~(~!o~~l~.:B!J~i;s.~ 
discordávamos.nas· c~.o~.~~~§e,~!.-~pa,r~-~,.;q~~;_me.::.P~!:nP!~\~~~~~w~ri,~4.~ 
·as conclusões que •. e!-J::tir,otsão,·as :que ,devp.tir:ar::;;:.;+;; .. :/:-;;> .:·!,,r;~.. ,:, . .:L: ... · ,, · .. · :." 

';" 

• • ~ I. .. I o I" , "",I,_. o-·,,,' o, ~' -~ , .... \~ '"' •w l<t ,I, I,'·"·· , ._ ~~- ~... .,.._!Jií ""'• loo,.~. _. "" • •..... , ! ., ,..~ , 

>··,;_,:: .. :.Toda~·:a.·di.scussã.Qiversa.,agor;a,s.o~re.,~a.;,qüestão .. de .. saber,,se .. se 
.. ·-· ''""· .............. ~ .... -J),· .. ··--'1 , ......................... -.••• ~, ........ ~ ~ .... - •. ·.~·-;; ...... : .. · .... ; , ........... •· • .f:;: . .J ... 

deve adotarde··preferênc_ia a idéia;~deste artigo; oU<·Se~a,.das;emendas. 
·Nãq.·:re..·q~e.s~io.~a :.ma!~·:"se~'·.h~.·., de.;.p~~ry.Q~JQ.ã!l ~c;:c;>IJ~e.l~~·~~~~foCio) :5e; 
os· conselheiros ;de· .estado:.serão: oumãowital ícios"'i'se:, há de~·haver: .ou 

• . ....... ·- ............. - .... ·-· • • . '• . :r-. . • • • .•• ~ . •• ·,. ··- .......... ·~ • ' ..... '"''"·. \. ·.. • •. -· ..... . 

IJ~? '.disp~f!sa; · !~~~;i,áf,~s~;~ye~q.l,dp :;;~ag!Jr~ ~qi;J~~jq~~ise. ;qu~.l: q m_ei<>.~d~ 
tornar efetivo·esse··vencimento~ .·; ·••· :,>.;,:.;.,.:: .. ~,;;••;~~:,.;.~,;,-',·"•;,::.:.:;;, 1 • ; ... ;;,,.:t·~,. 

. , •• ... ot.·; ••~A' ''·'~·~"'·'o ....... "I•• :-o-·(~,··.t~J!,,! i· ,I .,,.··~·~·""'~•.l,o' 

. ~-;;;·' ···:; :;!~P~oobr,e,·.S.e.~ad91j)Jil)dr;t;~COIJ~.inu.él;.a ·iQSi~~ir;;~_~;gg~' O; rn~o:mais 
• é1Pr9Pr~ago\ ~;i,d~r U!Jl:::n.úmer.o::fi~o.~.pe.hcpQse_th~lro.~,d.e.:~tapo;~~~rac;i~;:< 
di[1ár.i9~;:, e.;;eU, ~-;' ~e~do;::P.~~s~_~do. :· tofla·· a, atf)nç~o; ~~o.s1seus ;arg_u ll!~n.~!)s, 
· ~i~Ç~ ,::es~!Ju>;q~;~~;<pel~ ,c.~r}l_go; '-.0.~. fi.~aç~o · ,do!::n~m.ero,,,)n!Jti liza:s!! :: () 
cor.r;e~~\fO ~-~.d!~pe~sa.., :; ·i,·~~> ..... · . _ · o:;:·•.:: :.:::-: ;.;~~~:}~ -':-;"~,.~·::.y, ;;.:·-.-;:::, ··., ; ... ,::: 
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.... ( esta~~~~E&e~iã6.~9iiard~ii: .. estã~·-n6iTj~~Ç~(?7 ífâr~~~·r:~ei~ .~~m·:·õ~~r~~ '~po~:. 
·. ~êa~};::CiuaóéJcFas~'- nêce.ss~d.~d~·;p~lil ~c~s. t(~~i9ireill:::#b1~N~--,~Jti· :éP:o~ãs 
·.: · mâ i~:S61}na·~çil'saW poréf~:fi~ .. -~íF '~evp;·1s~por'='qti~'~·:~·~oçi'écl'ãa~,~J~~,~-~;n~r- · 

... ~c:harid~~~'P.f~siaélô; ro~ma.l, 'e':'ar K~·:ae·1Javef~~i9ôt,~:e··~ ~~~--~~·i 1':::~.~1_:·!.-''-~,,v 
. : ~~; }~?Pârê&:~· · u-e:~O':nõtír~r.sê·naaõr.:::ha: ae•cafi~aer:.Ci"Ue~eu···ié'nhõ!aes-
· .. · ·fêú'ipã ·émi.riãB"~t>eW~r:1àêste.imóaõ'~'· &ue'-'t~WH~q:~~s&iHI>ã''~rr;i:su'P~&r''qúe . 

.· ·., · mai~~·périgÕ~;ha~ém~:·:se~ '.fã'zer<i'iriQrneaÇão''(íê'l'~CJ:àos0eS\es'·''cohselfieJros . 
· 'âgorâr~ªYéP.ôca'dâ-:c~iWãô~êlo~·ca6.s~lhb~êfe.~estãc:fõ:~;:: · .!;x.~:. ?!J~J: ... i;~')~ ;;ra 

:r~· ·.<::rãmbenr·~ se; :tro'Uxe :')õ {êxêrHpld~' :ae;1nâÇões ;;:éstr~iflllási'':•dissé2se 
• . ·qué':;_~ni:'oinas; !sã(fiqs;::éaAsel~'eiros~·:viial í~ios·/e :em ··Süiro~~h~&G:É-u · .. 
. ·· .· ·• ·diSsê,~::que:·x·nãa·.:me~irecp~dô;:~(JEí~am.~con~(t1·q~;~ae~:es~~(fvttã1íéiô~êm . 
' ,. nações: ;que·.~ ;iêrrr 'lihí t·~Õvé'rnô::·~êpr~ênlâi.ivo;···ªêsej~~a0q~e:l~i·inpbre . 
· ·5eiiado'r.,·:apr~nt3s~·· um~. 'é:rmé'? diSSéSS'e'1rq-I:J'àl ~e~~_a!süiorganização, 

parà~·Sé' .. ~êr 1 se. ~nêsses('pã"rses:'tem"~ feftó:J6ên5;''É[fnão~me.:.-reêorêlo ae 
·:.· ' .. :?;"·.~~%~g~~~;f~~:~~~~~:t:~~~·~·~~~:;~~~;;;~~~~~~~~·~··~~~·;~}'~~~~.:~;~~ • 
.... título0 de%onSélt1'êrro raEP'êstáCio'!vitàl íêlo?~NõS';gõvernbs \,n1aisAiotá: 
.. : ve!s'id~:;Eu:ropa·;:.'li9r:~êx~·~·plo~· rü6Ausfria;;;ê~:!~r'_qoe:1êé:fio5-')1'ô~~n~ 
. -. ;têm i·éste?:tí~ú!ài'Jiú~~~:se!llp~:· Sã~~~ós :.rTi~srnôs'!;inêij!~õs;·:tto.'' Jfli nisl 
· . · te'rioJ?A':,:_ RiJs5ia1.<:terri,'' O'!:'Sénâêtó~ :yitàl1 ciõ;:-;·mã's:-:õ;iSênãéJo:-flãci:~é'~üm 
·.· .. conselho1 de\e518a& ·:óra~ tWeSSãs•~HâÇoês·~·em .:qu~~fiá'•-:o.;fril:í'lõ''~ê ~cõfi: 
. . selheii'o';. vitâH6iói. eSsât~:Jitàl iciédaéie;?~:1 , :fnilitd'.':'difer~nté!~êl~~~ qÚe ,_é 
.·. t:orisagradà~neste prôfeto:~se'.-não'- .. é' ·'â5srm;·· dêsélâria3;ql:ie:-'-~ii:'iioriiiaô 

meQ1br'<fmó:d~s5B~ê'p~m:êúies~u~a~r!:Y'·. :::s·~;~~. ':;:; .::: .. ~'·.~~<·'r~·:::~:': i~ :':~t·':.;::~:' 
. _.::<:·~::,,~GOuãnto à'•FfanÇafo'seLt'êoriselhcl!CIEFêstaaa·não':iêtnô''mêsmô 
.. caráter!qúê:o.icóhseliíh'êriado.pbfesse:pfÕjeto;l,·nãóitenfporlirrl5âcõnl 
: .' · seihâr: b,ffi·C>Hàr~\:·nós:9·râ·n'ite~ .iíegóeio(cio · estaaatv.ertiaáê:~~jâ!qiJ'ê'b . 
. . fàzer~·fegü.iàííle:ºtBs''é~f~ rl'Ção!:!Jo-ijernati\/à;:~ !fia~,~~ão~é ~'~o.ino::eu)enfeh~ 

. . · ... do·· :servindatô;;êSnsêtnô, icómo~:aê~ãcessclr ·· aôrmoíiârêaEi·nõs:'al1:os:He~ · 
. ·. •; · 96bJ~~:;~ ~i S.upiêni·a~:àilmlnistrãÇã~·i"do?e'stâCia~·~·,~&~1ijãd~tâ2t~o:;riôniêrha. 
. de>~stado eni FrânÇa.' ·Em ,)ilgümãs'·épocasftê'mliJ1ávicti;fcõnseillõsi dê 
mihi~'#(>!(~rrfp~stâst-~~a~:I-dê~3}~p~rà:•c~:~a~:ft.ã,r1Çâ)lã~:'~~~.~a!s· do· 
.qüe\ um .. con5el heirô1·:ae:'êstaêlo' merâmifiite\~dmi ni5trâtivo'tê"·não':·âces1· 
sor:ao~.n,~õnar~a.· ~~:;~ :.,~:--r~~~~i;· ~~ .. · ~;~~-~;i ·~~(~· ·.:ioL.i·~·:~~:~t~ ·~~..~t,-i;~h~ ~i·dr ~·~~ .. ,.·i:~~::~·~\~-~ ·:c:~ E;.~~: 

· :::·.;· ·;:!.:!p~ci;rtántõ;:.hãõ:::ffi~:~9rádã~1 q'~é)kai~::iê~ie't-~~-h~~itiêi1'de:êstãclô;"tãi 
coníõ·-.::se~~ àrgan'iza ~nêst~FíJhíiêtó~ 'é!<r'piim'êi'Fo .. ciesié'· :êaráier;:~eie~-não 
.têm·1e>Ç'êrrípl.ô:;E!I:ri~'p'âí1e: ·aJ9Jh\,{q'tif(ed: Sãtbâ!. 'Mas:. eu'·)á"'cfísse~~ !ilôêiêrel: 
estar.~~;.en9ariàao·~:·a··!aesejo'.'qüã~.:ô':::hôhrád'ô. membro~ me<·mostre·i;a'càiW 
trariot:.sômas~:~~M,!6s'iétu~;·vãmos··ihiciar;'istbdt.vail11is7!tai~r1(Jm.í!êõnsé? 
··lfi'ol~e·/~tátiô;\c.blas:fu·nções'selalíl;:sérvíf·~aê'tad;ssôe';tte':C:'ônselllêird3éio~· 

. ·~~~~,~~f~~~~~;~~,~~~~~f~ó~~~%~~ié1;~~8~~é~~~~i~W~~~:í&~~~;. 
tfâtiVâs~: ··: .. !:::~::·:~··: .. ~~~ ::~·:Ji::l?. ~·~<J. ~:.::~;,",!;·~·:.·.:·.: ::.~>:.r·:.:·~.·~~· ;;.;::~ · ~.~:~·~!~;~tt:~í~·~·u.:·,·i'.~ .. ~:·=.~·n ··;.:;;;: ~:.:"": 
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.:;~ ;!! :y!S~:~,o,:._~oi'I~~<:Jo::mem~~o,~r~º-f.lh.~g.ql:l,~;.~; ~~i~.a~~·-Y!li::.se.:P:a.~:~~. 
formando;,,:.se;~reconhece,:;:que;;.cumpre.:qúé .. as!ttansfonnaçQe5;1sejam, 

. . lentas:e:;·não;~ r:ápidâsj;Lcomo::então,: o,;tioor,âdcÚne~brpj~querôP9r.tu.ní.,. 
. dique:::.para?:qu~réssast~tr.ansf~rmcições!1nãor.:sei reál iz~m?JN6s-f·estamO.s. · 

. . . ' . . ·.· . . . \. . . . ,. . . . .. · \ .... ·~ . " .• ' ....... ·' ·'. . ....•...•. , ..• ~. 

. em~;urrpternpo::deilu,tas;.~ef!1:~umi;l.tempo:~em;,cqu~~;6si'IJ?i!J.i~~~ic)~;b_ãp~.c!~~ · 
. sertde:partidos,~:e~em~que.~~sses;;partjdo~inã~ípr.ocur,a~-(~~iu.i:!~ar~sp;p~l~1 · 

raz~or·mas!esmagàndo!à .. :·pâr;tido,~coi:ltrár:i.o;Jé.tne$7~p~1~qu~,q~-~-~J~~ 
. mos.;cr,ar:::de · Ul:na~:y_ez:;tan~o.:os cor,ls~.lh,eir:os;o~~icyários,~Qm.Q:i9~'.ex(~a7:! · ·' · 
ordi nários?:E._nã~i.h~:,perigo?t: i:~:~!-1D z.:.r.:.t; :'"·''3 if .. e{):'1tr;H.i1ü ~~it >::~ 6!!~::::~~; .. :;b . · 
· :::~;)i~ {Ç))hÇ)~I;adO.!IJl~n;'lbr.~;p.r~~J.IP.9~.1Q~~i~!I9 .. ~J~~r:r!I!.~~~Ç?,:!~~·' t9(i0s, · 
os;),c~nsel~elrps_j~~~r,ao_r.dln_ánps;,:!.Q~.~~-a~g~,~~º~'mt~.I~~JJP~~,;f,~.~!i~:~~~~ 

· culdade~;~e,~.:f,azert:ltaOO~IJ1:3:~~ail:D.?.~~@Ç~~p;(,~.a~,)';~: .. e!~_ç~i,!~-• 9~~1~~~~~~, 
. caso:::~tarnbéll)_:·:~;~~·a!'~'·'-fl <J"-é!,r:",9'!1~1J,1.q~~e~i;;.l_a.~gr~;·1.~.~J·r1J~S'!'o,.i~'«;'.P~· 
_AI~PlJ.d!!~que;;,el,lo:Cf~IQJQI,Ie,'h.~.Q~çl~;;.~r,J~.I!Q.~;;Im~9!~~9.J~~~~~'i.~.l_~!:~!~:;· 
·-::;;:':.l-;!~~~~~~~~~r~~º~~~~~çqQ_~l~.e.!~9~·(c;j~t!;~s:tadq{~,.2l~~hgJ~~~,:.t .. ::e9d~rá .. 

· nay_er::~~.;:;aind.a;~~.;.:PPPi~r!~.~r;;~~~;:~!~t~UgÇ.I;l_çJ.~;~mªsz.,d!~;-,;:;,:.~~'(.~r;á::ii0;: 
· · porncon~~Q~nc1~~~o;;m,il)j~~Ç~i.Q_:.· ~ªDcf~j~~ç~r:i~'.n~':l.t~!:; ~~~~~E-Je>9e·~~; . 
· · nqmea~()::.de,;to~.os.:e.$.tt!SJçp_Q~!~~lrp,s;~u~Ji~·,:~< n ,~:',''' •::-::,rr; d·:Jt:!) t,; · r·;:: 

. -i;)·; ... ; ~;Qen:lais;:iO::Q<>.I1ra.I:!.Q;.memb!:Q· ~~~.gu_e_;g~]!l:liiJ.i.~~Il~~.:t~!Il..P~.~h: 
. dos:·• .. os::.partid()s.:.~ô ,~x!geo;tes:;.P.p i~;~q~pâ_~jqpi:,q_u~t~J~Y.a.r;;l:lm\['!,Qi~.t~:: . 
· . rio ~nãochá .. der~r::.;ex.ig~p~~?H~_ãp• Pr~~r.:~r~-~~nç_h,~.~·~' .~.!:'.9'!.r~t.:º-~: 

pessoas:;suas;;;~q~e:~.teQh~ITl~~.~mesn:)a;ico,r:~pq!_(~,ça~~,;:(oqQ~c,9~<P~r;tlººs;; 
. quandpf~são ;dignos ·;dest~~n.Prne,~.h~otd~:qu.E!r~r;::firm.ar;;o,~.~;:d()l!l(ni_o, 
na: sociedade; e--por: :isso~hão.:.de ::Pr()curar, .é!'l_ch'ª.~!~~~s1 I.IJ9aJ:e§;2 par..'ª-.. 
não. 1 de.ixar:~:qll_e;,:.os.~s,eus.;contrários;:.oS}yãolo~upar;.,:~egue:s.~:iP.ó.is .. _.·que. · 
nós vamos: coartarie-.; pr.õgresso .razoável ;-::vamosjmpo5sibili:tar; ~[r:ea~. . 
I ização :,do pensamento :.do::artigó ;·.:vamos!inutil izar; ... o,corretivoõ.q~.:di~; 
pensa;:.forçamos:o!.monarca~a-ter::Jsenipre:conselheiros:que:sejam·_.opos7:· 
tos.· aos tseus·; ·interesses;!q·ue~~o·; osJnteresses;socJais::·Podem-;estes: ~o; 
mens;· .:por.; despei.to~::pob:.ódio:·:aotmin istério~ QL!.ELentr.ar~iaté;:a~r.aiÇ,oar;. · 
es5e:mi nistério; :e !.oAmonarca! é;;:qbrigado:jli'ouvii'::a ;.estes·co~se_lh~ir,os1: 
pôrqúe:Shão.'·de:;serJ~s6Icharriados;:para:subStitutos.;àqueles)que{f.o~~m: 

· nOmêadOsl na~mesma 1época~: ~-L ·i.}. ~:.:~2)qp i~~-~.)~-~.:;·;:j . .-:~:·= : .. :··;":ttr~;;.~,:~:~·~é i.}:~;:~i~~~·~~- ~; J;\f::::.;;._f~c-~~ · 
~:·::·::.:! ·: ~ Não::vale,q]ois aiargümlmtação:d()z nobre~Senadoriler.n~qu~rC!J ida 
que,.fazendo-se-lrigo··á.nomeaÇão:dos··conselheir:osde:estado3QJ.d.i.IJá,~. 
rios;:; ev.itil;se que~haja;;conselhei ros;cr:iatúras. 9.u~:se.rvo~,-d.o:rn.iiJ!stério; · 
pbrque;:.;oj:que; ·se~seguia.~dessa·· sua.;pRiniijo;i~~;:~ue ,~6::11~rP.r:im~!ra J}9i 
r:neaÇão~ os;1conselheiros;!não:rse~ãp_:,cr.i~turas;::~.o;~m.in.is~~.~i.O.~r·e,,l~~~.~iª · 

... nomeaçãq:Jei.ta:p()r:•:outro~:mioi~t~.~lo: QL!~IQl!~r !.ser~.;_;º~ ·~~g_as ... ~.~~~ 
suas,:e:~que::não~aconselharão~.b!!ro:·aQJIJO.IJ.a~;-;9.r~;,;s~:s~P.,9..e:g~.~,-~~~~ 
oiitras,~.nomeações::raco.ntecer~:.:is~o;:.:PPfQl!.Ç:;;r:tã.o.J:-á_:icl~.:'~uP.9r~,g~.e.:,C?.·· 
mesmo:.·acoilteça:a;respeitoida.:prim~i~a,n.o.meaçã9?;,~·P.~!~,é!.:Pri~!.~~
nom~çãó:há de;·,senboa,·.dev.em:os ~por:~ITI~ffi,:.Qll~:·é!S m~Jr;t~Si:~ 
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sejaril;' O~i:se si:Jpúzer~OS·\·que\as-;seguintes;5erão:másr.devemos}supgr 
que iâ'~prii'Tlei ii·, sê'rá~;ainda· p ior)pôrque quanto; maís•:progr:e.dirill~~~-f!OOI · 

··a ·feducaçãb;fconstitucioriali;tarito.· ·rriàis ::no~'"habil itar,eg,os~parai:.urna~ 
·. mefh'Qr;;êsooíhâ~i·J li:Ôgo'i~tam!Jém:irião íé·çar.gume.nto~ ordize.r-se: que,; n~o; 
pôdemi:·SE!~~;}fêitôs'' iniediatàmente:tto'dos;~os\J.consel~ei~os;•io;,rqu~;.r::~u;. 

· · nêgo/'à·· viStá.Edo tjúe::dizi.-o (projeto;: e}(sesse~pode:dei)5ar:de\ faz~r4,ogo:: 
· todas'!aS!~nomeações;·~então·(estâia:dispósição:do·:ár:tigó',conforme,iêôm, 
·o·;:·prin·crpio:dáminhàl:emenda;ique•::é•n'omearem~;;c)s:.ccn1selheirosJ 
de estado extraordinários, quando fórem.~nêcessáriost+:r.: -2. ·:;~ ~'1>,=-·r:\l;n·:·, 
· ···~ :. ;· •.: .. '! efnó!Jr~ tsenââor~ ,.i·p~ra:.provàr. fó~petigo·~qü~:·:hà.iem::·que.:·g • 9abi

·. •·nete:: possá\·: .. àbvontâdê' .. iioriiearJ::·con9elhêirosfclel"êstâdoF',fJgu•rou~):u·in:, 
···!ri,l~.i:s~~-i-~ .-~~_Iâs~'Yi~~~::·~õl·í~i.qs,\~?~m:i~_er~i~iQ'~s~~e.~:~e~gu~~o·u;~o: 
que' ·havta: ·de'· acontecer' ;se"l esse dmu:usténo ~pudesse':?nomear;:~~l:)!'lse~; 

.·.···ttíéirds.:·de··e5taaQ'~Ciue;õ':.~oadjtivassêrn;:/0tnobre;senador..ltr.ouxe·.-p·orc 
' . exêrnplo --o: "Fninisteriéi Th ieis;::<-Prinieiramente~·~:esté'argumentolfo5se· 
válidaT:,.prov_ariá~ .. unicénnent~~:qua·;nãô:aevê:~havet~-conSÉ!Ih-Q~:<;t~-e~ta~o: 

· ··enfre;:Jnõs:~::Mas::nãofse':·aéve'::reJêitàr:;üma.:instituição~?poilhave:r:~nêla; 
.. ···um· oá · ~>Litro .. inÇónven iente. , o·;; que \icu-mp'reAazer::ef:ten1ediar;;~es$es: 
• ··incônvé~ie'ntei'p~lo::mo'do.'qu·e;se jülgar:.ornais~·ade(Juad~;;!:pra}.:o_. pf6· 
·. ·. pfio' •-exempló'.:citad~:~·pef~i hon·raâ&~~ef!lbrc:f.PrC?va;ique :.o :Ç9!1~1~gi.de· 
· estadôi":tâl qual"o.:Sf9ei"~e$~belecer.: ofrl'otirê: Senador}~n~l:) ·.Cd~v~m aó, 
·· páís~··'A1opin iã(>Ynâcioiiàl .:não1 é;:imutável ;.~ a:.:opinião ':que ,-~leva?:cer.tos, 
···. ·ho'men·s··~'ah•'·poderpdàqui::a·.tpouco:pode~deixar,~:de .ser::dqOÍi:nâritl!; .... de.· 
· · ·ser·à:~pinião'~naê!!>nál:!):·.,; .. ::::: .. ~:·~·'.'i ci'~ ·~:L>:i i}:::·.' ·)eH·!~, ,··.:·:·'~~)_:;:~.(:~;,· ';:: 

. :. : :;: .' ;Süporihô;:;·que"roKministér:io;;;.Thiers;:,quando'~.ele_:;apar;ece.u. ,;:ria: 
· · cenà;: quando'::foi ;·nomeado,;-teve··.as: simpa~iasi gerais;:da :.nação;'"~ en- · 

· .: tanto~:.ele ~empoueos·:mesesifoFdemitido···: .. ,·,·: •, .. ,,~·:,,, .. ~-~ .. ,:~.,·(··· .. , .. :,, .. ;-, .,.,;:-.-.. ~,,; · 
. , - . • . ' ...... "'!•" ................ ~.~-·.· .. ~- ... ~-.. ·!•:•·}·t~_ ..... . 

· .. · ::.' -~ . .:; :()râ;.;o':honrado :.membro f:figure:!O• mesm·o,entre:~nós; :~e_ste .. :;tem~; 
· :· po;~ os;:nossôs :miiiistérios;~iSe ·:terri·,as.:simpati_as.~de:~uma :Jraçãoi.da,na~ · 
· · .• :.çã();;·:~em., ;àntipatias:'vigorosas•:dó routro.làdó. tt:.i is~o;j u~ameote ,o,. que 
· se:;Cfárnoipre5erite': ministédo;·~e;;:órque::se;r,temí::dado -.nos.;,.aflter;ipr,es;, 

· .· .. · Süpónhamos~:que·.~um:<'ministéi'io:;rdestes~faz.,à;nomeação :dê-~todo.s,t>s . 
. conselheiros ·de ··estàdo/e:'que depois: O' ministério~·é.:demitidO;:-~·.fica:.:O .. 
. moilarcâ~'obfigado:a:ttiuvirJ sempre•:7'os;:conselheiros inorrieados:por esse 
gabtnete:~~:~f< ?'a:.,·-~-~~~ -~ó~~: ~;(i~:·;: .. :·~ .:--:~:.:~· · .().:.~ ..... ·. ~.,~.r~: ~~;·.~:;;:.::~~~:.·<~j _:.::·.~o-~:~\:!-~ . _,::.;:.: .. ·.::-~·_ .. ;,·:>~-·; .. :~ :~·:- .. :-~!~; ;~: 

.. :n>: '~':::Não' será~melhor/ ·rião'·J'convirá. i mais lquepq~ando tais.~•tasQs;se 
. ofêrêÇâm;r:~~tã!J::o''moiíarcã~escolha·r:os;\conselheiros_ para,~substi.tuir; · 

;. · aos ··que':fórem:· disj)érisââos?~Não~se·;pense·,;que a iescolha,serápéSsima~ 
···· .... portjue:'êntãó' • pés5iri,lá~sé;aeve: sup'Qr: ia i:·que 1Se ::;fjzer:;-agora;j}_: é;·mais 

. · ··p·rôvável':qúe',.nó'1 pro9r~cfdós'tempos':·as·•nos50s~ ministé'fios;.mer.~m . 
. mais'iàs;·simpatia~:~(~áção·.numa:vei• que:os::partidos:não;5ej~lll.~tão. 
violentos;: ürriá 'vez ~qúéFâcâbe'a':guêrrádô~R iô:Grande:do' Su l,·.que: nos 

· · tem·trazidô 'lima 'déspes~Penorme; ·e.imen5os;outros:sacritrcios1,quan~ 
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. ~- .. . . . ' :: . . - . . . ' . ·. . ' . . . . . 
do .. ~ssarefii":: e5sas'ilutas:: i1ão':·.S6.:~matérias :. como:· rn~orais;~;é':de~ cre"r :q"'e . . 
ijajaifr:nlrii~erio~i~c9m~;"rriàis:~1.simpatias~nabio.riàis';C>togo;~~nt~ó'~é~:qú'e . · 
C .. ·o···n· v' ·,r··á~;fa· z·e·r.:esta· · ~n·o· m' ·e· a~ça·' ·-o···,··e·· ···na-o· "a"g· ·ora· .,.t;,. --~·~;~.' ~ .. ; ... , .. ,e,;,.:· •• :;:; ....... ..: .. ,· · ~ •.•• :,,, · ·······. ~-- ... \ .. ·. ..i·". . ·~.::J'·····'·•-'•· .. :·:··~-···'"t:!_•·....J~ ·-'1.11~·-·.,-•• ~ ... ··.-.,.,.~ooo-.. _. 

. ~~;-~ ·GSe ~se'~.C!IJe~~hf..me~iah:o'. petigo da·~yitalic.iedade;·.· não:;se; P9de~r&: 
· m~~ia~. ~~~:ta~d.~~~e{o:;arti9or:Sobsi5t~io•mesmo·:'pêr.,igo~~:êmb.o"rafhaja;â' 
P!.sp~n~:rp~rqu~ç~~o:~:-SE!'::pode:·nor:neaf..:âlém::)dç,::l!Jú-me~o}fdesignado~: 
_J:)1.p()is~;de~;h~é.ssJdªdelqO'e esse"'corr~tivo~~ja:dadaehi~tempo~(.quan? 
elo:.• se; j~ lgar~1f1e~sSário';q)a·ra~.então.c~;"~ão·~esta~l:cj: monarca ; obr.igado::a· .. 
ouvif., con~e,lt1.êirÇs que: ltie.podeín;ser<~ostisJ ,A:,,~·.>''~:<.i:~·-~:r9rl ~:tü .. :: ·: .· ... · . 

·. · .:,_;~:;,: ~<::Mast~is5~:~:q:poJ:~re .se.n~dor~: qüé:.;irnP"àf;:âiqúe!se :faÇaJI~o_-.como · 
eu:q'uerô ~:se~o:terripo::m-ostrar:q'ue~há;inoonveníenteo:. então'• a ltere.:se'!á . 
. ,, ' •> ··< .,, ,•I .-:. 'I' ... -.,·o • • '., • • o ' I ' ' ,· ••,. '·.' '• ··~· • • ' ,,, • • ' .' .. •·' • ',· I,' '• 

lei ... t::·:O:r11eSil)p_,que.::e':J .. digC?, a~~.te:~e a :IT!i,n~_a,_opif'!!ão;~-~ .:sé!@'e~p~ 
'ri~ncia, (rho~tat:Ci~.~;:·~la:<n_~o~·é rú~.i I ,Jqu~~t~o-. é_l~()rW~~ie.rre;,~~~'?· seja 
at: lé.!~ aHe·ra~~~;i.Pú~f1âó:f'~?Q'ión~rçã~~ca!1neçer. ;eaüe~~a·! po u~rca::·~nteffór .· 
n.ãd :;e~~.:ú'ti .t~,.~:.el~.i~vi.e:<iq~ P.s 'êo'fi·~!hêiro.s:~e~ i~e,~tes :n~ô'oSâ'ó'ôs:apro::· · 
priados,oé.;e'ritâ'o~i.qiJe;'ele?êfêve'êhà'mar::9utrós·; ;iâ'ríto:irnà i~- 'qúê:se.:aêv~· 
ter.~~~~~;;ê(;nsi~~rã<ção:'o ·. que:1:n'õ~õu .. ~:uJ!!.Ji:iõD.rê .:senàCiõ~;~a ~ãtuãlidaae~.·· 
~éye~~·se:a.~enfier~·à·:Jü~~ntüc;te,.dô3:ni'on~tca1::·:r' . ~:\· ·:; _;?t''~~~:c·.~?~P .. :-;,t).· <·I:;:; 
i ~~:·:;::, .~âr~~me;:ipc;·is.'qüff·:as·•obSêr:VaÇõesTàprêsentaélâs<pélóihonrâétô. 
·mem6ra;':nãô·;:tém',~ô':ile5o;:.qúê.?;s~'Põ.~:~~~{quêStâ'o:~é,so:.e$.:?}Gômot~' 
ná~det.feat izâf. :à ~amovibi tiaãde~dó7 'coiíselnol 'de ~e5tado?~.·· ., •. zo ,:titiriráCJo · 
mêmilrp __ :jut9_â.:que·:,5e:·oon~u~.,-."'~tnór::'e~~.i-;:íilí:óyiBii!àadé·.::~ândQtSê 
ú"m;~'nu·~erô:·:fixp::a~·:·süplê~~~~Psuptentes':-Ciue~;-poéfe~ 1.'ser~eséàthidos 
nà:-·rQesmo 'tempQ ;q~ifse:•escolherem-:ôs·'proprietários?lEü idigó::qué';' 
para'"sê~eonseg~ir .. êssá:iam·ovioilidade~rpararque~nãjâ.'suptentes~ae·iôpP 
niõ~::;divérsas:~é'::mais~aprbpriado ;nômêãre'ri'i~5f(iqüâ'íldo:~fôferrt .. 'inais: . 
pen~yêi·s~ .:é.:~ntqs\~Cjuahto' :t~r:em:::.pr~ci~s!;1t:Hstô/mã.is~~~veriieiltêY · 
porqu~:só,~a~sim,s.e·consegue;ó.fim'·:cla~a-ri:fovib.ilidád.e; ~~:out~~inõdó' 
fica. iluspi:io/lp:orque:~.os::~trinta1 c(),nselh~ir~s,~pleritês'~ .P.ôdê~·;te~:. a 
llleSJtla·.~:opinJão,:;e.;.quan.dó.· seja~.su~p.e~so;.;-algü,ri)7:consêlheiro'}j)rop.ri~.· 
tá rio ,;vai substitu ído~.um::suplente que:segue·'oslrnesmos .Ptificfpi!)s:;s;;.q · 
;.,ii6::;! .~sê: ;.pasSiJiii-estâ'i·:CIIsposiÇã'o·; i.o,!,resu ltado ·<será •:1:ornar::se~,;daqiiVa: 
poucô.:necêSSáriaii'ii)reforma:·;daitei;;:·e~.no;~entanto'o'p'aís:sdfrêrá~~~~ém·. 
'~~'·:que::ta lveZ~;'não :seja:;fáÇil;:a' . r~forll)a·,;~d~. ·te i ;:j)_o'rqli'é;~o:' mi ri istef.io~' 
tendo ·.,.un; ~.cansei tio ;:de· :e~ do·. compqsto de· pesso:as,fdo;:se(f> par:tido';'· 
qt.i-é:Ddidjá:;.:ci ·:rnõnarc~i· ·.-pode:.~ impossibilitar ;qi.Jâ lquer "··reforma ~;nâ :•te:: 
gistação:· ~o :.,r.nini~t~rio_::; s~rn!Jre~ ,influi)\ ria~.'~!"'aras;~·.~ ;Jnf.lüinqo?-de' 
mais>_aúnais.'nà: eoro.a, (por:ir.neib·:;dos. seus i coh5elhéi~os;: ~Ônio':sê/há 

~~~i~.i~~~!~:~~s~~~=~i~~i:s~~:: •.. ~s~ .. ;~~~:~:,~~:~'.~::.'·~J~;~~~i1'~~~~~~ 
~ro.;julgou.;.fáci_l~~da::atteràÇão: da:.tei~':quãhdó:se r~ó.-nhêÇáni,o~;inê'§fi.:: 
venientes .qÜe::··cieta~rresültam~· ... tatv~z:: fiquê ·. Sêrida·:.·inútit?:o.:~paf,tiao·· 
qué:est:iver·•dé'cima.''·poéJe:.Ciificúltâr-a•.rtiodificação:destá?..institúiÇâ'o;' 
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J1~:1n . , .• toe ~~a1Jei:r~q~~;~lliU~~~~JIÍÔ;:.a;,v;:;·: 
:!,ii! ! _ <:. _-_ ;.;:~t!~q!l~'i'~'~5.§jl~i9s:il89~i~~~~o~~•~~~~~~r~~~~~itq~P.tni,::;- '.:.;-: :: ... 
:/!lj! j_: , · ... ~ .. :saoe!lSê~~ãôml~·nça·iá~imãt:;:~'Cie'~~.ut~oJ~~o,?JlNioi~[iii~.#pe~igq?,Moj;,.:· __ ·:.'-:'- .-~: 
:iii! ! -~ ''. ' 'l)d.~~~#.!~~~~~~~9~~~~~~i~~~~~~b~~,~~!~~.!~~~rii~_i~~~~~:ef::,:._;:l :':_i:- . 

:!j: :1 I -_ · - :::, l.~~f#.i.~~~~~-~~-~,~~~HP,JJ~~~~5~PF'~~-1.Ps~~~~~~~~!Uf~~~~~~~!~f-~P,~~~~a:-:.~ .. : :·'. :: ·-
/I J ·! - ;-~ l_e.J;)tna~IJI.esroa~IJJstJtu•Ç(o7:;,~~J;~.I1rl.et_l~.q~ólo~le$s.coO.~U-~na'>-:·---_ ,. ·- : 
:i i 1;- ! ;: -_ .,., mi~h~~~~.~~~~a?~E~~-l~r.r:~~-ivp~n~~~~%i~f.~~$!6~~i!~P~.I,?~~ig~~ ~:- :< -__ 
::; ![. 1 - · •• :-proJ~~~:~pu !P~Iaj~_rn~n.d~~do)h1Jqr.a~o11m~_tnt»r~o:?i.8..ac.çefque~1tm~~~~.':;.- -; .- -, 
i!; I; ! -.- ,, - -~.!:.,~:::r~;.;11enhor.expen~iêl9;arro.intia;,P.piniio~~qiS,e~~p.~êl.~ldâ~;:~~!Aio _'::· ... ·'-_ 

-~ii!: L . _- -6t.~·~:~~:'?;~~,~~~~~i~~~~,~~~;~.!~~~l~~~~!~~-~:i.prJ.~~J~-~~-,~~!~P.~,~-t~~r,:·-:- _: --:- . 
-ii j !-i : n~n:t~~e~pl)~~op~~~e~e~•~~~~~~~~~~â.~~~:~~~~~~.~~.~.~~:~,9.~~;,~~":i~Y,~~ -.. _- .":'· _ : .. ~ ;, :- -· ·: ··conceitos --·"' .! ··':'"":' ·r..·:· .. ~t'(!""":.> ... ';"""_.-,~·~Ml.:li>t>.L;~:i:::;..:Éi.tr,•........,i!'.,.i"'-'!'~i•·;r~~·,._~.:J:~-,~-,- l'l~' _ . _ 
)j )I: ,' '• ..,, .... - ,.•:!-•9;·~~:.t1'~'V', r,.t.\•~,~~J·t-~~~-·~ •tot~r.. •M-11.;~,,.~~.: .... ~~~~-'IV"~I))I"C>>ti-"::l, ,"J".tf-.t I , ... 

::t~:-: . _ ~-,,,~;~:.*:·~~~~Eirt~qii.9.!~~~A-~,~-:t.ci.~!1Q~te~t~~~-~g_ç~~tQ~.il.!~.~~~~~~~~,~~s._<~- -. :.' -
~:! :: .: -.. . ~: rne.roP.,~~~~d.~~t~.~~u!l~~t~\P~~, .. ~~~~~~.t!D~9~d~~~~~~d~~~~~·~9.~~i-~J.a:.·~·.: .- · .. · :·· 
::: 1: _ ·-' · :,y~;~~~~tv~~.~~~gg~~im~;~mJ~~~R-~9&1• ~tz,~, .~~'!~~~~~P..~-'~!J:l: --· , . .:< -·: -
!:; ~!. '/.~~~!Jl~~-~~~~)}~~g!,l~.~~g~~~d.g~9~!_ry~.~~~~J!?,.~!~~~;s,~~~~~~~--·;_: -.:.~.· _.:-,_-_ 
1!! · 

1 
• ,:: ·P-~~!h~e!r-~r!!>~.~-~~i\•1Ç3t<!':I~E9~;;;g~~~J~J~~~':l~n,t•.~U.t~~~D:'J.í~~!~rn9*tJ~· - - -- - , 

-:): : .. _ -_.:tulo-:\de;.~~nselho;~,e_.~.o:f.no~r;!~~J!~d~,!i;ljj!.~~~qg~'!d~;3~J.~~gy~,n~~~--- _-
.'_-_' :: ~; .'. - _ ·,. er.am.~vulgares1>os••cO.ilbecime_f.1tó!:;J:admioi5tr:ativos-ii:l~P.â'(s;~eüi· -inférL-. -- · -

'_,..~..,_lfiiH~~f.41.,v .""";):1'1 -u,...,~:ttb .. ~~""':~i~~~-...,,....,.'"l(..,.~·"':.l""r-'i"':.~:'"· ... "''·'""'~~··>;.~~.~~~:=t: .-P.~··~"!'I'-~··•".. ~:.•·. -~~- · · · 

-':; ; .. '.~~q~~r~4-~1~~9~t~:~ey~~.9rf~IJte~~~~~,u.!Je,stm-t~~~~~i~~~!lX~~·- -. _ 
• • i: ; : ~~.t.r~b..~n!!~_-;(e~-~·a.m~~~f>·f:.~rttJ!~PJ!~~~~ss~~~~:~~·~-'·~~~W3iP.~fl.~eJa;. ·_-- - ---: 
. ;r_ ! ! . :: e~r;!~'!t:'!~~!l,~~}~~í.9-J~~~~~~q~_sfa!J!~~~t~~~t!~g;·~~~'j~~tz~~~~m ''' ',: ' 
-·;; ~: > ±;3~;i0·~~.)ãf:.~P!!'~9.:~~~fP~~~9li,?,.I}!9~J!§.B_~~~~\!Ç~.~~~~q~~o~~i~§E!~~-~-qn"·. : 
! i i i ; ! • i _ : ~-~.~~~w .. e:1~~~Á~~ .. ~'!~t'~~~-~'!'~5JiW2~~~~.§,és~~~~~~~r.(,~~.lrt.~~·~ÇA~~~·"-'-o. :: -· 
· _, _ e~u.,itB~mf:.9.t;~º~i!!'~~;ij~I:\~Y~"~9.li~~i~~~(l~!lt,~~~,;~~~!~··~te!~r:J.Wt.~ _ --

!!;Li i -. - - -: . .-qç,P.r,~::.ê!!.n.~c:JopMi1J19Jih~l:\Q~~~~~~«P.~~Pe1U~t9U,~I]it~~.•$o~.S..!J9i~~iÇJ:i$8ri1·_- --

.

:•---·-__ i;,,'·i~·::::,:.-,-.:.-_··,i:, .. ;_· :_:··-._;-_ -.·-_.:,,•. -_ · :::~Ç.ã-~ig~~-~fe~l~1~~~re§P.~i~q~{Q~Qo.~.teJ;~~~-éi-~~~~tif~~~P.\:~~::~~.asiJ)a_la~-- -- , 
. ~f:~%;~,i"Q~~il~ªg'~~-ej~~~i,P,~q/~.~v~~~i~~[~~~~~~Jl~~~~f~~klq· :-- __ -.. -
ij \i . : _ : -.~·,;:.. ~t":~J ~~gg~.r·f~(~ire~ . .Pt>~~M1~gl;i!n.~~~t~-~*9~.~~ó.~~~~~~~~'a~!~~~~> ___ -. _-

• 1 · , Jpeitojdos'~obje.tosi,!jdol.ltli•.oa_s§.qu~t~~temfd.iscutido~eipr.inêipíllmente·-- :.,:: : 
li \i ·1! ·_ ! ·_ . -"'·_Pb~q~ei~~é~~~!qu~{;~~~~~~~~9-~·i~i~oA~~i~~~~-~~~~~§o~J~ij~e).~ef;õf.~!~O.~, _-- -
_:',·j·.' ! ·····_ -- :~:.Q'Ia!~~ata~.~~~~iPPJStQ!l~~-$0,ú~~u~aqu_~r(l}P~J~f.~m~co,_r:tse,l~-~~et~éló/_--. _ 
-:'/ 1! 11· r _ - :,::ahq~~m;:if:nal~~P.~_op~i~meQ~~~se~~PP~l_c~ãriila_~iT.n:i~~elz;Emj~~~~iia~- -, · -: __ _ 
':'i iii 1 -1 _. --ojnqJ)r,eJ~~·~_adp_rf.!ó5.~r;.~V.aS:cQo,eellos.ctambém$~iz~qti~oiq;uef.~s5im~r- · 
:,; ii '!-I - :.:-~;;;~Q~.e$tQuil:Qnv~~ç_id~fCietqu~}.~he5sa:\àtSüa~o~i~iio;~~as~diNôitazêl1. : _--:-
jJ 11·~! 1 - ··ií9~;~~it1.~~,~~jçe~a~p)if.l,~:a·~.opi~i~Q~~e~~~d~J~,~h~;·~~~ID.~r~~~~-9'U~Q1~iéiJf8;;,:.: __ 
'" 'i I -~ _-; rit~r;~~~E~tnã:oi.ciiJ~r.o~a~r;out~b•l_l~_ad~t:!éwer.dadej1a5sim~oom·oltiimbéri'b- -. _ · 
;JI:- · i . t • -. : iQ,tWP.~~e~$~i1~CJ~.~~i~~~~p~qu_~J?;i@J~~nt8~~~P:\\atti{lo12~;iCiô~,ir;.oje»~:·-- -
:ri! _., i ·. . _ .,;;,;Q1as_~~6~\(diy_ergirrios~;:ni~~,;i)qi.Je~~ç,_~!nobfe~S~t'iaa~.rà~dmi1:eta~possibilb _- __ 
~_.,'•,' i,I

1

, _; i i, :.::,:dade ·f· ai" de' retfradaido1"COnselheií:o~ ~e~·mesri:J() 'do>"'·' .. -·-, ... -·;._ -.. _, __ , -_ -r'~ :-'• .::.-~.-~:E!~t:·~·.,-~,~:'-<.-'><.--- .• -:_'·--.:··~-·~:.,;,.-,,-·1·.·-~·~ ,~1.:.- --,:1-.:~----·-·~~n~~h~~~o~~· --, . ' 
j:; 1 r l ~ - -.,·:·-~nt~I~~~.i-~!?.~:.~~~e}l~-t.l~~~9JD.~~itl~;:~~q~R~!~P-~~tq~a~!.m~b.ll,•~i :- _ -
il i \i i - _ , __ ;~~-d.~tt-f!~.l!.\~~~~~t~~-!:'!~PJ4;~~\w~~,~~~~*·~r~~{~~.·~a;d!~~.~;.~(~:~.~>.~(ni~ha~_ -.. ·,_ - _-

~:\~! J f_ ~ _ _ - ·.'~··Y!~M~~;,;.':~!s.~.~g~,•-~~~~~~;t_oJ,~~;~d!Y.~~~.I)~.!~sn~~~par.tej~n~9/iB_~mjt~_ : _ -
~Jr ;~t \ l ~ :-_::·,'_f: ~1_ 44._ •· r_: ... 
iJ,-~:1:'. ! .' ~ ~ 

l~',!: \: . ,, 

~i::,;\ l :lt ~ 
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_ ção:~é .ót>rigada~'p·e-lá·_;lei?ài,ser\tir:; cbm··eSsês tonselb.~H·.9s~~N_ãô;~pôd~o:s. 
dis·r>en5ar>iridê.finidafilen1:f::~··Mi!ú .. êâLsevum1~húi:i1ero:::qlíe1hãà~·rx)ssà::ser
disp~iisàêlo,.~do ·cansêlho?·· Nãó;. :pôde: Cl ispênsar, 'i(todos?~fy.iS1:a: dà:irer:> 

· o.aqu i:;o. ·Cjue;:·5e: Hã·: de. sêgulr~t:jF.:icar;a~aaminJsiraç~O:~êfrí;~p~sel.h9 ,·:_pu-_ 
·.chãmar:iê~~seinêif:os;·~e·::v_ótãÇãg;::a-~iqU,~-tãiv~~--~~g~'~~):á~:t~9~r-.:pq·rJ"~ão 
' sé r: 'p'r.~cisii ·~·a(J-~ frjôv\ri1eritci 'quêVq~êii~~:: i~prihjir.~ ri.a~~'idé,i_as,: _é~'ri?rqüe 
riãO' a~aca' diretamêrité'áJêi~ sêrvibi15efu rêonseltló';~~Ql:siSt~ii]a:•dô'·p'ro:: 

: jet6 /-por ·cariSéQu lnte';'nãoi;"résó l~é-'asYbbJeçõés; Clue;;sfii:phêfeil1;forrtiâr _ . 
e~ :deduzir :~dif rieces5idade :. ·5ociaF• de (fbrmar .. en"W.-roda?. dô.!-t.ronô :ú ma 
barreirá::,: i-àzoá'vet· :contr~:-;.<oh!sl:)íritd-~_:dô;:n,ovloi~njô·i;·âéêlera~êilLN'ô. · 
..• ··•· .•... , .. ;-~ .. ·.·.·; ... ,.:.; •.• .' ~-· ... , ·:-~.':·· ..• · .. ~·.·i'· ·.·····~··.•··~·.:··· ··~ :-•"1'.1 ., ,., •.• 

meU! SIStema·, :pelo:'contrárioE'acontecei oporqu·e: eU ;:na o~ CQLJ(8S,I:a auto·.:. 
rida'de]:de'._remover,,:·e, dispen~r-:or.~êonseltià .:de ·;~sta~o;~:~Expliearei ::ou 

. desenv.o lvere i' ;ainda: ·rnâis;;o:ornêu(pensaméhtó';' naiopiniãá:1(h:l' imútab i~ 
· .lldade~:.V.itâ·l.íCi.ir.'::._; ... l:·j·~ ·<::;·:-.. <:: .. ~;6 b~!.e;~ii)':~-.. ;~-- .. _-,.:;·t::i · ~:~ ~>~~<·'i<-:~~~-.. /;:~; .·):;~<'t -:~~-=~!~l · :.~;~::.-·· ~ .:~~-:. :~=; ~-n 
. · .' _-,·; .:, · .. Éi.i 'entêndii~ (lúe,~.imoriârqu ia;::ci~:>antés~a}eatezc!i·~, o_:r~sú ií~cio 
. -.-da._~:luta! :dos :.:partiCJC,s;:.;iti:>"2périSamerito ::da~~orêlen1~·. ·êíue: ;flasee::~éssas . 
• . lutas;:, crejo:'qlié·:a'!históiia.:.~e:itodÓ's :6s:tempps :ma,nife~à_isto;k0e5de 

·_ que:::os ,_ parotidOs~se ,'põeril':em':luta ·_:de$dt:quê, priricipiarrl:::seus·êomba~ 
-. tes :de .,'morte;Yê5te,~,granéte·;perisameritÔ:;:piincipia:;a)1àscer;:ptin~ipia: a 

'resSurgi i:, denti"ci mesmo; élo;;5eu:;5eio I. ê i'mu ito:~-r11áis iha 'sóêiedade•:rêâh 
ESte: ·:pensaniÊmto abona:ã:. n'ece5sidade-:t.irgenteide~.criabuma; bárr·elra 

· pO:der.o5a; ._-inaêe5sívél :às:~paixÕes.·:cid·:~mômêri~~-;:.~,:serripre' intere_5sada . 
. . · em:. def=en~er.: ·os: prinCíi:>.ias, ,~serri:::9s.:·quais';ela,;:n~o_i--ppde .:exi5tir:;t)~m 
·.em época nenhuma. t: o .abrigo 'êontta::·a_>tempêsfcide~:'que:·ora:a/es;; 
-. maga ;~~:um':la~o·;:ôra'·de.;~~útro,-;la~9:;;ê .o :~a~r,i9o~'éq~1:r.~lJ_~sô:iq4_e. rios 
dizqT~queyille:; bâveri:na : Amériêa_:i a _:rnàioriã • 'esm_aga_·: a ~~mi nó ri~ ;>E~ o 

. quê! e.· êsse:~br.igo;;!iess~-; pen5ame~to;:$rs'!?!'il:.-··a;:·realêzâ;'.'A::·re-alêzã~é":a 
· ·gúàrda~desSêsj:>r:incípios:fixos•e·i·nvariáveis;:aqueia::instituiÇãà;:sendo 
. süperidr :à .. todas-: as ~vicissitudesrépá·ixõe;i~pói:J~·,séf.:ga:rnntia 'dos:ditos 
. -P~inc (p_kis, :i'dos ifnte.re$s~s:\e: {,lt)s·?séntirhentosi os;~âis_t:súbl im~s>;:~ rnpe: 
· diJ1d~i:que.;os::·partidõs: osl"êiêStrúarrr_p'ri~~ip~tàdamé.~te;EEi'''contra:· â:::ôr::, 
· ~erri·.:mitural,re'.'~:iêonser~i~à~·-a:;·_fTiuda~çB)~~ó~q~~i.~~~:rriú_~~v~l-_p~r~-~uir 
liatureza?e•:·quando•se:i possa -fazer: i cOm';yantâgem;:real_ e ser:n' dano·'de 
associaÇão/ Ah!: ':si~/ ~a -:·~eálezâ, é~·úm:::·;ôn:ús;;!fuÚitô-~ dif._ícil,·iiJ rn: :grande 
sacrif( cio; :mas. é :·isto .. t: '-a·ssim ;que\eu~,conêêbci~~irêa lezat'. -:;~) . '': :: .~ ;l:::·:--: :, . é: 

---. ---Muitas p,essoás.entendem.qu~~às'lutas·dôs;pa·rtidos mode~nos 
há! de. nas~r:::\noifúturo:;·a":'r.epública'universat·;_eú.\algum;:'-tem·po tam~ . 
bém7J acred ih~i_.: J1isto, >mas: 'hoje ~nãó~ pÓrqLi'e/\obserilando ::as:ilutas "dos 
parti_ dos: entre. -~ós;:::'~:i as'9os.:,outros,·paí sesq:fo·thí'undoL 5einpre:~vêjo . 

... _que.:la':sociedade.:absolutirrde<princípiós•irivariáÍieis,:e'que~·êssa~neées;:: 
_ sida_de ;~u rriàn itáriât!há )dé!:mán_ifê~ar~sê~ ém.~.tod!l~;ªs':•épocas.~·e .-:h~i:de 
tornar_mdispensável. a:.r_e~làza;-'~·-_repúoliea~ou ~a.·tuta :dos'ipartidos.-:é. 
u_m,:governo :.d~ ~-circunstâncias;:._o .-.futuro .social é ·Só·da;·réáli:l:Za;: mais . 
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.. ~-p·;·····, · :.~: 'n:~ ::··~· (' l'":'t·=· í~, .... -.. ~ ";•, .. i· .• ,_ .. ·:··r:··: • ··~.-:J :, .. ~ .. ~·:-;:i~--~-~ ~>~ ·· í" .• :L~;··~· •. • • ~-~:;: . ,.-.,-:"'.'l..'·UJ, ... J·~J.:l···.rr··r· ·~: · · : . 
· ou:·menos:/mod1f1cada~:>E .. ·note·-se~·:esse:tprogresso:::dâ".:realezá.entre · 
::·nós·;:~'eie :!·s=e;:-mânitesi~:~',ciâràmente::·nos~:- tâtôs;?á' ·:rea'iezã':r~~. tàilió~~ ffi~rs · 

}~~itt~;;;"!~\~i*!1~7~;t~~~~~\1~~~~\~~~1~· 
· :-~~·.'~.>:: , .. OriJ~:~;.co.mo::; ~u-:~~;emendo i;a~imi a;.;realezat "e.; v,ejó.;qu~ a ... nossa . 

· · ~-· •. • 1 ~·-,.:.w·,., '·"l··,··•.Jo ·.'.ro.:· .•. ~ ...... , ••• -.·•·-•\ .• ·• .••• :, .1 ... , ...... ·t,·,.•..:.,/'• ... ,,;.~.-r~. ---:.r...r'.•.J. :. .. o.,..;·· .••••. ,_, .L3'1l~i•l?o/ 

consfitúição::,;:deu~lhe::·au:Xiliar:es;' e:~:.auxiliares:;;vitàlícios~S::rião;·.:SÓ.iJÍOS 
.• -_,. ....... .:. .• ~ .... · .... ....-,.'.,·•·.; :;.r.,.,, .r., . .-·., l \·•·.o,L1 ... ··~.'";\~, ·.:.t.o•./ .-.~,_. .... :,,, •.. ,.y., ...•. ,; ... ·,.,•, ...• ~ .... ~~·1 ...... ~ -...~..;,·~ (~~~: ··~ .. · ~J ... .,,.t . 

. a ltos/.fi.Jncioilários ::como .. ,_ nos.',, h:iferipres;.:, ·deu,lhe .:~âuxi I iares"~nos;.,tri-
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Conversando eu, nio há muito tempo, com pessoas que e~i~ 
veram· nâ ··república· mais· ·civilizada ,do, murido;)ni_vi óbseiVa~es a 
respeito· do eStado dessa. república·; O qüe diz inesrno Jocqueville? 
Que· a maioria esmaga o outro 'partido·. Diz esse'_autor: _; A f~cil,i• 
dade da eleição faz com que o. presidente riio tenha. dúv_ida em 
admi~ir aos cargos ·públicos os homens: ·mais atrozes •(lá· 5ociedade -
Tenho ouvido o mesmo-de pessoas qúe 'pOdiam ver bem es5as coisas. 
Ora~ isto o que prova?- Que e5se governo· está em umá:luta interna, e 
que procura organizar-se; e aprova 'é que mesmo nesSa 'nação existe 
o. p~nsamento rrionárq~ico ~.uito · ~esenvolvid~: tal _ _.é a h~d~m ·de 
Cmcmatos; a -medalha da águaa ;passa de geraçao em geraçao; como 
um brazão de honra. · · · . · · ' · · 

Portanto, neste me5mo fato eu- acho que, bem longe 'de que o 
progresso seja para 'continuara saciedade dividida. e ·esmagadá alter
nativamente por dois partidos, que não querem·· nada de :firme; eü 
acho, pelo contrário; que a •luta dos partidos' é ·a maneira porque 
Deus faz conhecer- ao- homem ó que lhe ·convém: os partidos, ·depois . 
de retalhados, procuram um· elemento de estabilidade ide- seguranÇa 
e de ordem. ;_: · · . , 

- · Para exemplificar esta-idéia, lembro-me agora ·de um fato-da 
Escritura. · 

Parece que, -a5sim como· os homens, quando entenderam· que 
podi~m ·ser deuses, e quiseram· fazer á tal- torre chamada de·· Babel, 
e que no meio' dela confundiram-se as línguas, não se entenderam 
mais, e cairam; assim acontece quando qUerem atacar, não digo já o 
homem rei, mas o princípio, a~ realeza--; às-vezes eles triunfam no 
momen~o, mas imediatamente não se entendem mais; batern·se, can-
sam, e afinal torna a aparecer esse grande princípio. ___ · ._. - .. . · -- -
. . ora; é assentado sobre estas ÕbselitaÇões que eu quisera organi~. 

zar um conselho de estado'que fosse muito hÔmogêneo corri a monar
quia,· Quando nós não temos em tudo fortalecido ,a lei, há logo_ .o 
abuso dela, . há 'logo. desprezo; donde'. resulta. o que. continuamente 
acontece; isto é, o arrojo das facçõéS, porque a fraqÚeza,cias institui
ções traz o ~rrojo das facções; e quando as instituições forem fortes, 
não acontecerá assim. Só ãs pretensões razoávéis se .animarão a plei
tear su~ causa, perante a nação e, perantê os grandes conselhos nacio~ 
na is, que_ hão de ceder a elas, se forem justos, salvando os princípios 
que devem ser salvos. Só porque as facções por meios.ilegais âtiram-se 
a apossar-se do poder. será p~eciso que nós deixemos tudo '$em garan
tias, que nós não armemos o presente e o futuro para oferecer-lhes 
a maior resistência? Que-triste resultado não. viria.des5e siStema? O 
que eu quero é que haja tempo para as cabeças· que conêebemtais e 
tais idéias, afinal se desEmbaraçarem delas; nós sabemos que muitas 
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opiniões:··qüe·tiveram lugar entre nós, afinal'fo'rim1·reoonheêidas más; 
opiniões q~e 'levaram· Úihiez i incendiar. alguns esp'íritos, ,quandq' .ri~' 
n~u~i(i.n~e!l~~ :havia disso n~s peSstias'"CI~e as profe5savà'!l: !lãó' .~ra. 
melhor que estes homens achassem alguma 'resistência? Julgo qUe 
seria muito melhor. · · . · · 

.· ... A .. ()~i11ião boa há. de passar,· rrias. oU· .me11os di~s,d~sprincí
pios aos 'fatos, dos· livros ~··· reaJ'idade a 'lei: é por iSSo que·_eiJ.VOtei . 
pela vitaliciedade puramente; e como venceu-se a 2~ parte do'· artigo 
que faculta a dispensa, eú insisti depois que não se criasse u·rna nova 
ordem no conselho de estado, uma terceira classe de conselheiros: 
eu vou coerente comigo mesmo.. .. . . . . .· . 

Enfim, a minha idéia é que não se estabeleça essa .terceira clas
se de conselheiros e~traordinários: não digo.·que não quero estabe
lecê-la só porque não. está estabele.cida na França;. não. é por esta 
razão, é porque eu entendo que não há necesSidade. Quando eu 
tiver de fazer uma lei, fundamenta-la-ei sempre primeiro na neces·
sidade; e· só depois de fazdr isso é· que eu reforçarei meus argu
mentos, moStrando . que ·não é só uma ·necessidade nossa, mas sim 
umanitáriá; com o exemplo das nações que a tiverem adotado." Eu 
nunca qüerererfazer urna lei entre nós só porque 'elaexiste em tal 

· ou· tal ·nação; primeiramente, mostrarei a necessidade da lei; e de
pois, para reforçar essa necessidade, trarei exemplos dizendO: ..;. A 
necessidade deSta lei já foi reconhecida em tal parte -. E como 
eu não vejo ·a neceSsidade desta terceira classe de conselheiros, voto 
contra ela; e voto mais contra ela, porque digo que não só é desne
cessária entre nós, como também não tem sido necessária em outros 
países. · 

Portanto, eu suprimirei o artigo; mas, se acaso não .. passar a 
supressão, como eu não tenho outro remédio, então vou para o 
artigo, porque póde muito bem acontecer que o artigo n·ão. pa5se, e 
vá passar uma idéià que eu reprovo altamente mais do que o artigo. 

O SR·. 1«? SECRETARIO (pela ordem)- O nobre Senador o 
Sr. Vasconcellos fez há pouco 1,1ma observação relativamente aos 
trabalhos do jornal. Devo dar alguns esclarecimentos. ao nobre Se
nador sobre esta matéria. Em conseqüência de reclamações aqui 
feitas, a mesa, encarregada de fazer que a redação do Despertador, 
na parte em que se publicam as discussões do Senado, se tornasse 
melhor,. ouviu o diretor desse jornal. Ele assevera que o principal 
motivo das faltas que se tem notado, consiste em uma das obriga
ções que ele tem pelo contrato de publicar as sessões no dia. ime
diato, e que· isto se torna quase impossível pelo pouco tempo que 
há para se corrigirem bem os discursos, e pela falta de mais taquí
grafos; que assim não se póde consultar os autores dos discursos 
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sobre .·algumas.·. dúvida~, e. por isso. pediu .a dispensa.:·~aquele artigo 
do . contratq~ j)ani . que, .. em;"· lugar_ de)publi~t.'a;csesSão. ~nô. dia': irn~ 
diato, tenha' ma\s um' diâ' d'e. q~morájjulgando}que ·,assiri'tJária um 
trabalho melhor. A: rnesa~ ,porérn,,ainda ~não 'temldé'ciéli~o esta .ques-
tão. · · · .. · '·· · · ~ ·· · ·.. · · ' · :~' · i · ··.· · < -· '· · 

A discussão fica adiada pela hor~. t.: ~ · •. ~:. ''<::.> ·:: :: .. :· ·' · 
. ·.. O . Sr. ·Presidente maréa . para ord'ení~ d~' diã. as·. rrúhéri~- dadas 
Piira hoje~ . ; · . ·. • . · · .. · . ... · . . _ : '· ', . · · ..... · , ' · ·. 
. . Levanta~se a sessão às 2. horas da tarde. ·. . . .. . . . , . 
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SESSÃO EM 7 DE JUlHO. DE 1841 
.' .. :·:.·. 

Presidência dó Sr. Conde de Valença ·· 
.... 

SUMARIO:-- Discussão dei :P.artigodo'projeto de üJi que cria urri 
- _ ., , ·cónselho de estado. ::;_Discurso do: Sr. Vergueiro. -'Aprovação 

- dei artigo. :... Discussão e aprovação 'dos artigos 4f? e 5q ~ 
-: Discurso do Sr. Saturnino. -' Discussãó do artigO ff? ...:. Discur-

·sos dos Srs: conde de Lé1jes;Saturnirio,- Vergi.Jeiro iiMefiO'Mat~ 
tos. - - · - -

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-sé a s'essão; 
e, lida a ata da anterior, é aprovad~1; - - ·-

" ,.·. ... , 

-.EXPEDIENTE 

O SR. 1<? SECRETARIO lê um ofício do Secretário da Câmara 
dos Srs. Deputados, participando que a mesma câmara: adotou, e 
dirige -à 5ançao imperial a resolução qué aprova a pensão concedida às 
filhas· do-vice-illiniranú~ Luiz da Cunha Moreira: fica. o Senado inteira~ . . .. . . . . . .. . 

do. 
Lê'-se e fica sobréa -mesa o seguinte parecer: · 
''A comissão -de marinha e guerra examinou -as. proposições que 

o governo apresentou à Cârt:~ara dos Deputados, fixando .as forÇas de 
mar e terra para o ano financeiro,de- 1842 a 1843; e: igualmente exa
minou as eme_ndas feitas pela mesma câmara; e há de parecer que, à 
vista das informações que o governo pode dar pelo órgão dos res~· 
pectivos _ ministros,: cabem- então mais propriamente todas as- refle
xões,. ou mesmo emendas,· que -a matéria em discussão possa exigir. 
Paço do Senado, 7_ .. de julho_ de 1841.- Conde de Lajes. -José Sa~ 
tu mino da Costa Peá!ira. - Francisco de Lima e Silva;" 
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ORDEM DO DIA 

Continua a segunda discussão, adiada pela hora na última ses
são, do artigo 3<? do projeto de lei - S - deste ano; criando um con
selho de estado, conjuntamente com as emendas dos Srs. Alves Bran
co, Vasconcellos e Paula Souza, apoiadas na referida sessão. 

O SR. VERGUEI RO - Pedi a palvra para me opor· à emenda 
de supressão. Ela tende a inutilizar o que está vencido, por isso que, 
uma vez que passe, se se derem dispensas aos conselheiros ordinários, 
o resultado será não poder haver conselho de estado; e se o Senado 
concorda na necessidade da existência do conselho destado, não é 
possível que admita tal emenda. . . . ,; 

Eu não pude compreender as idéias do nobre Senador (0 Sr. 
Alves Branco} sobre a conveniência da sua emenda, e sinto que não 
esteja na casa para me i lustrar a este respeito. O nobre Senador pro
curou provar que a emenda estava em coerência com as suas idéias, 
e com a outra emenda que queria que fossem considerados conselhei
ros extraordinários os que têm título de conselho, assi111 como em 
coerência com a vitaliciedade. Para sustentar esta opinião, recorreu 
ao princípio de estabi I idade, e quis ap()iar esta· estabilidade na reale
za, começando por dizer que a realeza era o resultado das lutas, e 
por isso nela se encontrava estabilidade. Não entrarei nessa discussão; 
parece-me isto um anarquismo. Em outro tempo as lutas foram a 
causa da dissolução social e da queda do império romano, e origem 
do feudalismo; mas depois terminaram, porque a realeza apareceu de 
novo, simbolizou a ordem restabelecida. As lutas modernas têm pro
duzido efeitos contrários, como sejam . modificações nas regai ias da 
realeza. Porém isso não vem para o caso, não devemos entrar nesse 
exame . 

. O fato é que, se se quer dar estabilidade à realeza, convêm que 
se lhe ponha o menor número de -entraves que fôr possível, que se 
lh~ conceda que obre em sua espera; e parece-me que é limitar a sua 
esfera circunscrever o número de pessoas com quem se possa acon
selhar. Concordo em. que· a realeza é princípio de estabilidade e or
dem, e que a estabilidade e ordem entre nós essencialmente s~ 
deve à realeza; e é por isso mesmo que não sou de opinião que se 
lhe ponha entraves; desejo que obre livremente. 

Há uma emenda que reforma a redação da que eu apresentei, 
para que o monarca possa nomeàr os conselheiros extraordinários 
que julgar necessários para preencher as faltas dos ordinários. Have
rá coisa mais razoável do que isto? Salvo se queremos de antemão de
signar as pessoas com quem o monarca se deva aconselhar; mas não 
sei se nossos po~er_es chegam a tanto . 
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A coroa tem a faculdade- de se aconselhar com que~- quise~; 
como dizer-lhe agora: "Não podeisfazê-lo senão com estes; embora 
mudem as circunstâncias ou opiniões, não podeis chamar ao conselho 
outras. pe~oas.'; Isto só· podia determinar a -constituição, porque 
pode limitar os poderes da coroa; mas· não o Corpo Legislátivo. Eis o 
princípio de estabilidade, que o nobre Senador tanto. exalta;· subor
dinado a outro princípio! o princípio de estabilidade 'e. realeza, SU· 
bordlnada ao número dos conselheiros, o que importa transferir· 
essa estabilidade para o conselho de estado! Creio qüe não temos 
autoridade para tanto. A constituição a princípio pôs' limites a isto; 
mas depois foram esses · limites destruídos, e ficou omonarca ·com 
a faculdade ampla de se aconselhar com quem quiseSse. Como pois 
ir contra isto L. · · · · ·· 

· A minha emenda falava em um número · de conSelheiros 
de estado extraordinários indefinido; mas, a emenda do nobre Sena
do_r que se assenta a meu lado, emenda que euadoto, diz que, para 
-SL!Prir as faltas, dispensas ou impedimentos dos membros do conselho 
de estado, poderá o Imperador nomear tantos conselheiros mais 
quantos forem necessários. Não sei como se possa recusar o assenso 
a esta emenda .. Tem-se ditoque, passando a ernei'lda~ o número dos 
conselheiros de estado será indefinido .. Não sei como se possa tirar 
essa ilação·; porque razão há de o monarca dispensanão freqüente
mente os membros de uma corporação tão respeitável. _Não posso 
ter tal pensamento; pelo contrário,. se o número dos conselheiros for 
definido, e5tou · certo de que esse número se . há de preencher. Há 
uma emenda ·para que os conselheiros· extraordiná_r_ios. pos5am ser 
nomeados até o número de trinta; se passar, estou certo de que hão 
de ser nomeados esses trinta; porém, passando a emenda do'nobre·se
nador, a que há pouco me referi, ainda que deixa maior li~ei'dade_ao 
governo, talvez não sejam nomeados nem seis~ . . · -_ · ·· -- .. · _ · ·· -.. 

Disse~se-que a primeira mudança de ministério, ·que entre nós 
são freqüentes, trará a necessidade da mudança dos prime!ros doze 
conselheiros nomeados, e a entrada de outros doze que·os substitu-: 
am; ,que,· dada uma· segunda mudanÇa, dar-se-ia também a necessida
de da dispensa destes conselheiros; e assim por 'diante. Mas o que 
poderá acontecer em _razão dessas mudanças de ministério, é 
tornarem a entrar para o Conselho os conselheiros já dispensados, e 
não dar-se a necessidade de se criarem novos. . · · · · · 

· Confiamos no governo' a ponto de conce~er-lhe medidas dis
cricionárias; mas, quando se trata de conservar ileza a prerrogativa da 
coroa, desconfiamos-tudo dele! Não sei donde possa provir tal temor! 
Temos tido, porventura, temor quando concedemos ao governo auto
ridade discricionária? devemos-nos lembrar da natureza deste negá~ 
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cio· limitando-se o número dos conselheiros, limitam-se as prerroga-.. ·.··'· - . . :. . . . . . '· . . ' . . . . . . 

tivas da coroa. . . . . . . . . . . . . .. . ... 
::.' . Parece que tenho· mostrado que, passando a_'emenda que esta~· 

beleêe. o número indefinido. de' conselheiros, seu. número 'será menor 
do que se passar a emenda que :marca o número; por is5o.que,·inar~. 
cando o número por 'lei; há de ser preenchido. Quiu1do se puser.a 
lei em execução, o ministério qüe noniear o prirrieirô .conselno. de 
estado h'á' dé. querer segurar~se (apoiados) e influir quanto' ser possa . 

. ·.nas administrações futuras; (apoiado) isto é muito. natUral, pois cada 
.. um se pe'rs~;Jade sempre que sua opinião ê a melhor, e' quer que ela 

se perpetué. (Apoiadas.) O ministério que fiiE!r.áprimeira nomeaÇão 
... há de.'J)rocurar que sua opinião séja susten,tádâ pelo. majo( número 
.. possível,'por isso há dé preeridíer ó 'núrnero de conselheiros; porém, 

passando. a emenda que quer que se nomêem somente os (:Ohselheiros 
quando forém' necessários para suprir as faltas; já. o m_inisté'rio não. 
terá. inte'résse .em. fazer no_rneações tão numerosas~- ()bsel"iandó 'que. 
aqueles a. quell'! · nómea . poderão "ser dispensados;- seridó chamados. 
para suprir su_as vagas os que tiverem opinião contrária à sua. Portan~ 
tô, os que ·entendemque)e.desapreciárá o nobre éargo· de conselhei~ 
rc de estado;'fic~ndo o número indefinido, parece que ~ãô tem razão, 
porque se· d~sapreciará mais sendo o ·número limita~o·. Ainda que se 
diga que· se ijão. há de preencher o núine,ro, devemos súpor que há de 
ser prelmchido~ · · • ·· . .. . . · . . · · . • 

.. :, Voltando à _emenda de supressão, achó que nãoestá em har-. 
mon)~ com o'venddo; como se há de admitir a supressão dos meios 
de substitLiif- aqueles conselheiros que forem dispensados? E o rr\esmo 
que d_izer que haja e não haja conselho de estado. Visto que a _lei deu· 
à coroa a faculdade. de dispéhsar os conselheiros' quandO' entendesse 
convenien'te, é. necessário que. se lhe dê. m~jos para preencher essas_ 
vagas;' quando não, se. irá. pôr·. ó momifcâ. nà necessidade de não dis-. 
pensar. aqueles_ c.onselheiros corri cuja opinião. não' simpatise; ou na 
colisão,._rio caso de ·as dispensar,· Çie ficar privado do conselh'o; Creio, 
portante),· que· se não· deve tratar da supressão deste artigo; mas so-. 
mente. de verificar qual o melhor. méio de substituir ás vagas; se dê
vem os conselheiros extraordinários ser nomeados quando tenham de 
substituir os qué. forem dispensados; ou :se de antemão, marcando-se 
um· número avultado, ·para dentre eles escolher o. monarca quando· 
seja necessário. · · · · · · · ·. · · ·. . . · · 

Tanto mais receio que se nomeie de antemão um número pre
fixo .de conselheiros para substituir as vagas, quanto. vejo· que oBra
sil é um país.'riovo', queainda· não tem opinião fixa, e vai~se por 
esse modo 'ligar o monarca à obrigação de se sujeitar aos conselhos 
de quarenta e dois· homens que têm de representara opinião do Bra-
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sil e~quant() viver~ Se.rão eles capazes de acompanhar. o movimento 
de civilização que .t~nto progresso faz? . • . : . . . ~ . . . . . . . 

. Mas o nobre ~enador quer que as- idéias ·das. velhos subsistam; 
que.só a,-morte,aspossa aniqui,lar~ estou·nessa classe, e por.interesse 
p,róprio devo defender essa deferência que deve havêr. pt)rà ~com -as 
idéias dos velhos;. mas _não quererei que se leve essa consider.ação .tão 
longe, porque ordinariamente os extremos produzem ás. maiores ina~ . 

· les. Se apareçerer.n Ç>piniões novas que se desenvolvani.e'adquiram· 
força superior, quererei que os velhos sejam obrigados a ceder~ e não 
que se espere pela morte, pará se acabar com uni 'depósito de opi- .. 

·. niões antigas. Vimos-o queaconteceu rjà Fninça~ As.opin'ioes novas.·. 
aparec~ram na sociedade~ foram se desemió_lvendoe tomara.m grandê · · 
força sobre as antigas;_mas não se esperou que morressem aqueles que 
seoopunham a elas,·antes os foram despachando para o outro mundo .. 
Parece. que, no pre,sente estado das coisas; não podemos. organizar Um 
estabelecimento tão fixo que digamos que se não deve jamais alterar. 
Não temos tocado o.ponto de perfeição, não é na nossa infância so~ 
c i ai que podemos .. estabelecer essa fixura; por ora estamos no desen~· 

. volvimento, .no: aperfeiçoamento; só depois de chegarmos a certo 
ponto; ·poderemos ·parar. A ilagesção que temos feito nos prova isso 
mesmo, .ela tem. sido imperfeita, e necessariamente havia de s~r assim., 
Nascemos há pouco. tempo; não é, portanto, possível que tenhamos 
chegado ao grau de ·perfeição. Entrando em tantas· minunciosidades, 
muito :feliz foi o Brasil em acertar no essencial;. a- imperfeição de 
nossa legislação é filha da nossa -infância social. . 

·.·.' À . vista destas considerações, voto. contra o artigo,_ corítra' ·a . 
emenda que estabelece o número de trinta conselheiros extraordinâ-
rios, e contra asupn!ssiva; e em favor da do Sr. Paula Souza. ·· · 

Discutida a matéria, é aprovado o art. 3~ e seus parágrafos; não · 
.. passando as emendas. · · ·· .... 

. . Entra emdiscussão o s~uinte: · . . .. · .· . · ··· · 
· "Art. 4~. Os conselheiros de estado serão responsáveis pelos 

conselhos que. derem·. ao· I mperadoi· opostos à constitú ição .. e. aos . 
interess·es do estado, nos negócios relativos ao exercício do Poder 
Moderador;_devendo ser julgadOs em ta.is casos pelo senado, na f~rm~. 
da lei da responsabil.idade dos ministros de estado. · . . .. ·. . 

"Para ser conselheiro de estado se requerem as mesmas quali-
dades que devem concorrer paraser Senador." . .• . . ·.· 

. O SR; SATURNJNO - Não vejo _inconveniente em que por 
esta lei se faÇa efetiva a responsabilidade dos conselhe.iros-de. estado 
perante o Senado. Talvez se objete que o Senado, tendo as suas atri
buições, marcadas pela constituição, não pode uma lei ordinária in~ 
cumbir-lhe outras. Primeiramente, quando a constituição marca ao· 
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Senado certas atribuições, não vejo que por isso seja inibido ao Corpo 
Legislativo incumbir-lhe outras, porque a conStituição não diz que, 
fora daquelas que ela lhe incumbe, não possa ainda ter outras. Eu 
creio que o Corpo legislativo tem estado nestas idéias, pois que ao 
tribunal supremo de justiça, se bem me recordo, a cjuem a consti
tuição incumbe conhecer do recurso de revista, a lei da sua organiza
ção, deu outras mais. 

UM SR. SENADOR- Todas vêem na constituição. 
O SR. SATURNINO - Pois buscarei outro exemplo. Diz a 

constituição que, para· as conciliações, que devem sempre preceder às 
causas intentadas, haverá juízes de paz; e não obstante isso, a lei lhe 
deu muitíssimas atribuições além desta, e só vi nas discussões dessas:; 
leis impugnar 2 desconveniência de lhes dar essas atribuições, mas· 
nunca se disse, e, se se disse, não se vel'}ceu, que tais disposições 
fossem inconstitucionais. Poderá também dizer-se que se cria um pri
vilégio ·de foro para os conselheiros de estado, que a constituição não 
dá, porque só o deu ao conselho de estado extinto; mas a constitui
ção o que diz a este respeito é que '~à exceção das causas que por sua 
natureza pertencem a juízes particulares, na conformidade das leis, 
não haverá foro privilegiado." Logo, pode haver foro privilegiado nas 
causas desta exceção: e quem quer a constituição que declare a natu
reza dessas causas, que podem gozar de privilégio de foro? as leis; 
pois que, não definindo a constituição essa natureza, deixa -a legis
latura o cuidado de o fazer. Esta lei, pois, pode conceder o juízo 
privativo ao senado, aos conselheiros de estado por ela criados; para 
se lhe verificar a responsabilidade perante o Senado, mostrando-se 
que esta disposição é conveniente aos interesses do estado. Eu vejo 
utilidades nesta medida; mas, se algum argumento se oferecer contra 
ela, eu cederei ou continuarei a sustentá-la conforme o peso que em 
mim fizerem as razões que ouvi. 

Vê-se ainda uma distinção da responsabilidade d~s conselheiros 
de estado no artigo. Quer-se que somente sejam eles responsáveis pe
rante o Senado dos conselhos que derem ao monarca contra a cons
tituição e bem do estado, nos objetos relativos ao Poder Moderador. 
Eu acho ainda acertada esta distinção. Para se conservar a indepen-. . 

dência deste poder, em que todos os nobres Senadores concordam, e 
creio que não podiam deixar de concordar, pois que é dogma da 
constituição preciso é que seja o Senado o juíz próprio e privativo, 
visto que também o é dos agentes do Poder Executivo, para lhe con
servar a independência: não há porém necessidade de estender este 
privilégio de foro aos outros casos, em que o Conselho de estado 
exercita atribuições em tudo semelhantes às de outro qualquer tri
bunal consultivo, que não goza de privilégio algum, ou ao menos des-
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te. Nem deve parecer estranho que uma mesma comparação goze em 
uns casos de privilégio de foro, e em outros não; porque também a 
constituição dá ao tribunal supremo de justiça a tribuição de 
conhecer dos delitos de seus membros, desembargadores das relações, 
etc., somente no desempenho de seus ofícios, ficando os mais delitos 
fora deste foro; não acontece porém o mesmo acerca dos ministros 
de estado, cujos delitos, quaisquer que seja a sua espécia, são julga
dos pelo Senado. A lei, pois, pode conceder o privilégio do foro, 
ampla ou ~estritamente, segundo as razões de conveniência; e eu creio 
que a conveniência está na restrição, porque nenhuma necessidade se 
mostra na ampliação. 

Discutida a matéria, põe-se a votos o artigo 4'?, e é aprovado. 
E igualmente aprovado o seguinte: 
11 Art. 5'? Os conselheiros, antes de tomarem posse, presta

rão juramento, nas mãos do Imperador, de -manter a religião ca~ 
tólica apostólica romana, observar a constituição e as leis, ser fiéis 
ao imperador, aconselhá-lo segundo. suas consciências, atendendo so
mente ao bem da nação." 

Entra em discussão o artigo 6'? assim concebido: 
11 Art. 6'? O príncipe imperial, logo que tiver 18 anos comple

tos, será, de direito, do conselho de estado; os demais primcipes da 
casa imperial, para entrarem no conselho de estado, ficam dependen
tes da nomeação do Imperador. 

"Estes e o príncipe imperial não entram no número marcado 
no art. 1'? 

Os membros do extinto conselho de estado puderam entrar 
no número dos conSelheiros ordinários ou no dos ·extraordinários; 
aqueles porém que não forem compreendidos nem ·entre os primei
ros nem entre os segundos, terão assento e voto no conselho, quando 
forem convidados." 

O SR. VERGUEIRO- Parece que os antigos conselheiros de 
estado devem ser considerados conselheiros de estado ordinários, 
quer fiquem compreendidos no número dos doze, quer acresçam a 
esse número. Creio que .não há inconveniente em que o conselho seja 
composto de maior número de membros do que doze, e não julgo 
muito razoável que os antigos conselheiros de estado fiquem na classe 
de conselheiros extraordinários ou sejam esquecidos. 

Oferecerei pois, uma emenda neste sentido. 
··· Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 

"Os membros do antigo conselho de estado ficam sendo con
selheiros de estado ordinários, acrescendo ·ao número doze, ou 
nele incluídos, como parecer ao Imperador.- Vergueiro." 
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, O SR. SATURNINO ~Voto pel'a emenda, por isso que dá 
mais· amplitude ao monarca, e por me parecer que não' há inconve~ 
niente em que se eleve o número dos membros do conselho de es
tado; mas o que também ·me parece razoável é' que se compreendam 
os membros ·honorários do antigo conselho de estado; e para que isto 
possa ter lugar, oferecerei uma subemenda. · 

Lê-se e é apoiada a-seguinte: · 
"Subemenda à emenda do Sr. Vergueiro. - Depois da palavra 

- estado - acrescente-se - efetivos ou honorários ...;..._ Salva a redação 
- Saturnino;" · · 

O SR. CONDE DE LAJES- Esta emenda tende .a destruir a 
doutrina do artigo terceiro,· aonde se diz_ que os conselheiros de es
tado ordinários e extraordinários serão nomeados pelo Imperador, 
isto além do preceito constitucional que 'dá ao Poder Executivo a 
incumbência de nomear os indivíduos para os empregos; e nem -se 
diga que pode haver razão. de conveniência para que .sejam- nomeados 
os atuais conselheiros; Ao governo toca o conhecimento dessas con
veniências, e aplicará, como julgar últil, o preceito da lei, a respeito 
dos empregados de. repartições extintas; a esta classe pertencem os 
atuais conselheiros, e seu direito- .a serem empregados é medido 
pela vantagem que o serviço público .. possa daí tirar. Nem uma rea
bilitação do aritigo conselho de estado; por uma nova emenda na 
constituição, daria direito, digo eu, aos atuais conselheiros a serem 
readmitidos; somente a conveniência_ de serviço. público guiaria o 
governo na nomeação ou escolha. ·Portanto, devendo ser respeitada 
a doutrina do artigo terceiro, queé muito constitucional, como ad
mitir uma emenda que a destrói, nomeando certos e determinados 
membros para o conselho, e tirando assim ao governo o direito de no
meação? Srs.,. a doutrina de emenda é anticonstitucional, aniquila·_ o 
artigo terceiro; nem tem força para sustentar direitos, se direitos hou
vesse. Façamos a lei do conselho, nomêie o. Imperador os conselhei-ros. · · · ... · · .· '~~ · ·· -

Voto_contra a emenda. . . . . . . .. 
. ·O SR. SATURNINO - O nobre Senador, falando contra a 

emenda que dá aos membros do extinto conselho de estado o lugar 
de efetivos no que ora se cria, considera~os como membros de uma 
repartição extinta, conCluindo daí que não podem ser chamados no
vamente a um serviço efetivo: eu deduziria da' consideração do nobre 
Senador uma conseqÜência contrária. Toda a legislação-~que temos 
feito acercca dos empregados das repartições extintas· contêm~ a 
disposição de que eles ficam vencendo seus ordenados enquanto 
não forem chamados a outros empregos· de que ·lhes· caiba igual ou 
maior vencimento. A nação pois se tem reservado o direito de os cha-
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mar quando julgue conveniente, e eles ficam também com o direito 
de·exigir, em todo o caso, o mesmo vencimento· e graduação; se por 
ventura alguma lhe cabia por seu emprego na repartição que se ex~ 
tinguiu, e em que .serviram. · · · · . ·. · · · · ·· 

Mas eu não considero os antigos conselheiros de 'estado na 
mesma·· categoria que os· empregados das repartições que· se tern 
extinto por lei ordinária; estes cidadãos tinham um. emprego 
cuja vitaliciedade lhe foi garantida pela· constituição; e posto 
que a mesma constituição abolisse o crcipo a que eles pertenciam, 
todavia, não era coerente com. a fé que todos devemos ·1:er co'in as 
garantias que a constituinção oferece, que estes cidadãos fossem:pri
vados dos vencimentos e honras 'que a mesma'· constituição 
lhes havia garantido. Esta considerção aplicada, em· muito menor 
grau, às leis ordinárias que aboliram alguns dos estabelecimentos do 
império, foi aqúe movéu o corpo legislativo a dar a conservação 'de 
honras e vencimentos àqUeles cidadãos que nessas repartições tinham 
exercício. · · · ··· · 

Também se diz que a disposição da emenda coarcta a autor ida~ 
de do monarca, a quem deve ser livre a nomeação de todos os empre
gados. Mas, Senhores, é isto novo· na noss·a legislação? Quan.do se 

· extinguiu o erário e se criou o tesourei coni a organização qúe atual~ 
mente tem, não se fez uma disposição análoga? ·mandou-se· que· 
aqueles empregados quê pudessem continuar a servir no tesouro, e se 
mostrassem hábeis "para ali, fos5em chamados, sendo aposentados os 
mais, segundo certas regras que a mesma lei estabeleceu; e ainda mais
se fez; mandou a lei que fosse cometido esse juízo a uma comissão 
que, posto não tivesse voto deliberativo, dava contudo grande peso 
sobre a escolha dos indivíduos novamente empregados, e eles tinham· 
inconstestavelmente direito· a reclamar contra uma aposentadoria 
dada incompetentemente pelo governo, quando mostrassem que esta
vam nas circunstâncias que a lei exigia para a entrada nó serviço do 
tesouro. Como pois se diz que se coarcta· a liberdade do monarca, 
porque na lei se dá direito a indivíduos em quem concorrem certas 
circunstâncias para fazerem parte do conselho de estado efetivo? De
mais,· o nObre Senador creio que vota pelo artigo tal' qual está no pro
jeto; ao menos não falou contra ·a sua disposição no seu discurso: se 
assim é, não vê que se contradiz, determinando que os membros do 
Conselho de Estado extinto entrem neste, se não no número dos 
efetivos, ao menos nos extraordinários? E se estes extraordinários são 
doze; como já s·e vençeu, não é o monarca obrigado a admiti~los neste 
número? Como concebe o nobre Senador que neste caso se não 
coarctar a liberdade do monarca, e fique coarctada para os chamar 
ao número dos ordinários? Não posso ver razão alguma de diferença. 
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Voto pois pela emenda com o acréscimo que mandei à mesa, porque 
nenhum motivo também vejo para excluir deste chamamento aqueles 
que tinham o título de conselheiros honorários do extinto conse
lho de estado. O monarca que os havia nomeado tinha já manifestado 
o aoto conceito que deles havia formado, e se os n'ão chamou para o 
exercício foi porque a constituição lho obstava, limitando o número 
a dez. . . . . · 

O SR. MELLO MATTOS - Voto contra a emenda, por isso 
que não adianta nada ao que está no artigo; antes me parece que 
está mais em conformidade com o projeto; porquanto, a emenda dá 
mais conselheiros de estado do que os que marca o artigo 1 ~ . 

O artigo em discussão deixa ao monarca a facÜidade de nomear 
conselheiros ordinários ou extraordinários os membros do extinto 
conselho de estado; por isso, me parece preferível à emenda, visto 
que esta impõe ao monarca o princípio obrigatório de os nomear. A 
emenda é incontestável que cria mais conselheiros; portanto, acho o 
artigo mais conforme com a doutrina vencida no projeto, e voto por 
ela. 

O SR. VERGUE IRO- Eu não ofereceria a emenda se o projeto 
não falasse nos membros do extinto conselho de estado; mas o proje~ 
to os contemplou, e parece que os devia considerar de um modo mais 
digno. Nem se diga que, pela minha emenda, se impõe à coroa a obri
gação de ouvir aos antigos conselheiros de estado, ainda que o não 
julgue conveniente; já está vencido que o monarca pode dispensar os 
conselheiros; por conseqüência, não se impõe semelhante obrigação 
à coroa. . 

·O SR. MELLO MATTOS - Peço licença ao nobre .senador 
para observar que na sua emenda há uma circunstância pela qual se 
poderá acrescentar ·o número fixado de doze conselheiros; a emenda 
dá a faculdade de serem chamados os antigos conselheiros de estado, 
ainda além dos doze; destarte aumenta o número, que poderá ser ele
vado a dezoito ou mais, conforme os conselheiros que existam; o que 
é contra o vencido no artigo 1 Ç 

Os antigos conselheiros de estado podem, pelo artigo em dis
cu.ssão, ser nomeados para membros ordinários ou extraordinários do 
conselho de estado; e, se não forem contemplados em nenhuma 
destas classes, terão assento e voto · no conselho, quando forem cha
mados. Por isso, são sempre conselheiros de fato. E esta mais uma ra
zão que me induz a votar contra a emenda. 

O SR.. SATURNINO- Não me parece que pela emenda se es
tabeleça doutrina que contradiga o que foi vencido. Com efeito, se 
o art. 1 C? estabelece doze conselheiros de estado efetivos, nada em
barga a que, por exceção, nesta emenda se crie mais alguns, além 
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deste número; e o nobre Senador que põe esta dúvida já concedeu 
que se acrescentasse o número dos doze com o príncipe imperial 
e mais príncipes . da casa imperial; e se não. houve dúvida nesta 
adoção, não obstante o número fixado no art. 1 '?, como se pode 
achar em pôr ainda uma exceção, mostrando-se nisto conveniência? · 

O SR.· OLIVEIRA...:. Os príncipes são conselheiros de estado 
pela constituição: . 

· O SR. SATURNINO - Membros do conselho de estado ex
tinto; mas a constituição não pode legislar sobre esta instituição, que 
está agora nascendo. Se os ·príncipes ficam com o direito de entra
rem no conselho de estado, é-lhas dado por esta lei. 

O SR. OLIVEIRA- Eu sou sebastianista. 
· O SR. SATURNINO- Não sei em que acepção toma o nobre 

Senador a palavra -sebastianista -, e não posso responder ao seu 
aparte, sem que se explique de modo que o entenda. Concluo, pois, 
que os conselheiros que o foram do extinto conselho de estado 
podem entrar no que agora se forma, além ·dos doze eriados no art. 
1 ~. sem contradição com o vencido; quanto à conveniência, nada me 
resta a acrescentar ~o que já se tem expendido. . 

O SR. PAULA E SOUZA - Sr. presidente, se este ·conselho 
fosse meramente político, concordaria no artigo; mas, além de pol í· 
tico, ele é administrativo, tem de ser dividido em diferentes seções, 
presididas pelos respectivos ministros; e, sendo assim, não me parece 
digno que o príncipe imperial esteja às ordens de um ministro: t: 
esta uma nova razão para que se extremem estas diversas atribuições 
do cqnselho. . · · 

· Seria justo que o príncipe imperial fosse membro do conse
lho de estado, para· ensaiar-se na dificílima arte de governar; mas, 
sendo este conselho dividido em seções;':que tem de ser presididas pe
los ministros, uma vez que se não faça lei especial guardando os pri
vilégios do príncipe, segue-se que há de ele fazer parte dessas seções 
e ser presidido pelos ministros. t: isto o que observo ao Senado que 
não julgo decente. O que digo quanto ao príncipe imperial, deve tam
bém ser entendido quanto aos mais príncipes da família imperial, a 
quem cumpre igualmente revestir de toda a consideração. · 

No art. 1 '? marcou-se o n(Jmero de doze r conselheiros ordinários; 
mas observo que, pelo artigo que se discute, pode esse número ser au" 
mentado com tantos conselheiros quantos forem os príncipes, os quais, 
não obstante não entrarem no número marcado, puderem pelo Impera
dor ser nomeados conselheiros ordinários. Se pois não é contra o venci
do aumentar-se o número de conselheiros, se assim não se ofende as 

. prerrogativas da coroa, parece que a emenda não deve ser rejeitada. 
Contudo, como encaro este projeto diferentemente do nobre Sena-
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dor, como sou oposto à vitaliciedade e à limitação da faculdade que 
tem o monarca de escolher os seus conselheiros; não voto pelo artigo 
em parte alguma; não voto pela· pdmeira parte, porque entendo que 
os príncipes não devem formar parte de um conselho subordinado ao 
ministério; não voto pela segunda parte, por isso que está claro que 
os membros do extinto conselho de· estado, dignos como são, não 
puderam ser esquecidos na nomeação de conselheiros. Entendo que 
a escolha deve ficar completamente livre ao monarca; não deve este 
ser forçado a nomear tais e tais conselheiros; Ora, sendo esta a minha 
opinião-desde o começo, não posso votar pelo projeto em nenhuma 
de suas partes; acho que as emendas coarctam este poder,. designam 
aqueles que hão de ser nomeados; o artigo continua a aumentar o nú
mero dos conselheiros vitalícios, continua a rodear o trono desses 
conselheiros, e acontecerá que, em qualquer ocasião dada, estes con" 
selheiros não convenham à coroa. Por conseqüência, rejeito o artigo 
em todas as suas partes. 

O SR. VASCONCELLOS - Sr. presidente, se eu entendesse o 
projeto como o nobre Senador que acaba de falar, também rejeita
ria o artigo em discussão; mas não o entendo assim, porque estão os 
artigos do projeto ordenados de maneira tal, que me parece que outra 
deve ser a sua inteligência. O projeto, no art. 1~. estabeleceu o con
selho de estado ordinário; e, para arredar toda a dúvida, disse que 
seria dividido em seções; que, quando reunido todo o.conselho, seria 
presidido pelo Imperador; e, quando dividido em seções, pelos res
pectivos ministros a cuja repartição pertencessem as seções. Ora, 
sendo isto assim, tendo o art. 1 '? tratado dos conselheiros de estado 
ordinários, cujo número fixa a doze, dividindo-os em seções, parece 
que delas não fazem parte os príncipes de que trata o art. 6'?, e que 
portanto só quando o Imperador presidir ao conselho é que poderão 
ser chamados a ele. Por conseguinte, estes conselheiros nunca farão 
parte das seções, e nunca serão presididos pelos ministros. Assimnão 
ficam derrogadas as suas prerrogativas; e é por esta razão que adpto 
o artigo. Se eu entendesse que ia derrogar a dignidade dos príncipes 
ou a dignidade da família imperial, eu rejeitaria o artigo; mas eu en- _ 
tendo que estes membros só comparecerão em conselho quando este 
for presidido pelo próprio Imperador. Portanto, no meu modo de en
tender, não ficam estes conselheiros subordinados ao Ministério, e 
nem trabalham debaixo da presidência dos ministros. 

O SR. PAULA SOUZA - Sr. presidente,· é certo que este é 
o pensamento do honrado membro; mÇ~s eu invoco o seu juízo, pe
ço-lhe que reflita melhor no,projeto; invoco mesmo o juízo de todos 
os honrados membros; eles que digam se estou em erro .. Cria-se um 
conselho, marcas-se o seu número, diz-se que está organizado e ins-
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tituído; mas adiante se diz:~ Haverá tais e tais condições. Pois não 
é claro e evidente que estas regras postas mais abaixo estão subordi· 
nadas às de cima? Figuremos outra hipótese: estabelece-seuma ins
tituição, dão-se certas regras, e depois designam~se mais rnembros 
para aquela. instituição. O que se segue é que estes membros, estão 
sujeitos àquelas. regras, que não se alteram, isto é claro. Ora, lendo-se 
a lei, reconhece-se que estes membros devern necessariamente subor~ 
dinar-se a · essa regra. Se pois é esse o pensamento do honrado · 
membro, não é isso o que se deve concluir desta lei. O Senado há de 
reconhecer que, se não houver uma exceção, os novos membros que 
se mandam admitir ao conselho devem estar sujeitos _àquelas regras; 
e que, se não é justo que isto apareça na lei, cumpre que se mande 
uma emenda, dizendo que os príncipes só farão parte desse conselho 
quando presidido pelo Imperador. 

Tennho ·feito minhas observações e dado as razões porque 
assim penso. . 

O SR. VASCONCELLOS -Sr. presidente, não duvidarei em 
votar por qualquer emenda que aclare o meu pensamento, isto é, 
que os conselheiros de que trata o artigo 69 só fazem parte do con
sélho reunido, presidido pelo Imperador, e não trabalham nas seções 
presididas pelos Ministros de Estado. 
,,; Eu disse, e para mim é claro e evidente, que ll)esmo do projeto 

se colige que o príncipe imperial, os demais príncipes da casa ·impe-. 
rial,e até os membros do extinto conselho de estado, nUnca seriam 
presididos pelos ministros; todavia, se houveremenda que expressa
mente declara que estes conselheiros de estado não trabalharão nas 
seções, e~ por conseqüência, nunca serão presididos pelos ministros, 
votarei por ela, pois desejo toda a clareza. 

Em minha opinião, repito, tais membros do conselho de estado 
não podem ficar subordinados aos Ministros de Estado; e determi
nando o último artigo do projeto que o governo marcará em regUla
mentos o número de seções em que será dividido o conselho de esta
do; a maneira do trabalho,. etc., era de esperar, e pode-se até dizer 
com toda a certeza, que por ele não ficariam sujeitos oU subordina
dos aos ministros os membros do conselho de estado de· que trata o 
artigo em discussão. 

Apesar de tudo isto, votarei por qualquer emenda declaratória. 
Lê-se, e é apoiada, a seguinte: . . 
"Emenda aditiva ao primeiro membro do artigo 6'? - Depois 

das palavras "ma·rcado no artigo 19" acrescente-se:- e somente se
rão convidados para o conselho reunido; o mesmo se praticará com 
os antigos conselheiros de estado, quando chamados. - Salva a re
dação. - Oliveira. " 
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O SR. PAULA SOUZA - Já disse que votava contra todo o 
artigo; mas ainda assim continuo a pensar que, a passar, deve ser com 
a emenda. A observação que por último fez o·honrado membro mais 
me confirma· nesta minha· opinião. Até o artigo 6~ trata o projeto da 
organização do conselho de ·estado; e no artigo 79 designa quais 
seus deveres. e pois evidente que, quando neste· artigo se diz·: - I n
cumbe ao conselho de estado, &c. ~. refere-se ao ·conselho de estado 
organizado· em conformidade dos artigos antecedentes, do qual são 
membros o príncipe imperial, &c. 

o art. 7~ diz: -"Incumbe ao conselho de estado consultar em 
todos os negócios em que o Imperador houver por- bem ·ouví~!o, e 
principalmente: il · 

19 Em todas as ocasiões em que o Imperador se propuser exer
cer qualquer das at~ibuições do Poder Moderador, indicadas no arti-
go 101 da constituição, à exceção da 6~ · 

29 Sobre a declaração de guerra, ajustes de paz e negociações 
com as nações estrangeiras"-. . . 

. . . . 

Isto são funções políticas; mas diz o § 39 "Sobre questões de 
presas e indenizações." Esta atribuição, bem como as mais que se se
guem, são administrativas, e delas se ocupa o conselho de esta~o 
dividido em seções. Ora, tratar destes objetos é dever do conselho. de 
estado, organiz,ado pelo projeto até o artigo 69 Portanto, está visto 
que os membros de que . fala o artigo 69 devem também, pelo 
projeto, ser consultados sobre matérias administrativas. E certo que 
no artigo 89 se diz que o governo determinará em regulamentos o 
processo das discussões, a marcha que deve seguir o conselho de es- · 
tado, &c.; e nesta conformidade supõe o honrado meml:iro que é 
impossível que se não declare. nesses regulamentos que o príncipe 
imperial, os de mais prfncipes, e os antigos conselheiros de estado, 
não farão parte das seções, e só· entrarão no conselho de estado, 
quando presidido pelo Imperador; mas, será porventura decente que 
se deixe à ação ministerial fazer essa especificação, não. indo positi
vamente expressa na lei? A lei nada dizendo, poderá. à ministério 
entendê-la do modo que eu a entendi, e entendem outros muitos; 
e, longe desses membros serem excetuados rlas seções, serão· incluí~ 
dos nelas. · 

Nas câmaras em que os príncipes têm.assento, creio-que não há 
diferença entre eles e os de mais membros; a nossa constituição mes
mo parece que a não estabelece. Nas câmaras inglesas e francesas não 
existe seleção; eles entram nas comissões com os demais membros. 
E quem nos assegura que o ministério não aplicará a mesma regra aos 
conselheiros? 
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. : Um objeto tal deve merecer toda a atenção do Senado; de 
nada menos se trata do que de decretar a consideração que deve ter 
a fani(lia imperial, e isso se não deve deixar sujeito-à ação ministe
riaL 

Parece-me, portanto, que o artigo sem a emenda não pode ser 
aprovado. 

O SR. VASCONCELLOS - Não desejo que seja considerada 
como favor ministerial a determinação de que o príncipe imperial e 
os demais príncipes da casa imperial não sejam presididos~pelos mi
nistros, nem trabalhem nas seções; nisso vou de acordo com,a opinião 
do nobre Senador. Entendi que, pela ordem dos artigos, era claro que 
estes· conselheiros não trabalhavam nas seções. Mas, diz o nobre Se
nador que no art. 7<? se declara- quais as funções dos conselheiros de 
estado, e entre elas vem algumas que hão de. ser objeto do.s trabalhos 
das seções. E· verdade; mas também muitos desses objetos, ainda que 
puramente administrativos, podem ser tratados no conselho reunido; 
e . não há razão para que neste caso rião possam formar parte dele o 
príncipe imperial, os mais príncipes e os antigos conselheiros de esta
do. 

Todavia, como há emenda que torna a matéria mais clara, vo
tarei por ela. 

· Discutida a matéria,· é aprovado o artigo 6<? com a emenda do 
Sr. Oliveira; ficando prejudicados as dos Srs. Vergueiro e Saturnino. 

Passa-se a discutir o seguinte: 
"Artigo 7'! Incumbe ao Conselho de Estado consultar em 

todos os negócios em que o Imperador houver por bem ouví-lo, e 
principalmente: 

"19 Em todas as ocasiões ein ·que o Imperador se propuser 
exercer quaisquer das atribuições do Poder Moderador, indicadas no 
artigo 101 da constituição, à exceção da 6~ · - · 

· 2<? Sobre declaraÇão de guerra, ajustes de paz e .negociações 
com as nações estrangeiras. · 

39 Sobre questões de presas e indimizações . 
. 49 Sobre conflitos de jurisdição entre as autoridades adminis

trativas, e entre estas e as judiciárias. 
5'? Sobre abusos das autoridades eclesiásticas. _ 
6'? Sobre decretos, regulamentos e instruções_ para a boa exe

cução das leis, e ,sobre propostas que o Poder Executivo· tenha de-_ 
apresentar à Assembléia Geral." . ,_ 

· O SR. PAULA SOUZA- Farei algumas observações, a fim de 
ser ilustrado. 

O artigo 79 diz:- Incumbe ao Conselho de Estado consultar 
em todos os negócios em que o Imperador houver por bem ouvi-
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to -:-;mas depois,.nos.parágrafos seguintes, entra na.especificação das 
atribuições do· conselho. Mas, parece que seria mais conveniente que 
se adotasse a disposição concebida em geral; e ·se não fizessem especi
ficações, por isso que ela não inibe o Imperador de ouvir o conselho 
de estado em todos os negócios que lhe aprouver, embora não este-
jam especificados. · · 

Desejara saber a razão porque os honrados membros que assi
naram o projeto se propuseram a especificar.as atribuições, depois de 
haver uma disposição geral.·· 

Vamos considerar ·algum dos· objetos ·compreendidos. Diz 
o artigo: ''Incumbe ao conselho de-estado ·consultar em todos os ne
gócios, etc., e principalmente: 1 «?, em todas as ocasiões· em que o 
Imperador se propuser a exercer qualquer das atribuições do poder 
moderador., ·indiCadas no artigo 101 da constituição; à. exceção da 
6~" Se· este conselho de estado é, como se tem dito, para servir de 
ante-mural ao monarca, e a fim que melhor possa dirigir os negócios 
do estado; não sei com que fim se .faz exceção desse § 6'?/em que se 
declara ser atribuição do Poder Moderador, nomear e demitir livre
mente os Ministros de Estado. Lembra-me que na constituição pri
mitiva havia essa exceção; mas, o conselho de estado de que tratamos 
é muito diverso do antigo, e não sei qual passa ser o motivo por que 
se não quer que ele seja ouvido para nomeação e demissão dos mi
nistros. Eu julgo este um dos negócios mais importantes. Se o 
Imperador deve ouvir o conselho de estado; quando.entender neces
sário dissolver a Câmara dos Deputados, por haver conflito entre a 
representação nacional e o ministério; porque o não ouvirá, quando 
julgar que deve dissolver o ministério? O conselho de estado tem por 
fim auxiliar o monarca no desempenho das árduas funções que 
a constituição lhe incumbe; e a mais importante delas é a de conser
var a harmonia entre os poderes supremos do estado. Ora, quando se 
der uma luta entre os representantes do país e o ministério, 

.. entendendo o monarca que o ministério faz a felicidade do país, e 
que os representantes temporários estão fora do que éjusto, pode, 
pela constituição, consultar o país, apelando dos representantes em 
exercício para o mesmo país. Dado este caso, quer o projeto que o 
monarca ouça o conselho de estado. Mas, pode também o monarca 
persuadir-se de que a representação nacional quer o que é justo; que 
o ministério é hóstil e perigoso ao país; e, neste caso, determina .o 
projeto que o monarca não possa ouvir o conselho de estado! Ora, 
não se poderá inferir disto que o que se quer fazer do conselho de es
tado é um padrinho do ministério? ... Lendo-se o projeto, se descul
pará a quem pensar que ele tem por fim estabelecer um predomínio 
na sociedade brasileira, e que tende inteiramente a criar uma força 
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permanente que conserve o poder nas mãos de quem tiver essa força. 
Parece que o que se pretende é que, criado o primeiro conselho de 
estado, ele se perpetue, assim como o ministério que o nomear. Toda· 
via, é evidente que cumpre que o: monarca tenha ação sobre todas as 
forças sociais, e meios de obstar que uma parte da sociedade seja es
magada pela outra; esses meios se concedem quanto à dissolução da 
Câmara dos· Deputados, e a esse respeito se admite que o Conselho 
de estado seja ouvido; porém, não se quer que o monarca tenha a 
mesma faculdade quando à demissão do Ministério! 

·Desejara que se respondesse a estas considerações. ·. · . 
. ','§ 29 ·Sobre declaração de guerra, ajustes de paz e negocia

ções com as nações extrangeiras." 
Isto é político. · · . 

. "§ 3'? Sobre questões de presas e indenizações." . 
Creio que o pensamento do projeto é que o conselho de esta

do nada decida; que, a este respeito, seja inteiramente consultivo, e 
venha a exercer as funções do atual procurador da coroa, sendo a de
cisão final do ministério. Spbre isto desejaria ouvir a opinião dos hon-
rados membros que o assinaram. · · 

. "§ 49 Sobre conflitos de jurisdição entre as autoridades admi
nistrativas, e entre estas e as judiciárias." 

· :Já tenho feito ver ao Senado que o meu arruinado estado de 
saúde não me permite que tome parte ativa nas discussões, nem me 
permite que estude com profundidade as matérias que se discutem; 
porém, se me não engano, o tribunal supremo de justiça tem a atri
buição de conhecer e ,decidir sobre conflitos de jurisdição. Espero 
que os honrados membros me ilustrarão a este respeito. Se esse tri
bunal tem semelhante atribuição, não. será talvez prudente tirá-la 
para dar a outra corporação. 

"59 Sobre abusos das autoridades eclesiásticas." · . . 
Parece-me que as relações julgam sobre esta matéria; cuido 

que há recursos. dos abusos praticados pelas autoridades eclesiásticas, 
e que são julgados nas relações. A atribuição que aqui se dá ao con
selho de estado é de consulta: julgo que o fim desta atribuição é ilus
trar o ministério para apresentar ao Corpo Legislativo propostas que 
desviem o perigo desses abusos. Mas não sei que utilidade possa resul
tar ao ministério de ouvir o conselho de estado a esse respeito, por 
isso que o desvio desses abusos está fora da suaação; é à legislação 
que isso pertence. Portanto, só poderá o ministério obter bases para 
formular propostas, a fim de que o Corpo Legislativo corte esses abu
sos. 

· § 69 "Sobre decretos, regulamentos e instruções para a boa 
execução das leis, et~. 
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Se o conselho fosse simplesmente administrativo acharia 
este artigo de suma necessidade;- pois não compreende como um 171i• 
nistério. qu~lquer possa bem desempenhar seus deveres sem ter corpo
rações ou indivíduos que o auxiliem nesta matéria. · · ... 

Eis por que julgo muito útil~ nos países que seguem o· regime 
representativo, a existência de conselhos administrativos. Embora 
não haja semelhante conselho na Inglaterra; essa falta não se lhe 
torna sensível, por isso que lá a maior parte dos ramos da adminis
tração estão incumbidos a corporações, e não a indivíduos; e assim 
as tradições se conservam e são transmitidas aos ministérios que se · 
sucedem e as tornam efetivas. Entre nós o procurador da coroa exer
ce funções que lá estão divididas por muitas corporações ou indivf~ 
~~- . ' . ' 

Espero ser ilustrado pelos honrados membros que assinarjlm 
o projeto, sobre estas minhas considerações. 

O SR. SATURNINO.;..; O nobre Senador entende que há uma 
espécie de pleonasmo ·ou redundância no artigo 7Ç, que está em dis
cussão, quando diz:- Incumbe ao conselho de estado consultar em 
todos os negócios em que o Imperador houver por bem ouvi-lo; e . 
principalmente em todas as ocasiões, &c. (Lê.) Diz o nobre Senador 
que, depois de ter dito o artigo que incumbe ao Conselho de Estado 
consultar em todos os negócios em que o Imperador houver por bem, 
escusado _era fazer a enumeração destes casos; nias observe que os 
autores deste projeto tomaram por nornia a "mesma redação da col)s
tituição, que, no artigo 142, diz:- Os conselheiros serão ouvidos em 
todos. os negócios graves e medidas gerais da pública administração, 
principalmente sobre a declaração da guerra, &c .. (Lê.) - Em conse
qüência, como pode a redação do artigo em discussão ser censurada 
de redundante; se não faz mais do que cingir-se·às mesmas palavras 
de que usa a constituição? O que quer dizer o artigo é que o Impera
dor deverá ouvir o conselho sobre todos negócios em que houver por 
bem, e com preferência sobre estes que aqui estão enumerados. En
fim, aqui não há senão uma cópia da constituição. 

Pelo que respeita à última parte do § 1 Ç, que diz: - À exce
ção da sexta -, entende o nobre Senador que é a respeito desta atri
buição de Poder ModeradQr (a de nomear e demitir livremente os 
ministros de estado) que·é mais necessário·a consulta do conselho de 

· estado; deve dizer que não nos incumbe a nós decretarmos o con
trário isso seria anticonstitucional... 

O SR. PAULA SOUZA- Como? 
O SR. SATURNINO - Eu mostro. O art. 101 da constituição, 

que trata das atribuições do Poder Moderador, diz:- O Imperador 
exerce o Poder Moderador: 1Ç, nomeando os.Senadores, etc.; 2q, 
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convocando a assembléia geral extraordináriamente, etc.; 3<?, . san
cionando os decretos da assembléia geral, etc.; 49, . aprovando 
e suspendendo interinamente as resoluções, etc.; ·59 · prerrogan
do ou adiando a assembléia geral, e dissolvendo a Câmara dos 
Deputados~ · etc.; 69, . nomeando , e demitindo livremente , os 
ministros de estado. -.Exprime-se a respeito desta atribuição de 
uma maneira muito particular; usa da palavra -livremente-. E, tan
to esta é a mente da constituição, que, no cap(tulo eni que criou o 
conselho de estado (abolido pelo ato adicional) diz que sobre esta 
atri.buição o Imperador não é obrigado a ouvir o conselho de estado. 

·Em· conseqüência, se se disser que o Imperador deve ouvir o 
conselho de estado em todas as ocasiões em que se propuser exercer 
qualquer das atribuições do Poder· Moderador, também o deverá 
ouvir quando.tiver deexercer a atribuição de nomear ou demitir os 
ministros; e então será livremente? Certamente que não; e, por conse
guinte, ·falta-se a um pieceito constitucional, quândo 5e impõe ao 
Imperador a obrigação de ouvir ao conselho de estado na nomeação 

·ou demissão dos ministros. . 
Portanto~ creio que não se podia deixar de dizer o que está 

no artigo, não se podia deixar de estabelecer a exceção desta atribui~ 
ção, porque uma lei ordinária não pode anular a atribuição que a 
constituição dá ao Imperador de nomear e demitir livremente os mi
nistros de estado; e é preciso notar que o artigo não diz que o I mpe-

• radar poderá ouvir· o conselho de estado quando lhe aprouver; diz 
que incumbe ao conselho de estado consultar em todos os negócios 
em que o Imperador houver por bem ouv(-lo, e principalmente nos 
que o mesmo artigo designa. Como é que o conselho de estado há 
de exercer uma atribuição que lhe é vedada pela constituição? Esta 
exceção, portanto, parece que se devia admitir. . · · · .. · 

A outra reflexão que fez o nobre Senador, foi ao § 4<?, que diz: 
- Sobre conflitos de jurisdição entre as autoridades administrativas 
e entre estas e as judiciárias. -Diz o nobre Senador que essa atribui
ção de decidir os conflitos já pertence ao Supremo Tribunal de Jus
tiça, e assim (amos fazer um novo conflito entre o Conselho de Es
tado e o Supremo Tribunal de Justiça. Mas eu noto que, no artigo 
164, § 39 da constituição, se diz que conpete ao Supremo Tribunal 
de Justiça conhecer e decidir sobre os conflitos de jurisdição e com~ 
petência das · rel~ções provinciais. ·Portanto, a jurisdição do Supre
mo Tribunal de Justiça é de obviar os conflitos entre as relações;. e 
o § 4C? do artigo em discussão fala dos conflitos entre as autoridades 
administrativas e entre estas e as judiciárias. 
· Por conseqüência, vai-se estabelecer· por · esta lei uma 
autoridade que decida destes conflitos, que porventura tenham apa-
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recido ou possam aparecer: e portanto _é muito previdente a lei que 
determina qual é a autoridade que deve decidir legalmente semelhan-
tes conflitos. . . . . .. _ _ ...... · . . . . .... . 

. Parece~me que o nobre Senador não fez mais r~flexão alguma; 
e eu creio ter-lhe. respondido, .e dado a-. razão que. tiveram os autores 
do projeto para estabelecerem esta: disposição. . .. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS -:- Pedi a· palavra somente 
para dar algumas informações a respeito das _dúvidas que apresentou 
o nobre ,Senador o Sr. P.aula e Souza,· (lendo o_projeto) "sobre ques
tões de presas e indenizações." Já houve ocasião em _que o lr:nper~dor 
em conselho de estado decidisse sobre matéria de presas, como aque~ 
las que foram feitas no Rio da. Prata; e que os Ingleses reclamaram~ 
Portanto, está claro que estas questões ocorrem muitas vezes;- e deve
se consultar ao conselho de estado, não obstante este negócio e pro~ 
cesso ser tratado no conselho do almirantado. . ... .. . . . . 

Disse o nobre Senador que lhe parece que este conselho de 
Estado vai fazer as vezes do procurador da coroa. Eu creio que não; 
creio que irá fazer consultas como faziam alguns antigos :tribunais, 
como, por exemplo, odeseml:largo do paço .. O procurador da coroa há 
de ser ouvido, assim como-é ouvido agora mesmo; Não se acaba pois 
com o emprego de procurador da coroa, ele continua; e, quando for 
preciso, dará também o seu voto nestas questões. 

Agora, sobre conflitos de jurisdição, como bem disse o nobre 
senador que me precedeu, o Supremo Tribunal de Justiça tem incum· , 
bência de decidir, mas é a respeito daqueles que se dão entre as re
lações. Se são conflitos entre autoridades judiciárias subalternas, são 
decididos nas relações; e são conflitos entre· as mesmas relações, 
então, neste caso, o Supremo Tribunal decide. Mas, aqui no parágra
fo do a·rtigo em discussão, trata-se dos conflitos de jurisdição entre as 
autoridades administrativas, e entre estas e as judiciárias: isto não 
pertence ao Supremo Tribunal decidir. 

Ora, na .França, eu vejo que muitas vezes se. consulta a este 
respeito, e então o Ministro decide. As consultas não são executivas, 
servem para que o Ministério decida os conflitos, atendendo a estas 
consu I tas. , 

(Lendo.) "Sobre abusos das autoridades eclesiásticas.'' Nestes 
casos tinha lugar o que se chamava recurso. Antigamente o recurso 
era um processo um pouco embaraçado. Quando aconteceu a revolu
ção em Portugal, uma das coisas que se providenciaram foi esta, re
duzindo-se este processo a agravo. de petição; entre nós foram acaba· 
dos os agravos de petição; mas parecia haver uma espécie de lacuna 
na legislação, e o nobre Senador o Sr. Vasconcellos, quando· Minis" 
tro da Justiça, apresentou um' regulamento, corno uma espécie de 
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fórmula, para que se- concedesse este recurso. O mod.o por_ que se 
mandou proceder neste recurso foi interpondo uma espécie de apela
ção: para as· relações; e agora por este artigo se determina .que se 
ouça ao Conselho de Estado. Poderá então haver decisões dos Minis-
tros, atendendo .a estas consultas. . . . . . 

1:-.o ·que· me.lembra. dizer a' respeito. deste artigo; tudo o mais 
me parece bastante claro. · . . .... 

.. ·.O SR. PAULA E SOUZA- Sr. Presidente, ainda. não apare
ceram razões .• qt..-e provém • a necessidade de enumeração casuística 
destas atribuições do Poder Moderador .. Se este Conselho é somente 
consultivo, fica ao juízo do monarca, ou do Ministério, que·é quem 
exerce a maior parte destas atribuições, ouvir quando quiser ao con
selho. Logo, não só não é obrigado o· monarca a ouvir o conselho 
como não é em todos os casos que ele tem de o ouvir; é nos casos que 
ele quiser. Se é ·assim,· parece· que a ·lei devia terminar. dizendo 
simplesmente ·como está no começo do artigo: ::- Incumbe ao Canse~ 
lho de estado consultar em todos os negócios em que o Imperador 
houver por bem ouvj-lo -c e nada mais. . 

· ~ · Mas dirão que a lei, quando diz: -e principalmente sobre estes 
ou aqueles etc. -, e !Principalmente sobre estes ou aqueles etc. -; 

· é para · os membros do conselho estudarem bem essas · maté~ 
rias; e eu d_igo. que os conselheiros de estado devem estudar tudo o 
que forma a ciência do es~adista e a ciência do administrador. Logo, 
não vejo necessidade de enumerar estas matérias aqui. Em suma, es
tas matérias sobre que o conselho. de estado tem a faculdade de 
consultar, todas ficam decididas definitivamente pelo Ministério; o 
conselho não faz mais do que. aconselhar, não toma decisão alguma; 
segundo o projeto, toda a decisão é .do Ministério; o conselho nem é 
acessor, é informador; e por isso é que eu disse que faz o que atual
mente.-é cometido. ao procurador da coroa, pois que atualmente, 
quando os ministros não têm informações, mandam ouvir ao procura
dor da coroa. Estas matérias vão ao conselho; o conselho não deci
de, informa só: logo, a decisão definitiva é do ministério; e, se isto 
é assim, era escusado. marcar, enumarar estas atribuições. Mas, uma 
vez que. se enumeraram, tratei de examinar se porventura essa enu-
men~ção era defeituosa. . . · . 

No § 1'? eu notei que, se a função do conselho é aconselhar 
o r.nonarca, principalmente nos atos do Poder Moderador, não devia 
haver a excéção da atribuição que se acha consignada no§ 6'? do art. 
101 da constituição. Mas a isto respondeu um nobre Senador que a 
minha opinião era anticonstitucional, que devia haver exceção desta 
atribuição, porque a constituição proíbe que o ciénselho de estado 
seja consultado a respeito dela. 
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O SR. SATURNINO- Não foi esta a minha argumentação; · ··· 
O SR. PAU LA SOUZA ..,.. Creio que foi. isto; e apresentou esta 

outra argumentação: "Que o monarca deve nomear e demitir livre· 
mente o· ministério." Mas, .pergunto eu; o conselho, neste CaSO, obri· 
ga o monarca? Não, porque o conselho, é simplesmente consultivo, 
e ele é só ouvido quando o monarca quiser; o monarca é livre em to· 
dos os seus atos. 

Como, pela constituição anterior, o monarca era forçado a 
ouvir um conselho de estado vit~l(cio em todos os negócios graves e 
medidas gerais da pública administração; assim como em ~odas as 
ocasiões em que exercia atribuições próprias do poder moderador, 
a mesma constituição excetuou esta atribuição de nomear e demitir 
livremente os Ministros de Estado. Disse que a este respeito não fosse. 
ouvido o conselho de estado. 

· ·Mas o plano deste projeto é outro: esse conselho· de estado, de 
que iala a constituição, foi abolido, e nós não o podemos criar de 
novo senão por meio de uma reforma da constitúição. Ora, o Conse· 
lho de estado que é organizado por este projeto é outro, e a este con· 
se lho o· monarca não tem obrigação de consultar; consulta-o quando 
quer; e passando o artigo 7q com a exceção da atribuição indicada no 
§ 6q do art. 101 da constituição, segue-se que ao monarca é proibido 
consultar o conselho de estado sobre esta sua atribuição de nomear 
e demitir os ministros.· Se se disser que não inibe ao monarca, ·inibe 
ao conselho de estado ·de consultar a este respeito; embora o monar~ 
ca queira ouvi-lo, não pode consultar porque a lei o veda. 

Ora, se a nomeação e demissão do ministério é equivalente da 
dissolução de uma câmara, porque é um meio de harmonizar ó pa(s, 
dissolvendo o ministério ou a câmara; e se, a respeito da atribuição 
de dissolver a câmara, o Imperador consulta o conselho, como não 
o deverá· consultar a respeito da dissolução do ministério? E demais, 
como o monarca, pela constituição, era forçado a ouvir um conselho 
vital (cio; ela muito sabiamente prevendo que o Conselho podia fazer 
um corpo com o ministério, não o forçou a ouv("lo a respeito desta 
atribuição de nomear e demitir os ministros de estado; agora, porém, 
neste projeto, fazendo-se a mesma exceção, não só se pro(be ao 
monarca consultar o conselho na nomeação e demissão do ministé· 
rio, como proíbe-se ao conselho de consultar sobre esta matéria. 
Ora, isto é injusto, porque eu já notei que o conselho deve servir para 
aconselhar o monarca a respeito dos conflitos entre o Poder Legis· 
lativo e o Poder Executivo. O primeiro defeito é conceder que o mo
narca ouça o conselho a respeito da dissolução da Câmara, e não con· 
ceder o mesmo a respeito da demissão . do ministério. O segundo. 
defeito é que, desejando o monarca ouvir o conselho .sobre esta sua 
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atribuição, não o pode fazer; e, ainda que o fizesse, o conselho não 
pode consultar. . . . .. ·. . . . · · 

·Quanto aos conflitos de jurisdição entre as autoridades admi· 
nistrativas, e entre estas e .as judiciárias; eu não afirmei que o Supre
mo Tribunal podia decidir tais conflitos; antes dissse quenãoestava 
ao fato da matéria. Se se julga que não compete ao ·supremo tribunal 
conhecer e decidir destes conflitos, bem; não. tocarei mais nisto. 

(Lendo.) "Sobre abusos das autoridades eclesiásticas. Estes 
abusos são a respeito de indivfduos, estes indivíduos têm· recursos; 
para que deixar isto ao conselho de estado? Parecia-me que a decisão 
destes abusos devia· antes ficar a corpos independentes, a corpos mais 
ocupados destas· matérias, do que ficar ao ministério, porque o mi· 
nistério não ·é obrigado a estar pelas consultas, pode rejeitá-las ou se· 
gui-las. logo, esta.decisão sobre abusos das autoridades eclesiásticas, 
·pertencendo ao ministério me parece que fica menos' garantida, 
menos segura, do que ficando, como es-t..á nas mãos das relações, 
porque a responsabilidade do ministério é muito mais difícil de 
obter-se do que a responsabilidade dos corpos judiciais. 

Parecia-me. mais útil ao país que este § 5<? não entrasse nesta 
lei, uma vez que passe esta enumeração casuística. Mas, tirando-se 
toda esta enumeraçã~, ficando unicamente o começo do artigo, 
evitavam-se todas estas questões; ficava amplo o. círculo para o 
monarca consultar. Tomo a insistir em que inibir-se ao conselho con· 
sultar sobre a nomeação e demissão dos ministros, debaixo do plano 
desta ·lei, pela qual o monarca ouve o conselho de estado somente 
quando quer, não só me parece impolítico, como contraditório. 

· . · Julgou-se que é mais útil que haja·um conselho oficial do que 
um conselho oculto, um conselho particular; e, se se dá este conselho 
oficial ao Imperador, se se diz que ele pode consultà-lo no que quiser, 
sem o obrigar a isto, não é prudente determinar que, em tal matéria, 
não seja consultado o conselho. ·Isto é coarctar a respeito desta sua 
atribuição, porque o ato principal do poder moderador é sem dúvida 
a dissolução da câmara e a dissolução do ministério. Se eu hoje fosse 
fazer uma constituição, eram estas as únicas atribuições, de decidir 
a luta entre os representantes do país e o ministério, que daria ao po
der moderador. Todas as outras são mais próprias do poder executi
vo, e esta minha opinião é de muitos publicistas. 

Ora, se nós mandamos que o conselho de estado seja ouvido na, 
dissolução da câmara, é um contra-senso não ser ouvido na disso
lução do ministro. 1: .. além disto, coarctar ao monarca a liberda
de de ouvir ao conselho a este respeito, se ele julgar conveniente ou
vi-lo. Fazem-me muito peso estas reflexões; e para ao menos votar, 
vou oferecer uma emenda suprimindo todos estes parágrafos. 
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Vem à mesa e é apoiada a seguinte emenda: 
"Emenda ao art. 79 § 1 Q Suprimam-se as palavras - à. exceção · 

da 6~- e acrescente-seo:: o seguinte: - Nestes casos poderá o Impera
dor ouvir o seu conselho, e expedir suas resoluções,' sem assistência 
ou dependência dos ministros .do executivo. - Salva a redação. -
Alves Branco." . 

. O SR. VASCONCELLOS- Sr. presidente, eu nãotenho escrú
pulo em aprovar todo' o artigo tal qual está; mas ainda não tenho 
formado bem o meu juízo sobre a emenda que se acaba de apoiar, 
que aliás me parece. muito importante· .. 

Eu· entendo que a este conselho não pode competir senão a 
faculdade de consultar, isto é,. de emitir a sua opinião sobre. os 
negócios, a respeito ·dos quais se lhe pedir o seu.parecer, quando o 
Imperador houver por bem ouví-lo. Se a este conselho:.competisse 
alguma decisão definitiva, ele seria contrário à constituição do esta~ 
do, porque então esses negócios administrativos, esses negócios.d~ 
alçada ·do Poder. Executívo e do Poder Moderador seriam decididos 
por um tribunal a quem a constituição não conferiu tal autoridade._ 
Este conselho viria, portanto, a ser Poder Executivo e Poder Modera
dor, revestido de toda a sua autoridade; e responsabilidade passaria 
do ministério para o Conselho de estado; enfim, subverter-se-ia toda . 
a nossa ordem constitucional. Portanto, eu julgo que o projeto. expri
miu perfeitamente a idéia que se desejava ver consignada em lei; isto 
é, que a este conselho compete consultar. . . . . 

Disse um nobre Senador: - Mas parà quedeclarar casuisti· 
camente as funções deste conselho? Não há perigo nesta enumeração 
das funções, esquecendo algumas importantes, algumas. que lhe 
devem caber-? Não sei se exponho fielmente o pensamento do no
bre Senador. 

O SR. PAULA SOUZA- Eu não disse isso; . 
·O SR. VASCONCELLOS - Se o nobre Senador quisesse. 

fazer o obséquio de explicar ... • . 
O SR. PAULA SOUZA- Eu não disse que havia perigo, disse 

que podia ter escapado alguma;· e que, dizendo-se - em todos os ne
gócios - estava tudo remediado. Peço I icença para mandar à mesa a 
minha emenda. 

E apoiada, e entra em discussão conjuntamente. com a mais 
matéria, a seguinte emenda: 

"Ao art. 7~ Suprimam-se todas as partes do artigo depois da 
palavra - ouvi-lo -. Quando isto não passe, suprima-se a exceção do 
§ 1 ~ - Paula Souza'~ 

O SR. VASCONCELLOS (continuando} - Sr. presidente, o 
nobre Senador entende q~e não se. deve fazer a enumeração das fun-
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ções do conselho de estado; porque pode acontecer que na enumera-· 
ção esqueça alguma importante. Ora, eu seria da opinião do nobre 
Senador, rejeitaria também a especificação do artigo, se não 
atendesse ao nosso atual estado. Temos confundido alguma vez as 
atribuições do Poder Executivo com as dos tribunais; por exemplo, 
hoje entra outra ~vez em dúvida a· quem compete a decisão das causas 
de presas. 'Dado que uma·lei de 1827, da assembléia geral, atribuisse 
a decisão final em grau de revista ao governo, todavia, ·leis posterio
res se tem exprimido de maneira que parecem negar esta autoridade 

_ao governo, quando, por exemplo, a lei do SUpremo Tribunal de Jus
tiÇa ·e o decreto de 20 de dezembro de 1830 determiriàm que ao 
Supremo Tribunal dê Justiça compete conceder revista em todas as 
causas; sejam elas de que natureza forem, uma vez que sejam acusa
das as sentenças de manifesta nulidade ou de injustiça notória. Eis, 
pois; logo uma dúvida que conviria decidir, a que conviria pôr termo; 
mormente em nossas circunstâncias, pois que pode ocorrer este caso, 
cá~o em que o governo pode ser comprometido.-

Temos outra; atribuições próprias do Poder Executivo, e que 
não são_ exercidas pelos agentes do Poder Executivo. Importava 
muito nesta lei aclarar todas estas matérias. E o fim do artigo, e a ra~ 
zão pela·qual eu julgo que ele deve ser aprovado. 

- Podia também entrar em dúvida se este conselho de estado era 
incumbido de consultar só sobre as atribuições do poder moderador, 
porque é· uma necessidade mais geralmente ·sentida. Não considero, 
por:tanto, que o sistema do artigo seja defeituoso; antes me p_arece 
que é muito conveniente, muito útil, e que, por conseguinte, não se 
deve alterar o seu sistema, devem ser enumeradas as funções do con
selho de estado. 

Ora, V. Ex~ faz-me obséquio de mandar a emenda do nobre 
Senador o Sr: Alves Branco. (Lê a·emenda.) Entende o nobre Sena
dor o Sr. Alves Branco que os ministros de estado não devem assistir 
às sessões do conselho de estado em que se trate de atribuições do 
poder moderador. Se o -nobre Senador entende que os ministros 
podem não assistir se não há obrigação de ouvir o conselho sem
pre nestes casos, eu adoto a emenda do nobre Senador; mas, se 
em um· dos- casos em que o Imperador tem de exercer o poder mo
derador, os ministros não podem assistir e tomar parte na discus
são do conselho de estado; eu rejeito a emenda. Eu quisera que em 
questão em que os ministros podem ser partes, como, por exemplo, 
na questão da· dissolução das câmaras, eles apenas pudessem expor o 
estado do país, o estado das coisas, e que se retirassem; mas, em 
outros objetos, me parece que eles não têm empenho direto, podem 
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tomar parte em todas as discussões, assistir mesmo à votação no 
conselho. · · · ·· .· . 

Eu, pois, adoto a eme~da do nobre Senador, salva a redaÇ,ão, 
ou neste sentido. . · · · · 

Quanto à exceção da atribuição indicada no § 6'? do artigo 
101 da constituição, atendendo-se ao sistema do projeto, pode-se não 
julgar de uma absoluta necessidade: trata-se simplesmente-de nomear 
ou demitir os ministros, mas não da dissolução 'do ministério. O 
nobre Senador, . que tanto insiste pela supressão disto, considera 
nomear ou demitir livremente os ministros como sinônimo de dissol· 
ver ou conservar o ministério. Se esta fosse a inteligência do§ 6<? do 
art. 101, eu também julgaria conveniente a supressão da exceção 
desse § 6Ç; mas a questão é diversa; é a escolha de pessoas, nomear e 
demitir os ministros; e pode ocorrer a necessidade de nomear já, 
como não se fazendo essa declaração, pode se entender que o monar
ca, por delicadeza, há de ouvir o conselho. 

Entendeu-se que, quando ele quisesse nomear para o ministé
rio Pedro, Paulo ou João~ havia de ou'Jir ao conselho, e o conselho 
diria: não; melhor é que se nomeie Manoel, André, etc .. Ora, 
eu estou persuadido que esta não é a inteligência das palavras nomear 
e demitir livremente aos ministros; ao menos, as razões que eu ouvi 
ao nobre Senador não me ,convenceram disto. · · 

Disse o nobre Senador: - O ministério ou a câmara tem de ser 
dissolvida; há de o Imperador ouvir o conselho de estado sobre a dis
solução da câmara e não o .há de ouvir sobre a dissolução do minis
tério? - Eu não posso separar estas· questões. Quando o Imperador 
consulta o conselho de estado sobre a dissolução da câmara, exige
lhe o seu parecer sobre a conseniação da câmara, ou sobre a conser·. 
vação do .ministério, sobre a dissolução de uma, ou do outro. Ora, 
sendo expresso na co-nstituição que uma das atribuições do poder 
moderador é dissolver a câmara dos dep1,1tados, é evidente que a in
teligência do § sÇ, nomear e demitir livremente os ministros, não 
compreende a questão da conservação ou dissolução do ministério, 
refere-se unicamente à designação das pessoas. O Imperador, quando 
consulta se deve dissolver a câmara, deseja que os conselheiros emitam 
o seu parecer sobre a marcha do ministério e sobre a marcha da câmara; 
que eles se enunciem com clareza e digam qual é a marcha mais acer
tada, mais apropriada ao estado do país, qual merece a preferência, 
se a da câmara, se a do ministério; se é provável que a dissolução da 
câmara possa trazer uma ordem mais regular na direção do estado. 
O conselho, pois, não pode emitir a sua opinião, sem que ou. se 
pronuncie pela co!lservação do ministério, ou pela conservação da 
câmara. 
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· Portanto,: eu não suspeito, nem há sombra de suspeita de que 
o projeto possa_ dar o: predomínio da sociedade· à administração que 
nomear este conselho: de estado. Não comparto estes receios nem es
tas suspeitas~: (Apoiados.) Todavia, se alguma dúvida pode.- haver a 
tal: respeito,·não:negarei .o meu voto à emenda que propõe,a supres
são· desta parte do § 1C? do artigo em discussão qu,':!: excetua a .atri~ 
buição 6~, indicada.: no artigo· 101 da constituição. Não . parece 
necessária a conservação desta parte do artigo, visto que o projeto 
que se discute, em vez de declarar que o conselho de estado será ou~ 
v ido .sobre tais e tais objetos,. em vez. de prescrever a necessidade do 
Imperador ouvir. o conselho de estado, exprime-se deste modo: -
Incumbe ao. conselho, & c . .,.... Impõe obrigação não à coroa, :mas ao 
conselho .. Eu, po_is, .adotarei a emenda de supressão nesta.parte, por- . 
que o sistema d() projeto a dispensa, e não porque .da sua adoção se 
seguisse algum perigo. ; .. 

·. Quanto às diversas funções do conselho, eu estou convencido 
de que devem ser declaradas.· O artigo diz: - Incumbe ao conselho 
de. estado· consultar em todos os negócios em que. o Imperador 

. I > 
houver por. bem ouvJ~to, e principalmente, .&c. - Ora, é claro que o 
Imperador há de ouvir ao conselho sobre todos os negócios da compe
tência do poder moderador e do Poder Executivo. Bastaria, por
tanto,· enunciar-se . simplesmente assim. como está. no artigo~-: sem 
os parágrafos; mas há negócios, como eu já disse, em que tem
se apresentado : dúvidas, e dúvidas ·grandes .. Portanto criando-se 
nesta lei um conselho· de estado, pareeia muito razoável que se 
removessem· estas. dúvidas. - Sobre questões de presas ...:..: Já'· eu. 
disse qual é a nosSa legislação, e as dúvidas que têm ocorrido. Por 
uma .lei de 1827,. o Poder Legislativo geral declarou· que ·a decisão 
do supremo tribunal de justiça e do decreto de 20 de dezembro 
de 1830 foram concebidos de maneira que hoje não sei-se se·tem 
duvidado; mas pode-se duvidar da competência do governo nesta par
te. 

·. Sobre abusos das autoridades eclesiásticas .,..-. Também têm ha
vido dúvidas .·sobre a questão de saber a quem compete· remediar 
neste caso. O governo fez um regulamento, mas e~te regula~en~o 
não tem agradado; tem-se entendido até que ele pod1a produzir a ln

subordinação rio governo da igreja; era a ocasião própria de cometer 
negócio de tão alta monta ao conselho de estado, declarar que ele, 
neste caso, socorre-se ao cidadão brasileiro, ao governo, como 
incumbe a constituição do estado. . 

Sobre conflitos de jurisdição entre as autoridades administra
tivas e entre estas e as judiciárias-. Já se disse que ao supremo tribu
nal de justiça competia resolver os conflitos entre as relações, e às 
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relações decidir os conflitos de jurisdição entre.as autoridades judi
ciárias subalternas: aqui, este parágrafo do projeto compreende o que 
verdadeiramente.se pode.chamar conflitos de jurisdição. · .... · 

Se não :for expressa esta doutrina, quem decidirá os confli, 
tos? Quando houver dúvida se um objeto pertence à administração 
ou aos tribunais, quem decidirá? Os tribunais? Lá passa a administra
ção para os tribunais .. Mas, dirão: - Também, conferida ao 
governo esta faculdade, passa o Poder Judiciário para a administra~ 
ção-.. · 

Todas as coisas ·podem encontrar. seus. inconvenientes; a habi
lidade está em escolher as que menos contêm. Ora, a' doutrina .do 
artigo me parece preferível, porq'ue o Poder Executivo é rigorosamen
te vigiado pelo Poder Legislativo: qualqUer pequeno abuso, qualquer 
pequena usurpação há de ser logo acusada nas câmaras; o ministério 
há de ter o maior cuidado em nunca saltar as raias da sua autorida
de; quando, pelo contrário, o Poder Judiciário:.não está· sujeito a 
tal fiscalização, ou a tão exata fiscalização. · · · 

. E demais, muitas vezes até será arriscada a deliberação, porque 
há, por exemplo, uma luta. entre duas autoridades administrativas, 
entre o comandante das. armas e o presidente de uma província em 
caso gravíssimo, e cuja decisão só o governo o pode dar, com atenção 
ao estado das coisas; recorrer-se-há aos tribunais? Não me 'parece con-
~~~. ' 

Pelo que tenho dito, é justificado o meu voto. ·a favor do arti
go e da emenda do nobre Senador o Sr. Alves Branco; Até o presente 
ainda não .ouvi razões para que ele fosse rejeitado. Seja suprimida 
essa exceção do § 6<? do artigo 101 da constituição, que, para maior 
clareza, se. tinha acrescentado nesta 1 ~- parte do artigo 7<?, e fica de7 
clarado que, na decisão dos negócios a cargo do Imperador, os· mi
nistros de estado não assistiram quando se ventilar ali a sua causa. 

Eis a minha opinião. · 
A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia seguinte as maté

rias dadas para hoje, acrescendo a 3~ discussão da resolução .:.... V -
de 1841, sobre a nomeação dos vice-presidentes de província. 

-Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde. 
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.. ·. SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1841 

Presidência do Sr. conde de Valença · 
. . . ..... . 

. · Reunido· n~mero ·suficiente de Srs~ Senadores, abre-se a sessão, 
e~ lida a ·aia da anterior, é aprovada. ' . . 

· ORDEM DO.DIA · 

Continua a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão 
do artigo 79. do projeto de lei- S,.... deste ano, criando um Conse
lho de: Estado,: conjuntamente com as emendas dos Srs. Alves Bran-
co e Paula Souza apoiadas na referida sessão. ··: . •. · ·. . · " . · 
. . O SR. H. CA VALCANT(- Eu vejo qúe neste projeto há obri-

gações que são impostas ao ·conselho. de Estado, e há,obrigações 
que . são .. impostas -ao .. ministério;· Não entendo. porém este. artigo; 
e não sei se alguns nobres Senadores me poderão esclarecer .. Diz o 
artigo: _,,.... Incumbe. ao Conselho.· de Estado consultar em todos os 
negóeios em que o· Imperador .houver por bem ouvi-lo, e· princi~ 
palmente,· &c. -:- Se o.lmperador quiser, pode não ouvi-lo: é isto 
o que se depreende da letra do artigo. · 

. Este projeto parece que foi formulado. segundo o cap(tulo 
79 da constituição :que organizou o antigo Conselho de Estado e 
marcou as suas atribuições. A resjleito deste conselho determina
va a oonstituição o seguinte~ (Lêl ''Art. 142. Os conselheiros serão 
ouvidos· em todos os negócios graves e medidas gerais da pública ad
ministração, principalmente sobre a -declaração da guerra, ajustes 
de paz, ·negociações com as nações estrangeiras; assim como em todas 
as ocasiões em que o Imperador se propunha exercer quaisquer das 
atribuições próprias do· poder moderador indicadas no art 101, é 
exceção da 6~" 

Ora, neste artigo da constituição, eu vejo que o antigo Con
selho de Estado devia ser ouvido absolutamente. Os Ministros de 
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Estado não podiam tomar uma medida sobre os negócios gerais de 
pública administração, principalmente nos de que trata o artigo, sem· 
ouvir o Conselho de Estado; se a tomasse, era responsável; porém, 
pela letra do artigo do projeto, supõe-se que o Conselho de Estado 
pode deixar de ser ouvido. 

Eis aqui, a meu ver, quase dispensada a existência do Canse~ 
lho· de Estado quando o Imperador ou o Poder Executivo obrar 
com precipitação, ainda mesmo em um negócio grave~ sem ouvir o 
Conselho de Estado; parece que não é o governo responsável, porque 
pode dizer que não tinha obrigação prescrita. de ouvir o Conselho. 
Se é esta a inteligência ·que se _pode~ dar ao aitigo,. nãó acho tal dis
posição muito conforme com o fim de um Conselho de Estado, o 
pode-se concluir que não é ele necessário. · ·._ . . . . . · 

O Conselho .de Estado que se diz responsável também tem de 
ser. .,ouvido quando o_ Poder- Executivo. tenha de. exercer: certas atri
buições de grande importância. Por conselhos dados·em tais ocasiões 
a constituição primitiva __ tornava responsáveis os antigos Conselheiros 
de Estado. Por este projeto; porém, -os Conselheiros de Estado não 
são responsáveis neste caso, porque o art. 49 só lhes impõe respon
sabilidade pelos conselhos que· derem : nos negócios relativos ao 
exerc(cio do: Poder Moderador, pelos conselhos. :que derem. opos" 
tos à constituição e aos interesses do estado. Nos negócios :·relativos 
ao Poder Exeéutivo não são responsáveis;. 

Alguns nobres SenadoreS·. querem que· se elimine do artigo 
6<? a atribuição do PoderMode·rador indicada no'aitigo 101da cons
tituiçã9. Sr. Presidente~ eu .não partilho essá opinião; eu entendo que 
a atrib_uição que tem o Poder Moderador de nomear e demitir livre~
mente os Ministros de Estado não deve ser sujeita ao Conselho de 
Estado; ou, por outra forma, ·entendo que se não deve impor .ao 
conselho a obrigação de aconsélhar· ao. monarcá· sobre aqueles· indi~ 
v(duos que têm de substituir o. ministério: :(apoiado) em.primeiro 
lugar, porque com isto· parece que se vai. estabelecer o s_tatus in 
statu;. e em segundo lugar, porque· temo. {pode ser que isto seja um 
prejuízo meu) que neste caso se .realize o motivo pelo qual Augusto 
chamou· o seu. sucessor. Suponhamos que um ministério de.va ser 
demitido por não ter a confiança da·nação, por não merecer estar à 
testa dos. negócios públicos,· mas este ia de acordo com o Conselho de 
Estado; porventura, neste caso, estará o conselho habilitado para 
indicar quem deva ser o sucessor? Diz a·. história que Augusto esco
lheu para seu sucessor Tibério, a fim de se fazer desejado; e não po
derá acontecer isso? Não seria prudente a constituição quando ex
cluiu o Conselho .de Estado de intervir nesse negócio? Quando deu 
a esse respeito inteira liberdade ao monarca?. 
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. : ~ Podem-se dar: duas-hipóteses: ou o Conselho, pode ser. consul
tado, ou ter -obrigação de dar conselho; e~ em: qualquer· das hipóte
. ses;.-eu: acho o conselho prejudiciaL O .conselho que ·tem .pe-rdido a 
confiança.pública .não .·parece.o mais próprio~para.indicar:os que·a 

·terão.; isto é, considerando,se o .conselho .com obrigação -de acàn~ 
-selhar;. e;- dada a hipótese de não ser obrigado. o .. conselho~-poderão:os 
conSelheiros ·dizer. que não dão conselho nesse negócio~ Seria mesmo 
exigir deles um conselho suspeito~ colo'Cá~los em tal P<>sição:'Não sei 
·se: tenho . sido ~entendido ... : ·mas acho que quando·_ a constituiÇão 
_ estab~leceu :essa e~ceção; .não .foi debalde, _e_ de sua conservação talvez 
nenhum mal resultaria. · · · · · 
_ . - Se :se. e~ami na r ~ que acontece nos . países- cujo go~erno te~ 
analogia: com -o' nosso, há de.se·encontrar que há- identidade. de opi
nião com as que emito. Não· -sei se a- palavra':-: livremente ~ de :que 
usa a disposição sexta do artigo 101 da _constituição, tem:a inteli
gência que alguns:-·lhe dão, porque,-muitasvezes, o monarea é obri
gado. a chamar- pará o ministério pessoas. com quem não simpatiza. 
_Na. fo~ma~-do, nosso governo apresentam-se :_indivíduos :que a opinião 
p9bJ!ca _ind_iça COITIO :hábeis para dirigir os negócios _do Estado; bem 
qu~ às, vezes, ~ão ten~ m todas as_ hab ii itações necessárias. _ - · _ 

_ Sr. Presidente, julgo que: todo o artigo poderia ser suprimido.:
não .acho nele grande vantageJ11, e ainda esto_u _-pela idéia que já 
emiti acerca deste' conselho. Quanto _mais. se quiser desenvolver 
este projeto, .t-anto .pior há de ficar; e, além disso,julgo que todo o 
desenvolvimento é perigoso. · _ _ -- - . _ _ .. - .- _ 

Permita-me agora-- a_ câmara que lhe diga mais duas palavras: 
confesso que a idéia que vou emitir tem poucas pessoas por .. si; mas 
reputo~a_ de . abSoluta -necessidade, _e não -de simples conveniência 
para-a marcha de um governo regular. 

. O Poder Executivo tem: muitas vezes de deliberar sobre coisas 
que -a_s le-is não podem alcançar; a constituição incumbe ao-Poder 
Exe_cutivo _não -só.a .execução das_leis, como promover o bem geral 
da nação;:porém, outras coisas há que ele. também deve.prover, ·e 
se não -acham especificadas. Eu trarei por exemplo as- instruções 
que, em caso de declaração de guerra, se dão a um general para o seu 
governo e para o.bom desempenho de seus deveres. Eu entendo que 
por lei ordinária se não .pode legislar a esse respeito. Eu sei que o 
Poder E~ecutivo não legisla; mas, em virtude da disposição da cons
tituição, pode dar as instruções que julgar coveniente, porque é esse 
um objeto que não pode ser definido em leis ordinárias~ - · - _ 

Estas minhas idéias são suscetfveis de maior desenvolvimento, 
mas creio que não podem ser contestadas. Esta minha opinião tem 
em seu abono a prática da Inglaterra em tais objetos: ali as delibera-
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ções são tómadas em conselho privado. Ora, este··objeto, entre nós, 
parece que devia ser atendido pelo Corpo Legislativo, e cometido, 

. não só ao · Poder Executivo; mas. ao ·Conselho ,da Coroa, para ele 
tomar as providências exigidas pelas circunstâncias do pa(s: · : .. · 

Apliquemos isso aos negócios do· Rio Grande do Sut Querer 
subordinar esses negócios ·à legislação geral, é querer ·negar ao Exe
cutivo o direito de declarar a guerra, e aplicar a força segundo julgar 
conveniente. Assim nos devemos de achar sempre em grandes emba
raço.s, como seja o necessitarmos de presidentes generais, ou. generais 
presidentes; donde resultam divisões de autoridades;· etc.;· e -não ·nos 
poderemos habilitar nem para conter os inimigos· internos,; nem· para 
repelir os inimigos externos. Creio que não é esta a primeira vez que 
emito este pensamentó. Seria para desejar que fosse tomado em con
sideração pelos Srs. que fizeram o projeto, e deram ao Conselho.de 
Estado atribuições que não sei o que elas são. · · · · 

Ainda farei outra consideração sobre o artigo, e sobre o enigma 
do projeto, que não posso compreender. Peço a·aqueles Srs; que são 
Ministros, que o t!m sido e esperam ser, que reflitam sobre () cjue 
vem a ser este conselho,· e sobre a posição em que t'bje está colocado 
o Poder Executivo. Eu· acho que hoje·· os. M in isti'os do ·Poder Exe
cutivo se acham em grandes embaraços: são ·lhes impostas· obrigações 
que; com dificuldade·, poderão desempenhar. Mas, ·agora. ainda se 
quer criar uma nova entidade pará embaraçar mais os Ministros no 
desempenho de ·suas obrigações. Sobre esta circunstância apelo para 
os que são, têm sido e esperam ser Ministros ... · · · 

UM SR. SENADOR -Eu não o quero ser. 
O SR. H. CAVALCANTI- Não é das melhoresooi5as .. 
Um nobre Senador ofereceu uma einenda,·se não estou engana~ 

do, para se criarem duas seções de Ministros, Ministros do Poder 
Executivo e Ministros do Poder Moderador; de maneira que o Poder 
Moderador e o Poder Executivo, que, pela constituição~ eram ·os dois 
poderes pol fticos que· mais· facilmente se. harmonizavam, ci nobre 
Senador quer pô-los em embaraços e perturbar essa harmonia; de 
cuja falta podem resultar muitos conflitos, não só de opinião mas até 
de fatos. 

Ou eu não compreendi bem o pensamento do nobre Senador, 
ou então o· que eu entendo é que, havendo· grande dificuldade de 
harmonia entre os diferentes poderes políticos do Estado, o nobre 
Senador procura aumentá-la com mais essa divisão ... 

O SR. A. BRANCO- E porque os poderes estão confundidos, 
e lutam por separar-se, que eu proponho essa medida. 

O Si=\. CAVALCANTI - Mas eu vejo o contrário; observo que 
esses dois poderes políticos são os que têm marchado mais em har-
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monia; mas o nobre Senador quer separá-los, e acha que assim conse
gue o seu fim! .. . ... 

.. · Senh()res, me parece. que, com esta disposição, nós estamos 
constituindo de-novo .. Observem-se as diferentes atribüições que '5e 
vão dar . aos. poderes políticos; notem-se as entidades que -se vão 
criar, e ver-se-á se se mudam ou não as coisas.-- Um -Conselho de 
Estado assim organizado não tem por fim auxiliar a êoroa, mas 
sim os Ministros. · ·· · 
. . Portanto, Srs., hei de votar contra o artigo, assim como jávo~ 
tei contra muitos outros, depois que vi passar a idéia da vitalicidade. 
Mas, dir-se-á que, se este projeto pas~r, é opinião do dia. Não nos 
devemos imbuir nessas idéias, porque" assim iremos.de. opinião'em 
opinião, e nada terá estabilidade. Não se atende às verdadeiras neces~ 
sidades; não se- trata de economizar. o furor legislativo; e o que 
obse'rvo neste projeto é que se vão aprovando disposições que não 
hão de ser executadas; como muitas ·vezes acontece. Fazem-se leis 
unicamente para • se publicarem; e quando vêm a ser- executadas, 
levanta-se contra elas o clamor público, que obriga a propor a sua 
revogação. · 

. . . 

. Em minha opinião, melhor seria criar-se o Conselho de Estado,· 
não se lhe marcando atribuições; deixar que o Executivo dele se utili-
zasse como fosse cOnveniente. . . 

. Isto que tenho dito me parece não ter sido muito coordenado, 
e par isso .talvez não tenha sido bem entendido; mas o meu estado 
de saúde éque fez com que não fosse mais explícito . 

. O SR. SATURNINO- Eu tinha ontem pedido a palavraparà 
responder a· um nobre Senador que sustentou a emenda p~sta ao 
art. 79, suprimindo a exceção do caso da nomeação e demissão dos 
Ministros·para a consulta do Conselho de Estado. 

Eu,: Sr. Presidente,alnda estou na opinião de que se não pode 
impor ao Conselho de Estado a obrigação de aconselhar ao· monar~ 
ca neste caso, sem manifesta violação da constituição. Vê-se que ela, 
marcando nos diversos parágrafos do artigo 101 as atribuições que 
o monarca· exercita no Poder Moderador, exprime-se muito singular
mente no § 69, de uma maneira diversa que nos outros, porque diz 
que nomeará e demitirá livrement~_ps Ministros; porque não diz q~e 
seja livre a. escolha do Senador? Por que não usada mesma expressao 
na suspensão dos magistrados, na dissolução da· Câmara dos Depu
tados, etc:? Não pode a liberdade, pois, consistir senão em fazer uso 
daquela atribuição do§ 69, senão porque a constituição não quer que 
o Imperador seja oficialmente aconselhado por alguém a este res
peito: digo oficialmente, porque, muito embora o faça com pe~a 
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em quem confie, mas nunca que ·isso importe a responsabilidade de 
indivíduo algum. · · . . . . .· · · · . · - · · · · · 

.· ·.. O.u~(este é o semtido genu(no do mesmo -artigo '60; :que não 
está. abolido",fiêa evidente pela harmôniif'em:que a "mesma dispo~· 
sição' estava com as atribuições do extinto:Cónselho dê ESt:àdci1 onde 
aparece a disposição que a emeridir combate: é. é para ·m~m ·evidente 
qóe; se aquela foi a··inteligêiiCia e pensamentàido:legislador consti2 
tucional, não há motivo algum para que tal inteligêhcia 5e ITiudei 
tendo-se suprimido-() Conselho de -EStado. k const-ituição cjuer que 
o~ ato' da. nomeação e desi:itt.iição dós 'ministros sejifj:iri.vativo da 
pessoa do lrnperador :irrespànSável, poiifque de tal ato' não.:pode pro~ 
vir responsãbilidade-áninguém. '- · -- --· · : · · · ··· .· · ·· · 

. Demais, como· pode verifiear:se. a· r:~spônsabÜidade do'_co~s~~ 
lho, se da nomeaÇão -de um MiniStro resultarem males â() est:ado? 
Quando uiTl Ministro,'-üsiuido das atribuições do Poder-- Executivo~ 
nomear um enipregadó público, pode tornar~se-re"sponSável porqti.é'() 
conserva. no_ emprego, sé ele não corresponder, à'cànfiailÇa,que nele 
pôs o mesmo M-inistro; mas o Conselho de Estado q'ue, p~rventura, 
se enganou . aconselhando o monarca· a nomear certo indivJéluci 
Ministro, tem em seu .. poder o demiti~ lo neste caso? sé têiTl.tal poder 
então. é ele quem o demite, e não: o monarca iivremeríte.· Mas, di r~ 
se~á,- aconselho o monarca,. e ficará sal\la a• suá. responsabilidade; 
mas também esta lei, e já passou o· artigo respectivo, -Só dá ào Con
selho de Estado· o poder aconSelhar o ·Imperador; qÚando ele lho 
ordenar; e, se nunca o fizer, subsiste a resP<>nsabilidadêfSe o Minis~ 
tro prevaricar, é a Câmara- dos Deputados a 'quem :toea. acusá-lo, 
e ao Senado 'julgá-lo .. Mas, chamar-se-á também à ,barra o Conselho 
de Estado porque aconselhou. a nomeação de .tal Ministro? Eu não 
vejo como possa responsabilizar-se um· indivíduo~por se ter engana~ 
do .pelas aparências de outro que lhe pareceu bem! Quem não vê, 
·portanto, que 5emelhante ·responsabilidade. é impossfvel?- E se não 
pode verificar-se, . como 'pode harmonizar-se a. süpreSsãQ 'da parte 
do artigo. em discussão, que dispensa 6 ConselhO' de Estado de acon
selhar o monarca no i::aso. da nomeação é destitu-iÇão dos· Ministros? · · 

~. ' . 

Disse-se mais que se não podia entender que os Conselheiros 
de· Estado. aconselhassem o monarca, no caso da dissolução. da Câ
mara dos Deputados, sem que o fizessem na demissão dos Ministros, 
pois que estas circunstâncias andam sempre· conjuntas, porque se tra
tava da dissolução da Câmara, quando os Ministros estavam de di
versas opiniões da mesma ·câmara,. oferecendo-se a alternativa. de 
dissolver a Câmara conservando o ministério, ou destituindo este 
conservando aquela. . 
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· : ' :sr~' :Presidente, 'em. primeiro:· lugar/a: oonSt:iti.JiÇão não :marca 
esté ·como à· :uni~ Célsó da dissolução: da Câmara; antes diz que o 
fará nos casos ·em '·que ·d exigir a 'SalvaÇão do estàdo: ·e estes Célsris 
reduzem~se·somen~é>àdiverg~nCiá ~ntre_ as· opin.iõe5 d~fCâmara e dos 
Ministros? ·~ão: pc>i"'.certo·;'Sri/a:Câmara·é composta··ae· hómens; e, 
por oonséqüênCià, '~ujeita· a' erros, E!:~inda mesmo' pela miSéria· huma~ 
na'·, suscetível': de' Sá ir' dê' càminhó' da %o.a :fé': é impósS'ível; que urii'a 
fàcÇão, qi.lê aí se ·erija, não· ·exprima süa-vontadé em,·v~z· da vontade 
de 'seus' ·conStitÜ irites? 'É' impossí~el . que'. não prefirá' seus interesses 
nacionais? Não :é-_isto. po_ssível erri urri córpci compo'stcl,deJto'mens7 
Nã'o .é ~mesmo' :possível . que .. estédacça"o ;-·aspira rido a. táier êntrar no 
niinistéric)j)~'ssôâs·de SeL(seio,,se obsth1e·a embaraçar tôdas'as me
did~s_ que. o .·rniríi~té:rio, lhe prôpontia;. qUalquE!r .·que .'eie seja? _-süpo~ 
nhamos que o monarca demite ·o'r:niriistério~ e nomeie outro: nomea
rá ~ainda:térceiro·' e quàrto;'e nadá fará com Isso; pois que/na hipó
te~·· em 'que ·:esiou; é o' 'fim coloeàr· no mi'nistério pessoas' tiradas' dÓ 
seio da:facçãoqué eu suponho exiStir quem fará o monarca nomear 
efetivamente esses indivídüosem que ele não terá confianÇa?' - ; ._· 
. ' . ·se ãssim''é; 'onde está a liberdade 'oorri que o monarca exerCita 

est:à. atribuiÇão? 'N6 êaso que eU hipotetiéamerite figuro; a d ivergênda 
llão ·é eritre a· Câmara e :os 'M ini5tros, mas entre à Câmara e o: manar~ 
cii: eis u'm ·caso em que eu figuro naqueles que a constitüição. classi
fica co'mo pêdgorosas para a salvaÇão do estado: eis ulll caso 'em que 
o monarca, oUvindo a quem fora dessa luta o pode aconselhar, apela 
pará·O seriso··nacional, e dissolve a câmara para convocar outra; Com() 
este caso; outros se me figuram; mas basta um possível para eu poder 
cóiicluir que nem 'sempre a dissoluÇão da câmara possa dar divergên~ 
Cias de· o·pilliões êntre os Ministros e a mesma câma·ra. Voto portanto 
contra' à emenda 'supressiva, por. inconstitucional; ou; se se quiser, 
pàfser êontra as' conveniências públicas .. ; . ' " 

O SR. MELLO MATTOS - Sr. Presidente, quando ·entro na 
discuSsão' deSte. objeto, se"mpre é. oom receio. de errar; por pouco que 
tenha a dizer; mas, por outro lado', julgando .do meu dever rYiéinifes~ 
tar· ao Seriado qt.iàlquer opinião que me ocorra a respeito, por ser 
dada eni· bo'a fé, e na esperança de acertar, não posso deiX:arde tomar 
sobre isSo 'a 'palavra, esperando que, quando' os meus· rélciocfnios 
. não sejam exatos, e as 'minhas idéias contenham algum erro, o Senado 
use da necessária indulgência para o desculpar e reparar. . . . . 

· · Antésde apresentar a rriinha opinião sobre' o artigo em discus
são, recapitularei de pa·ssagem o ·que tenho dito sobre os outros 
artigos do projeto, o qual, segundo a minha opinião, desejava que se 
ocúpasse da organização de um Conselho de EstadC? simplesmente 
político, por não me parecer ainda oportuno que eletambém tivesse 
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o caráter de administrativo; nâ'o ... se11d9 :Porém assim organizado, e 
reunindo ambas aquelas·qualidades, com~isSC? .IT!e C0!1formei, e .. segui.~ · 
sua doutrina,. porque, ,,em todo o caso, achando de suma-urgência a 
organiiação ·de um. Conselho de Estado que aconselho o.l11ona~ca-no 
exercíCio de suás' aitas funções majestáticas,· nâ'o'devia recusar o pro~ 
jeto por se· ocuj,ar também de dâr ao cOnSelho atribuiÇões: adminis~ 
trativas; subscrevi . támbém ... a idéia .. da. vitaliciedade consagrada 'no 
art'igo 29, porque, 'com o eorretiv~ da ·.dispensa .. indefinida do exer
cício, se satiSfazia· em parte a minha outra opinião, de que os Cón5e~ 
lheiros de Estado deviam .5er ámo\IÍveis; à.vontade do monarca; e ain
da que de ~alguma fórrria cé)noordâsse. naJimit.ação. cio núm~rô dos 
Conselheiros Ordinários êOmo· contém o projeto, .. éontudo, não me 
pude acorriodar,ã oplriião dos qu_e: cóin o artigo 3C? do· projeto, es
tabeleciam ,também. essa lih1itação na. esêolha.dos Conselheiros de 
Estado extraordinários, porque·. desejàndo ,:_em': todo. ó caso, ·dar ,à 
coroa a amplitude .-pOSSÍvel rio ·exercício ·.aos seus ,poderes. majestá
ticos e constitucionais, não podia êo'nvk em"uma -.disposição que 
sempre entendi, e cada vez ma is nie. convenÇo que vai 'pôr peias muito 
fortes ao poder;. e quando se'dê. o. casa dé conhecer os. embaraços 
contra que :tEÚlha.-dé lutar em ·beneffcio do's interesses seus e .nacio~ 
nais, porque ambos são só .uns e identifieados,' ache-os precisos· e 
prontos recursos. na. faculdade. ampla de dispensar uiis.Con5elheiros 
e chamar outros a seu lado, em quem deposita. plena. corifianÇâ, 
sem que me parecessern de peso-algum os argumentos em contrário, 
tirados apenas dos abusos ·somente que .·se podiam -dar na.-ampla- e· 
ilimitada faculdade de-.escolher,.e.da vulgariz.ação_ a que se-iaas~im 
reduzir. o lugar de Conselheiro de Estado,.fazerido-o chegar:a qual
quer classe de cidadãos, quando, ao-contrário, só os suficiei'Jtemente 
habilitados estavam· no caso de ser escolhidos; .e nem. era, nem é de 
espe.rar que a coroa dei>ce.de ~er preciso tento. em Semelhante escolha· 
e nomeação. . 

. Esta. minha opinião, e também a daqueles qUe concordavam 
nos mesmos princípios, está hoje decidida no Senado, e; bem que por 
um só voto, é decisão do Senado, e a ela me devo por ora sujeitar 
até que apareça. à oportunidade de. a tornar. a. combater. Segundo, 
pois, estes meus princípios, tratando-se deste art. 7Q, já se vê que de
vo ser da opinião daqueles Srs. que não querem qUe nele se faça espe
cificação casuística, como a que se acha féita nos diferenteis'parágra
fos do artigo; e, além das razões já produzidas, algumas outras me 
ocorrem, não. contra ·um, mas contra· todos os parágrafos em geral. 
Posto que reconheça que, pelo _ato adicional, se acabou com o Con
selho de Estado da constituição, contudo, não levo.este princípio ao 
ponto de desconhecer que em outro qualqUer Conselho ·de Estado 
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i:fue se:tenha~de criar oorn qUaisquer atribuições, como ·a·de que se 
trata;· sedeixe ·ainda ·assim de' ter em· vista o que está 'consagrado na · 
mesma constituição, porque ela é a base e a medida por que se devem 
regular:'tódasas:leis ou decreto·s org.ánizâdos·pélos poderes oompeten
tef pàra. o bem. do estado e exerc (cio de suas atribuições; e 'como''achó 
que aquilo·que:está na êonstituição estabelecido com atr·ibúição·espe-

. Cial e desigiiada"de umpoder·eonStitucional'não pode ser por üma h!i 
deslocado. para acumular-se as atribuições de oUtro pader, é r:)or isso 
q~·e ll'le :oponho à que em câda um dos parágrafos. se dê ao Poder Mo~ 
derador:·atdbuições qué, segundo ·a c01istituição, pertencem ao Poder 
ExéCütivo; como-seja· declarar gúerra·, fazer a paz, dirigir negociações 
pol ítieas:·ooin as nações :'estrangeiras;. fazer tratados, &c.; e é também 
por isso que enterido que o art, limitando.:sE! a dizer:·~ incumbe 
ao Conselho· de.-' Estado consultar em toclos os negócios ell'l que o 
I mp·erador · houver: po~. bem. ·ouvi-lo ~) acreiiceiitando-se . ...:: . relativa
mente: ao' exercício dé quaisquer ati"ibu içõês do Poder Moderador ~I 
ficaria muito conforme ao sistema do projeto e à divisão que nele se 
faz das funçõesque deve· exercer· o Co.nselho de EStado. · · . 

. Pela ·discussão e direção da lei ·5e observa que o Conselho cie · 
·Estado tem de exercer funções pol fticas eadministrativas; e, se neste 
artigo se trata dos casos em que o Conselho de Estado pode ser· con
sultado, quando o Imperador houver por bem ouvi~lo~ relativamente 
ao. exercício . do ·Poder Moderador, cómo po5so eu corioordar que 
em· alguns dos parágrafos se desloquem atribuições que oompetem 
ao Executivo, para se acumular ao Moderador, contra uma das pri~ 
meiras bases constitucionais,. qual. é a divisão ·dos· poderes ·e· suas 
atribuições? Qual foi ·a razão porque no artigo '49_ dó projeto se 
estabeleceu ·a·. responSabilidade dos ·Conselheiros • de · EStado' ·pelos 
conselhos que derem a'o 'Imperador no exercício 'do Poder Mode
rador;.e se não fez o m'esmb a respeito dos con5elhosque derem'rela: 
tivamente: aos. negócios administrativos· de cada uma das repartições 
do ministério? Por'uma ·razão muito clara; porque erà neceSSário · 
conservar· ilesa' a imunidade da coroa, apresentando Üma :entidade 
responsável pêlos atas que dela demanasseni no exercício do Poder 
Moderador; : · · · · · · · · 

Enearando eu pois os parágrafos pela· formá ... por que estão 
concebidos, encontro em quase todos funções mais verdadeiramente 
administratiVas que poHticas; por exemplo, a declaraÇão de guerra~ 
OS· ajusteS 'de paz, as: negociações com nações estrangeiras, O direito 
de· expedir decretos, regulamentos; instruções ·para a boa. execução 
das leis: tudo isto está compreendido no cap(tulo 29 da constituição, 
-quando trata do Poder Executivo; e considerando-os eu compreensi
vos de disposi~es relativas ao exercício do Poder Executivo, como 
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po(jerei _querer autorizar. por eles. ao: C!J..n..~!!lq de :Estac!o, quando tem 
de consulta!' ao moderador _qu~_se,-enV,c;>l'@::em:_ot>je_to.s:da admini~ 
traÇão?: . : ·. -· . :.: ..... _ : .:: ... ·_-. :·.: , · :~;/. _. ::. _., ;:.,;.: : ·· 
. · . ·• Jrat~rei .. mais. posi~!va111.~nt~ .. dQ,::~::.49. : .. Piz, ele: .::-.:.Ço'1~U.It;3r 
sobre.:· C()nf!itos -~~ . j urJ~ iç~o '• e_nt,r.~ . ~s. ·:aut.!J.rid~de~. !idmi~i~r~tivas 
e entre . estas e as . j ud iciár ias , 7"':".·T aJve_z, :p~~e<:erá a_ .~lg_uém_, ~de:; n fmia 
sutileza. as distinçÕes QI:JE!: lll_e pro_ponho a: ~azer, sopr~: a,~r:na.t~da d~s~ 
te parágrafo;-, !lias _n.ão será:.a.~irn •. Qljando:se e(lte.l'l_d.er ~que. est:~~ ·di~~ 
tinções, .. mormente de direito;: são ._.abso!uta,'!l~~te_ inq_i~p~nsá\leis 
para·::inte.ligên.cia,· das_ :lei~. ,-e _·sua. d~\lid~:.~PI.,i.~çã~,. ~u,_execuçãq~.~:l::u 
enter:tdo que _'todo. ~ .. tribunal ~uperior -~,. ~~-· g_er,(;ll,_·u~a au~Ç)_ri~ad_e 
como .qualquer outra; mas. n~m.:.to,da_ a ~Litori~ad~:.~ -tri~ul)_~.l:,~pe
rior: p~mi 5e da~· Um cOQ!_Iito çte jur_isqição,_JmiStef:;q_~e}:fuas~o..u mais 
àutoi-idades. que_ a e~ercem não ~EL ÇC?n~~liiJam : n.os . seus: .Jimites;: e 
vão- invadir os da jurisdição alh~Ja;_ .e:.~n~C?,: S!!J~sté!S·autoriÇades .são 
subaÍternas, . as leis têm marcado ,_as.autor.idad_es ~;tribu.n~is :superio
re~ quê, julgUem. <is-conflitos,· e .. façam·· cad!3 _uma;cingir-se ·aos limites 
de sua jurisdição; e conforme Jorerrtadminist~ativ~S··.ou. judiciárias, 
são os tribunais. admin.is:!:rativos: ou. judiciários os .. competentes para 
eStas decisões~ .. e m.es!Tlo· simu ltaneam~nte, :quando.':assim· esteja mar
cado em lei; e,.neste caso, não: pode o _Conselho de ... Estado1 nem deve; 
consultar sabre esses ,casos, visto:que; ~n~o ordinários, há leis:que 
têm. marcado o. seu çonhecimento. e deqisão .. Se,:! porém,-o ·conflito 
se dá entre os trib.u.n~is administrativo~· ou. entre .estes:e os-judiciá~ 
rios, é mi !;ter que a i ngerên~ia de:>: Conselho :de: Estado se .. estabeleça 
em tal maneira, q~.:~e' el~. não vá-encontrar-a _consti.tuição nem ferir a 
independência dos podere_s.constituíqos;.e p_orjsso; .se: o conflito ·se 
dá éntti os tribunais admini5trat,ivos, à sec;ã()·.do :conselho que, assiste 
à repartição-a _que perten~ a jur~sdição,.administrC!tivé! naquele caso·, 
pértencé consultar, .e ao Mini~ro decidir; _mas,: se_ o conflito se der 
·entre o.tribunal_adn:'inistrátivo e,judi_ciário,:··V• g.,sendo·decidido 
em todos os. tribunais j L!d i~iários, a~é ú l~i~a.: instância /o que. a: fazenda 
éobriga,da ao pagam~nto de certa qiJantia, :ou-coisa semelhante,.e 
a repartição admiryistrativa, a quem co_mpete __ curnprir'_essejulgado, 
o não quiser fazer, será da competência da seção do conselhotque 
assiste a essa repartição consultar, e .ao Ministro decidir: não é isto 
abrir a· porta a uma .anarquia judiciária,. autor.iiarido. o. -Ministro .a 
não ·cump.rir um julgado proferido na ór~ita daju~isdição e das leis? 
E poderá isso mesmo chamar-se .. conflito de jur-isdição, quando _este 
se não dá da parte do Ministro que assim não cumpre um julgado? 
t para se não dar semel~ante caso. que eu também .não admito que 
sem lei que autorize esse ponhecimento ·ele se dê por esta forma a 
qualquertribunal administrativo. 
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.·-:::c ' PelO ·q!Jé ··rêspeita aos abusos de atito'ridades eelesiáSticas, a 
que~rf :pertenee 'éslie ~n~eêimento é ãs relações~ e não aos tribunais 
admi~iStrati~s;: pOrtanto 1 nã'o se' pcld'e dar: uma tal-atribuição· a ·uma 
seÇã~''d~ COnselho ''de:·estacto;:-56: siiri ao Conselho reUnidot-quando 
ténha de ac:Oii~lhár par:semelh~nte motivo-ao·•Poder-Moderador:.-~.:.·· 
.·-,::··.-:·:·Meu .v~t~· tqúé'o-artigo·rião ·deve--compreender nenhum·des: 
tes·.:pai'ág~fos/e· si~ ser• ooncebido da'ma·neira que já indiqúei~ q·ue·é 
de ,;se "incumbir simplesmente ao· Conselho ·de Estado aconselhar o 
rrionareá:" naqt:u!les negócios em que houver por bem :ouvi-lo:relati
vamente'às•fúnções·do·Poder'Moderador.·Assim··melhor-5econ5egue 
o· fim.: do~ projeto, em confotmidade do. que· está vencido nos· 'pri-
meirónrtigos; Porora:não·ofereço.emenda; ·. . . . .. · 
.: :. ·,o :SR: .. A; :BRANCO:_..;.: Pela minha.emenda pretendo que o 
Imperador tenha,- independentemente .do, Poder· .Executivo ~-todos. os 
meios: de publicar suas~ resoluções como: Poder Moderador~ Se:acaso 
o· projeto: aiasse um. Secretário· do· Conselho· ·de·· Estado, que .fosse 
encarregado>de lavrar.·as .átas,. expediente,. etc., eu o .faria órgão·.do 
Poder;Moderador; mas, como se não criou~ entendo que quàlquer dos 
conselheiros q·ue o Imperador designar. pode ser disso encarregado. 
.:::, · :.:- :Pela:história ·COntempOrânea do nosso. país, •tenho-:obserVado 
que grandes desvantagens ·tivemos com. o amálgama. dos, poderes 
Moderador· ê Executivo; SabemOs -que; pela. lei da regência,;..foi' elà 
limitada·· no. exerdcio do· Poder Moderador, mandando-se que todos. 
os· seüs· atos.:fossem: referenc;fados; e não vi que:daí ·Se sêgüisse·m 
vantâQens; :pelo . Contrário; ' os 'embaraçOs' de ' qüa5E{ todas ' as ::crises 
do pa(s~ 'durante'·OS dez anos: do :interregno,: foram p()r rnini cansi~ 
derados como provenientes da eonfusão de p()deres. Não 'rne esten~ 
derei ··a':fa2:er o :desénvohíirrielito ·desta ·proposição,. mas' eSI:e:·fói· ·o 
meu pensamento; o único jlor que sempre pude explicar os fatos que 
observava; fatos que fizeram em ·mim· müità profundtf·hnpresSa'o; 

· Nestas-ocasiões, uma s6 ooisa; me consôlàva, e era qu·e::à ·cónfusão 
dos: dois:- poderes ooilsagrada na lei da' regência tin~a' :de acaba~;. 
porquif ·a . sua 5eparação· Cómpleta estava consagrada: na lei ·fúnda~ 
mental~· e· não era já Lima tearia de livros. ·Sim, 5enhores;;a.•cón.s: 
tituição quer ·a ... independência do Poder Moderador .. :do ·Exêcútiva, 
e tão independente que ·o fez süpremo, o fez' chave de tOda'}a:'nossa 
organização -poUtica,·: delega·ndo-o privativamente a· S; M;:o·lmpefci.; 
dor; c:Omo- está müito· clarameiite estabelecido no art 98 da Cón5ti- · 
tuiç!o, que-diz: (Lê.).O:Poder Moderador é a·chave de toda a orga~ 
nização · pol (tica, · e . é ·delegado privativamente ao' ·I rriperador • como' 
chefe;supremo da nação~ e seu primeiro representante~:·para que:in; 
cessantemente vele ·sobre a manutenção da independência, equil(brio·. 
e harmonia dos mais poderes pol(ticos. · 
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· ·· Em ~Htica_eu não posso considerar um _poder~ _in~ep~ndente, 
senão .. aquele _que deliberct:·e tclz: obrigatór!as :.s.uas: (jeli~~r.aç9es,~~
dependência. de ,outro.:poder~ O -Poder J.uciici_~r!o, que tem _por.9bj~~o 
aplicar: as leis que. regulam as cont~l')da~-.e.ntre:.«~.s.cid~ciã~s; d~libera, 
decide . e·.· faz· obrigatórias .. suas· decisões. p~las:: sente11ças, -.c:,uja_ ;força, 
de pbrigar não depende:_ de mais ninguém, ninguém a .pode;impedir 
legalmente; a execução depende ãsvezês do aux(liode ~forÇélma~erial 
pública para as·. levar a execução;.mas esse. aux'llio nada afetã a.inde
pend~nciado poder, porque a força.material pú_blica é ~5sencialwe~te 
obed1ente~ 0: mesmo acontece·ao Poder·Execut1vo;- ele: também.aphca 
a lei' a 'certa. ordem. de fatos ocorrentes·.na· socied~e;: torna': suas 
decisões obrigatórias, sem que para isso necessite·.da. cooperação de 
outro poder. Se assim: acontece a respeito.·destes:·poderes:.:pcMticos, 
corno· ·não· acontecerá -o ·mesmo . a~ re5peito.: do· Poder .·Moderador, 
constitüído. não:s6. independente, co~otambêm· supremo.regulador 
de ·todos? Ele :não .deve;,·por. princ(pio algum,. eStar sujeito·a:_outro 
qualquer poder que possa pôr obstáculo às suas resoh.ições; a ponto 
de impedir. que elas. se manifestem; que eias setornem:obrigatórias ... > 

. , . •. Esta . é. a. teoria· da constituição:,· teoria .sustentada .•por .grandes 
publicistas, de. :.-nossa ;_idade; e·· publiciSt:as práticos ·ou< homens de 
estado, como Gu izot e outros, e· que só precisa .-.entre .nós: de uma 
lei. regulamentar; P<>r minha parte, declaro que: acho. tudo isto·muito 
justo. e necesSário; porque.-considero o Poder Moderador não cpmo 
um;poder de particio, um,poder de -movimento, :como é:ordinaria~ 
rnen~e .o. Poder Executivo, e)(pressãóda maiori_ada __ Câmara dos Depu~ 
tados, mas um pode'r de conservação de:neu~r:alidade,.,.e"xpre~o ~e 
necessi~ades fL!ndameritais, :·.direitos · adquiri(jos,. ·interesses.·· criados, 
tradições glórias, o-qlj_e vigia para que a sociedade nã9 seja todos.os 
dias .subvertida dando. tempo ,a· meditação:-fria, ·e ~edendo,_som~nte 
a n~essidades reais e profundamente sentidas.: , .. ·· i,· .. · .• · . :. 

. . As· câmaras são a. tribuna dos. paltidos,., e _é por: a( que elas 
procuram. elevar; seus 'pensa~entos .. à so~ra_llja,:ao governo. do. estí:J· 
do; ~las os discutem,. registrarn~n9s .ou:· ~s aprovam em sua maioria; 
e. só depois. d,isto é que eles são apresentadqs ao grande. poder; que 
r1ão é,~ nem pode ser cqm vantagem, nem o Execütivo, nein o Judiciá~ 
rio, para que ele a examine e a mande executar se l~e. parecer: útil e 
vantajosa a marcha regular da soci~dade, .e a rejeite ou antes apele 
para as duas legislaturas na .forma da constituiÇão, se: entende que 
a lei, é má, e pode trazer .a desordem .. à ·associação. Dada a sanção 
à lei passa ao-Poder Executivo,.ou ao PoderJÚdiciário.segundo sua 
natureza, e ela vai servir a esses dois. poderes de .princípio, para a 
avaliação dos fatos cqncorrerites na sociedade, ficando, suas discus~ 
sões, juízos e decisões livres e independentes até se tornarem.obri-
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gatóri~s e:exeqüíveis, ·cam ou sem auxma· da força eSsencialmente 
obediente; Depois de a·: lei' assinf passar ·para os seus··aplicadores>o 
Poder Moderador>fica>sempre vigilante,. oomo fiscal e·conseivador 
da· lei,: pois· que ·o·s :dois :·poderes que ·a ·a pi icani ;podem ou· violá~la ou 
aplicá~la :com seVeridade· a· cii'cunstâncias que ·não puderam ser:pre
vistase·excetuadas>" · ···· :. · ··. ·:. · · · : ""';: · · . · ... 

· .. ·No .primeiro• caso ele~suspende:·os·agentes do Poder Judiciário 
e·, os :manda responsabilizar nos ·tribunais competentes, ou ·dissolve 
o ministério, se o 'violador da· lei.. ou dós bons .. princípios. de ordem 
pública.· é o·. grande: agente do. Poder. Executivo: e como :pode acon
tecer: que o Poder Moderador d~ixe de fazer isso;por qualquer moti
vo; -deixand()-à: sempre ile5o ·a Jei · deu:a Câmara ·dos Deputados •o 
direito· de· pronunciar e .suspende~ o ·ministério ~.de. negar,lhe os meios 
necessários ao serviçO;:&c:;·e. ao Poder Moderador também o ·direito 
de:dissolver ·as câmaras; porque ·elas téimbérirpodem ser caprichosas, 
apelando para toda :a·nação·constituinte~·a.que"somente·cede esse 
grande delegado~. V~-se por. e~as considerações o quanto quis a cons
tituição que esse pdder .fosse independente de· todos os outros pode.
res .. delegados;.é só :a nação que,: pelos órgãos; legais pode por impedi-
mento:a· esse poder, poder da.niais alta confiança nacional. · 

: .- Eis .. aquLo: Poder. Moderador· pelo que. diz respeito ·à violação 
das ·leis, ou _pelos jü ízes;. ou. pêlo· Executivo~ Vamos·•agora ao segundo 
case, ·pelo~_que diz.respeito à austera aplicação das mesmas leis, poder
todo de· eqü idade e de clemência. Se os indivíduos a quem se aplica~ 
ram' as léis escritas têm •em seu -favor razões de eqüidade e merecem 
clemência; o ·Poder:Moderador perdoa ·as penas impostas pelos'ju ízes,: 
sem os·.mandar responsabilizar; se mesmo nas·gicmdes lutas dospar~ 
tidos~ há •razões, de-:poHtica ol.r de -'clemência~ que aconselha o: ato, 
oomo;: por exemplo;· quando•os\partidos triunfantes e·elevados ao 
poder pretendem• levar muito longe•:suas•vinganças,··o·Poder·Mode-
rador anistia; : ·. · - · · · · · · ·. 

; ·. A constituição, Senhores~ •desenvolveu perfeitamente' bem ·as 
atribuições~deste poder;· entre elas há uma concatenação lógica admi
rável;:seu :exercício foi delegado privativamente a S. M. ·o Impera
dor, para que incessantemente vele na harmonia e ·equil(brio de· 
todos ·os outros poderes; Este poder é o supremo- do estado ,• não por-

.. que _possa fazer tudo~ mas porque pode conseniar todos os direitos,• 
todos os interesses, todas ·as instituições até o tempo em que possam 
sem dano destruirem~5e. e porque também pode·suspender, responsa
bilizar e anular mesmo.atos do Poder Judiciário, e; finalm-ente~ mudar 
e apelar para a opinião nacional contra os agentes dos outros poderes .. 

Ora,: sendo isto assim, convirá que. este poder seja exercido 
sob a influência do outro poder? Eu estou persuadido de que em 
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alguns casos,isso_ não faria: maJ;:n;tas,>como não.se_podemmarcar: pr.e
cJsalllent~. esses caSQS; que. podem só_ bem: ~eter:mi nat.~se nas_ diver:sas 
ocorrências __ qu~ ·:tiv~re_rn .lugar; eJ'linguém se • ~cha em .IJ'lel.hor posi_ção ;· 
para. bem .. ·d!scriminá_7las, do·. que ~;. J\ll •. :.oJmp~r:adQr,_ que __ aliás raras 
vezes· .terá interesse _em deixar: de,: .ouvir. -seus! ministros,· convém .que 
fique isso à sua discrição, principalmente quando::p~la constituição 
lhefo_i privativamente delegado_ esse poder. A'constituição-_quis que 
este poder fosse :independEmte;, como .o mostra. a sua .própria nature7 
za; .e. por ~conseguinte, que tivesse dentro de·.si :mesmo :todos· os meios 
de deliberar e obrar, 'como .tem.- todo o. :poder. que ;é ·o qu'e ·eu~ quero 
estabelecer: :pela .minha. emenda·. ESt:e-poder.devia ser.-süi generis, na 
sua própria índole. mostra que: seria :muito· prejudicial- que· ele ·tosse 
exercido por·qualquer·dos outros;:.o Executivo·:com el~ derribaria 
tudo; .O :Judiciário deixaria·.tudo: imóvel na· sociedade, porque·;:acostu
mado às. regras estabelecidas de ordinário;:nada•acha melhor-do'que 
elas; qualquer dessesdois poderes.se tornar..ia:absoluto~ . · .. · . •- ·. : .. : . 

· : Dir-se-á, que esse perigo é maior quando• exerça o Imperador; 
que· é inviolável, .um. póder de tanta :importância; e ·eu ·responderei 
qué não, porque -.a. COJ:lstituiÇão•'tudo: preveu;· tudo .provid~nciou a 
este respeito. Por. duas maneiras- se·.evitam as aberraÇões dos poderes: 
uma direta e repressiva; outra: ir:tdireta .e -preventiva :dsto é .reconheci
do por todos. O Poder Judiciário .e o. Executivo ·sã9 obrigados a. mar
char. :na órbita .marcada· pela :repressão; o .Poder- Moderador, porém, 
pelo sistema.· da prevenção,· A lei. elevou ~este: poder tão alto ;-encheu~ 
de __ tantos _bens da Jor:tuna, -fê-lo guarda de :'tão rico; pat.:imônio a 
transmitir a -sua sucessão,,pô-lo_,tão·inacessfvel.à•ambição e:àsvicissi
tudes da vida; qu~.não. é poss(vel, em boa razão;:que se acredite que 
essa personagem,ponlia .em risco .. tudo: isto para ter o gosto. de subver~ 
ter a.sociedade, __ Qu praticar: atos:il~ais;_Ati~ania;·Senhores;·.é já hoje 
um .anacronismo· nas ;_mona~quias,.,cujo_ governo--_tei:n ·chegado a. sua 
posição regular; só· nas repúblicas, nesses governos de eter.nas e .en
carniçadas lutas,• é que euvejo.agora:que.'não ·cessam:atos horríveis 
emonstruosos,_necessáriosaos homens novos,.aos ambiciosos:que só 
elevam, e que se .vêm forçados a sustentar~se a todo o custo.oontra 
seus contrários.· ·· . . . .. . . . ... 

· .Por outro lado, .. que mal pode fazer o exerCI'cio de qualquer 
das atr'ibuições do Poder. Moderador; e, quando possa -fazer algum 
mal, quem é o responsável-por ele, quando- nenhuma ·lei :!stabeleceu 
essa responsabilidade,· e é ·imposs(vel. que a estabeleça· para: o· exer
cício de atribuições que não podem· deixar de ter muito de vago? 
Não .· argumentemos.-- porém sobre esta ~base, porque, Senhores~ ·é 
impossfvel que possa haver· um pensamento de crime na realeza, 
tal como deve ser constitul'da, tal ·_como . está constituída entre 
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nós; tais suposições só cabem aos chefes de repúblicas, aos Jacksons 
e outros, que, por agradar a multidão frenética de que dependem, 
atacam as fortunas e crédito de seus concidadãos e do. mundo in
teiro: que monarca faria isto, Senhores? Certamente nenhum. 

Sobre este ponto· eu poderia dizer muito; mas escuso referir 
fatos notórios de chefes chamados responsáveis, .e que se passam, 
e têm passado, diante de nossos olhos e em nossa idade. Há atas e há 
autoridades que não podem ser responsáveis, e só a monarquia, com 
a instituição da realeza 'hereditária, é que pode estabelecer isso sem 
dano algum de sociedade; e por isso é que eu creio vê-la r.o futuro 
levantada por toda a parte. Se o Poder Moderador deve ser indepen
dente, perguntarei: então quem há de expedir os atas do Poder Mo
derador? Dependerá do Poder Executivo, de sua referenda? A lei da 
regência assim o determinou para ela; mas, o que se observou? Uma 
luta constante, a regência constantemente confundida com o· seu 
ministério: iSto é fato histórico do Brasil: sempre confundida com o 
seu ministério; porque sempre se entendeu que, como não havia 
poder separado que deliberasse por si, a regência e o ministério eram 
uma e mesma coisa, sendo tão _culpados uma como o outro aos olhos 
dos partidos contrários ao ministério; isto é, de muita e muita desvan
tagem. 

Ora, se acaso o Poder Moderador depender, na expedição de 
seus decretos, da referenda do ministério, é evidente que ele perde 
o caráter que lhe é garantido pela lei; em segundo lugar, creio que o. 
Poder Moderador fica inteiramente anulado, e a razão é porque, pela 
constituição, o Poder. Executivo não tem obrigação de assinar outros 
atas que não sejam os seus, cóíno se vê no artigo 132; (lê) podendo 
portanto recusar-se ·legalmente a outros. Eis aqui a obrigação dos 
ministros; eles não têm obrigação de referendar atas do Poder Mode
'iador; ainda pela .Ieida regência tinham, mas hoje não: logo, o que 
acontecerá é que se suceder que algum ministério procure subverter 
a ordem pública e desorganizar tudo, não haverá meio legal de o 
fazer parar em sua carreira; não vejo meio legal para isso. Suponhamos 
agora que por um acaso, como muitas vezes acontece, o crime se não 
consuma, e o ministério cai; que terá ele ensinado ao poder modera
dor? t: evidente que lhe ensinará a· necessidade de prevenir que no. 
futuro se não veja na mesma posição violenta; e para isso não terá 
remédio senão organizar ministérios fracos, desunidos, impossibili
tados de fazer o bem; e teremos continuamente repetidas· essas lon- · 
gas crises de desorganização e organização de ministérios, q~e talvez 
sejam sem exemplo entre nós. Que dois resultados da nec_ess1da~e ~~ 
referenda dos ministros nos atas do poder moderador,- Impossibili
dade de fazer parar o mal, impossibilidade de fazer o bem-; eu não 
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quero, nem jamais quererei taL Mas, suponhamos que o poder mo
derador tolera semelhante sistema, que vantagens virão dali à nação? 
Por minha parte, bem longe de vantagens, eu vejo umcgrande mal, 
e é dar por móvel a toda a ação governativa do estado as paixões e 
interesses dos partidos, excluindo tudo quanto costuma obrar em 
um coração elevado, superior a tudo, qual o do Imperador; uma 
semelhante disposição converte a monarquia em república, aniquila 
as intenções da constituição, que quis que nós fôssemos governados 
também por uma ordem de idéias independentes e estranhas ao espí
rito mercantil e apaixonado da época, a quem a mesma constituição 
deu também o devido lugar no governo do país. , , 

Ora,:-na separação perfeita dos dois poderes, eu :não vejo ne-, 
nhum desses ,inconvenientes, vejo sim muitas vantagen's;, e ninguém. 
tem oferecido objeção, senão essa do receio do poder irresponsável, 
receio que eu não partilho, nem é possível partilhar considerando-se 
bem as coisas. Veja-se outra conseqüência da confusão dos dois po
deres: há uma questão que divide decididamente, um ministério de 
modo que não podem todos continuar mais; o negócio há de ser de 
necessidade decidido por uma terceira entidade. Havendo um conse
lho de estado, a quem neste conflito possa consultar o Imperador 
para resolver, a ele imputará o partido vencido sua retirada; como 
porém o não há, imputa-se ao Imperador. Além disto, vem uma câ-, 
mara que sustenta esse mesmo ministério dissolvido; ei-la em con
flito frente a frente com o Imperador; o que não acontece havendo 
um conselho a quem o Imperador consulte separadamente do mi
nistério; ou, por outra, havendo inteira independência do poder 
moderador. 

Esse sistema é mesmo benéfico para o ministério novo, pois 
que, se o poder moderador resolve dissolver a câmara, o ministério 
fica abrigado de arguições a esse respeito, sem danos do poder mo
derador, que o resolve em seu conselho, que toma a responsabilidade 
moral. Sim, o poder executivo ficará menos exposto aos ódios dos 
partidos contrários, que atribuirão tudo ao conselho de estado, e 

·serão por isso os ministérios mais duradouros do que são. Não vejo 
pois motivo algum sólido para não fazermos completa essa separação, 
salvo somente o cantata que tem os dois poderes na pessoa do Impe
rador chefe do executivo. Agora direi alguma coisa sobre o que disse 
o nobre Senador o Sr. Hollanda, que declarou que parecia-lhe que 
este conselho de estado era inútil, porisso que, pelo projeto, o exe
cutivo não tinha o!::>rigação de consultar o conselho: eu vejo no pro
jeto que o executivo tem obrigação de consultar o conselho de esta
do. 

O SR. P. SOUZA- Onde? 
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O SR. A. BRANCO - Eu direi: diz ·o artigo que incumbe ao 
conselho consultar em todos os negócios em que o Imperador houver 
por bem ouvi-lo: O conselho de estado tem pois direito a ser ouvido. 

O SR. P. SOUZA-'- Quando for chamado. 
O SR. A. BRANCO - Pois bem; eu também entendo que não 

era-possível impor essa obrigação ao Imperador; mas daqui não se 
segue que seja inútil e desnecessário este conselho, porque não pode 
considerar-se inútil que a lei ofereça aos poderes públicos todos os 
meios de· bem examinar os negócios e acertar. Se ele não quer consul
tar, se não quer lançar mão dos meios de esclarecer-se, sofrerá as con
seqüências de sua ação; mas isso não deve· ser motivo para recusar-se 
aos poderes meios de esclarecer-se. 

Tratarei agora da exceção da sexta atribuição dó artigo. Ora, 
eu também propus que se eliminasse esta cláusula; entendi que essa 
exceção, bem longe de dar liberdade ao poder moderador, coarctava
lha, e a razão é porque o Imperador havia de obrar neste negócio 

·sempre pelo ministério. E evidente que, quando tivesse de d_emiti-lo, 
não devia ouvir· o seu conselho, havia nisto uma contradição, querer 
que o Imperador fosse livre fazendo depender a demissão de indiví
duos que ele queria demitir. 

A constitüição antiga, que estabelecia esta exceção, talvez ti
vesse alguma razão particular que não meditei; mas esta lei não pre
cisa de semelhante exceção, é contrária ao que se pretende; isto é~ 
liberdade ao poder moderador. 

Ora, também disse o nobre Senador que não queria que fosse 
ouvido o conselho nesta parte, â exceção da sexta, porque podia ser 
um conselho de partido, e que impedisse a uma nova administração· 
ser admitida. Eu também não acho razão neste argumento. Pode ser 
que o conselho de estado seja feito de um partido; eu me acomodo· 
com essa idéia, porque não há outro remédio, e porque, sendo o con
selho de estado vitalício como eu queria, em breve a impressão do 
partido há de passar, e ele funcionará sobre outras premissas, sobre 
outros motivos que não sejam o do seu partido ou do partido que o 
nomeou; Eu estou persuadido que os homens são muito filhos de sua 
posição, e a posição elevada e estável do conselheiro o levará infali
velmente a uma ordem de idéias morais muito útil e muito imparcial 
para todos os associados. · 

O conselho de estado pode ser consultado sobre a dissolução 
do ministério, e obrará segundo sua consCiência; ele atenderá âs con
veniências públicas, conhecerá facilmente, e pelos debates das assem
bléias, pelo espírito público, os homens que convém, e julgará muito 
imparcialmente. Também não quero servir-me das idéias do passado, 
porque grande parte dos embaraços vieram da confusão dos dois po-
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deres políticos; e eu assento que, da separação delas, virá um resul
tado muito favorável. Portanto, esse argumento não pode prevalecer 
no meu espírito. . 

Repetirei o meu pensamento, que é que eu transijo com a idéia 
de que o conselho de estado seja nomeado por um partido, porque há 
de ser de necessidade nomeado por. uma administração, e uma admi
nistração, segundo o meu entender, é ·sempre um partido; mas, como 
pela-vitaliciedade de.seus membros, suas opiniões têm de tomar por 
força uma direção imparcial e justa, não vejo perigo algum.em que ele. 
seja consultado em todos os atos do poder moderador, e nesse mes-
mo de nomear ou demitir livremente os. ministros. . . 

Ora, note o.nobre Senador que se quer conservar essas !Jalavras· 
do artigo, para fugir. do inconveniente que oferece um conselho de 
estado parcial: como poderá querer que, tiradas essas palavras, o 
Imperador consulte o ministério que existe? Não ha ou~ra coisa a 
escolher na dissolução ou organização de um ministério, ou consultar 
o conselho de estado, ou o ministério que existe, porque o ministério 
que existe, como tem de referendar os decretos novos, nãQ pode dei
xar de ser consultado e anuir na nova administração que vai entrar. 

Não se resolvam pois as dificuldades, torna-se talvez tudo pi9r. 
deixando-se o artigo como está, porque, fugindo-se da influência do 
partido no conselho, vai-se cair na influência do mesmo partido no· 
ministério, que deve-considerar~se a nata do partido contrário que vai 
entrar, ao partido novo; a objeção pois do nobre Senador não resolve 
nada; não há outra coisa a eSC()Iher senão quem será mais imparcial, 
se o conselho de estado que foi nomeado pelo partido, ou o ministé
rio atuai, que é mais dominado por todas as paixões dele; · 

O nobre Senador fa~ou. a respeito de generais em campanha; 
Não sei se o entendi bem, mas parece-me que disse que o conselho 
de estado não podia aconselhar. o Imperador a respeito da maneira 
por que os generais em campanha se deviam portar, e que o minis
tério é quem melhor· o podia fazer. Sr. Presidente; a atribuição de 
suspender as garantias individuais, muito judiciosamente, não foi 
dada ao poder moderador; é do poder executivo, o qual poderá con
sultar o conselho de estado; todos os atos a esse respeito relativos são 
expedidos pelo poder executivo. Eu também não vejo o mal em que 

, seja consultado o conselho de estado a tal respeito; e essa consulta 
não pode fazer quebra na ação forte que deve ter o general em cam
panha, fundada nas instruções ou ordens do poder executivo. 

Desse modo o poder executivo fica perfeitamente livre e muito 
mais independente que antigamente, porque sabe o nobre Senador 
que por esta lei o poder executivo não é obrigado a consultar o con
selho de estado no de~mpenho de suas obrigações. Se o ministério 
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entender que o conselho não merece confiança, que não anuirá às 
providências que quiser dar sobre a repressão de uma rebelião, etc., 
póde não consultar e fazer tudo quanto lhe parecer melhor para ven· 
cer a. rebelião. A. dúvida do nobre Senador talvez naSça de que o no
bre Senador se persuada que a autoridade de suspender as garantias 
é do poder moderador; essa atribuição é toda do poder executivo. 

' · Disse mais o nobre Senador que os que foram ministros de es
tado, são e esperam ser, deviam refletir nos embaraços consideráveis 
com que lutaram, e não os aumentar com o conselho de estado. Eu 
não. posso supor isso, eu entendo que a maior parte dos embaraços 
do poder executivo nasce da confusão em que se ·acha· com o poder 
·moderador; e continuando a deixar esses dois poderes confundidos, 
continuaram as coisas em maiores embaraços: o poder executivo, 
porque fica sempre· posto na colisão de se destruir a si mesmo, dei
xando seus arriigos e seu sistema abandonado, e sem gara.ntia alguma; 
o poder moderador, porque sempre será violentado no exercício de 
suas atribuições, e talvez não possa salvar a causa pública quando lhe 
seja preciso·; · . . . 

Os grandes embaraços do governo vem dessa luta interna, que 
é mister acabar dando a cada poder sua independência constitucional, 
colocando-o na posição que lhe é própria e assinada; é como eu acho 
que virá a maior possível harmonia entre os pod_eres, como os minis
térios serão mais unidos, mais duradouros, porque obrarão melhor, 
responderão só pelo que lhes é próprio perante as câmaras, e não 
serão objeto.de eternas diatribes, quase sempre injustas, e sempre sem 
resultado· algum de utilidade; ao menos isto me parece mais possível 
no sistema da não confusão. Se são estes os embaraços principais do 
governo entre nós, outros. vêm do tempo, e só com ele se remuneram, 
só como progresso da razão pública; que vai marchando. 

Não .vejo, pois, que proceda a objeção do nobre Senador; e 
assento que o poder executivo há de se tornar melhor executor quan
do admitir os conselhos, nas resoluções que o permitirem, dos ho· 
mens colocados em posição que por ela se tornem imparciais, e intei
ramente independentes dos partidos: também não haverão embara
ços; e é de supor que os governos sofram menos obstáculos, porque é 
de esperar que sejam mais meditados; mas, quando não seja assim, e 
as coisas forem como o nobre Senador entende, é evidente que logo 
que, o poder executivo não é obrigado a consultar em tudo e por 
tudo o conselhode estado, não pode ficar embaraÇado em sua ação. 
Antigamente, eu ouvia dizer que o conselho de estado embaraçava a 
ação do poder executivo, porque este po~er tinha obrigação de con
sultar sempre o conselho, que sempre dizia: - Não. ·- No conselho 
de que tratamos não há essa obrigação de consuslta pelo poder; não 

197 



. . 
' ~ • ~-~ .......... ,-'....,• ·...- ~, l .,•~ • ' I,' 

.. :--- -. 

há essa disposição; portanto, o poder executivo-pode expedir, com a 
celeridade que julgar necessária, os seus atas. . . . .· ·. _·. ·. 

Ora, quanto ao poder moderador, pelo meu sistema, as coisas 
se desembaraçam melhor: o -.não :.:.. do .conselho de estado antigo 
podia fazer mal, porque o ministério assinava todos os atos do poder 
moderador, ainda que sem razão alguma. o conselhode estado,não 
tendo de aparecer, como obrigado a intervir publicamente na crise, 
só cuidava em salvar sua responsabilidade; mas isso não há de ser 
assim, quando tenha de aparecer e defender a causa pública mais dire-
tamente. · . ii 

Disse finalmente o nobre Senador que a minha êmenda criava 
dois ministérios: eu não sei· se cria, o que sei é que torna real a exis
tência de dois poderes, que até agora estavam num. Eu rião tenho . 
outra coisa em vista senão realizar o que a constituição estabeleceu, 
e me parece necessário, não só à vista da nossa história interna, como 
da história das demais nações. Não posso bem dizer como essas coisas 
se fazem na Inglaterra e na França; o que pude entender dos livros 
que consultei me inclina a crer que esse amálgama não é tão real 
corno se pensa; e se tem alguma realidade, não. é a realidade que su
põe-se no projeto, isto é, que o rei nunca trabalha sem os ministros .. 

Nós sabemos o que se tem escrito contra .Lu is Filipe desde que 
subiu ao poder. Sei que a França não admite constantemente seus 
ministros nas resoluções que deve tomar o rei no conselho, o que 
se vê do decreto de 4 de agosto de 1822,- no qual se diz. (Lê.) 
Logo, é quando o rei o chama a "conselho; e na legislação nova não 
vejo que se tenha revogado essa disposição, ela está conservada. 

Ora, eu não sei bem o que se passa em Inglaterra; mas tenho 
idéia de ter lido que o· rei em pessoa exercita os atos do poder mode
rador, e os põe em· execução por meio 'de proclamação; sei mais que 
os conselheiros privados não· recebem· diploma· dos ministros; são 
nomeados, e prestam juramento nas mãos do rei. Ora, estes fatos, 
que posso atestar, me levam a crer que se 5ente essa necessidade 
de separação de atribuições, que o nobre Senador chama criação 
de dois ministérios, e eu a r~alização de dois poderes. 

Enfim, quando em nenhuma outra parte do mundo existisse 
coisa alguma que abonasse o desenvolvimento dessa separação, eu a 
quereria, por isso_mesmo que, como já disse, a independência dos 
dois poderes já não é uma teoria entre nós, mas uma realidade, e 
urna realidade fundada em lei constitucional. Por conseguinte, hei 
de votar pela idéia da minha emenda; e declaro ao. Senado que a 
minha intenção é que no conselho de estado convocado pelo Impe
rador para o aconselh~r sobre o exercício do poder moderador, ele 
ache todos os recursos para levar a efeito o exercício de suas atribui-
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ções; e isto não pode ser perigoso. Quando ele tiverum ministério 
que peça stia demissão, ou a dissolução da Câmara dos Deputados, 
se S. M. I. tiver nele confiança, fica-lhe livre convocar o conselho 
de estado e o ministério; este faça a exposição do estado· das coisas. 
O Imperador não pode ter sempre interesse em arredar seus minis
tros do conselho; mas não devemos estabelecer que o ministério 
sempre assista, porque pode haver casos tão graves que façam com 
que o Imperador não deva comunicar ao ministério a sua resolução. · 
Eu não quero impedir que ele seja livre nestas coisas, meu desejo 
não é por peias, limitar sua liberdade, mas tornar a ação do poder 
moderador mais livre da influência do poder executivo. 

··Tenho exp.endido as minhas razões, e desejaria ouvir os mais 
nobres Senadores, a fim de ver· se eles destroem os meus princípios; 
e desejarei ser convencido de que estou em erro; pode ser que esteja; 
porém não posso descobri-lo. 

O SR. PAULA E SOUZA - Em alguns discursos meus têm 
havido algumas inexatidões; mas, contudo, pelo todo do meu dis
curso se pode conhecer o meu pensamento. Em um deles foi publi
cado que eu dissera que o Senado na Rússia era vitalício, quando eu 
argumentava em sentido contrário; também, quando se discutiu o 
projeto, marcando novo prazo para a substituição das notas do ex
tinto banco, houve erro de data. Faço estas observações; para que se 
entenda que não era aquele o meu pensamento, e por isso meu silên
cio não o deve aprovar. Eu reconheço· a dificuldade que há na to
mada dos meus discursos, por isso não crimino nem a taquigrafia, 
nem a redação; reconheço que falo baixo, e com dificuldade, por 
causa do meu estado de saúde. 

Entrando na matéria, observo que diferentes opiniões têm 
aparecido; por exemplo: 1~. se convém que as funções do conselho 
de estado sejam especificadas em geral ou casuisticamente; 2Q, se 
deve haver a supressão, que alguns querem que haja no § 1~; 3~, se, 
nas questões relativas ao poder moderador, deva ou não o ministério 
fazer parte do conselho: são estas as três objeções que se tem apre
sentado. 

Ontem já declarei que, em minha opinião, entendia que era 
conveniente que se fixassem as funções do conselho de estado em 
geral, e não casuisticamente. O honrado membro combateu esta 
minha idéia, fundando-se em qtie, como há entre nós confusão a res
peito das questões administrativas e judiciárias, convém nesta lei ex
tremar as funções, , a fim de fazer desaparecer essa confusão. Mas eu 
creio que ninguém disse isso; isso é filho da força da argumentação 
do nobre Senador; mas eu creio que o nobre Senador não consegue 
o fim, porque de se dizer que o Imperador consultará o conselho de 
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estado, principalmente sobre questões de presas, etc., não se segue 
que estas matérias fiquem privativas da decisão do ministério, ou
vindo'·o conselho· de estado, porque o conselho de estado é consul
tivo; e, embora ele seja consultado a tal respeito, não se segue que 
aquelas autoridades,.que têm pela lei o-direito de decidir essas ques-
tões fiquem dele privadas. · 

Eu convido ao honrado membro a que atenda a esta objeção: 
se as funções do conselho de estado a este respeito fossem defini
tivas, então era evidente que tais questões ficavam sendo privativas 
do conselho de estado, e que outras autoridades delas não podiam 
tomar conhecimento, porque uma lei posterior conferia- a decisão 
desSés negócios a outra estação; mas o projeto só diz que! o conselho 
seja consultado~ e consulta não é decisão; e se ele decidisse, então 
viria a ser o ministério quem obrava~ invadindo as atribuições de 
outros poderes políticos do estado. Por estas razões, pois, entendo 
que é de suma utilidade fazer-se a designação especial destes objetos, 
porque assim se evitarão as dúvidas que se podem aventar. 

Talvez que os nobres Senadores tivessem em vista o conselho 
de estado de França, onde bastantes matérias de administração são 
tratadas e decididas; mas é preciSO' que se note que é tudo quanto é . 
relativo ao contencioso administrativo, e nada mais; porém, daí é 
que· se deduz essa opinião de que o partido liberal queria dar vitali
ciedade aos conselheiros, porque, como o conselho decidia todas as 
questões importantes; o partido liberal queria também que ele go
zasse dessa garantia-que os publicistas modernos dão ao poder-judi· 
ciário. Mas, por este projeto, o conselho de·estado de que tratamos 
consulta unicamente, e suas consultas podem ser· rejeitadas; e por 
isso é de mais garantia para a sociedade que as questões da natureza 
de presas, etc., sejam decididas pro autoridades independentes, e não 
pelo ministério, que não pode oferecer garantia alguma aos cida-
d~~ . 

Quanto à exceção marcada no§ 1<?do artigo em discussão, dis
posição que foi tirada do artigo 142 da constituição, já disse ontem 
que o que a constituição diz a esse respeito é relativo ao antigo con
selho de estado, que foi abolido. A constituição limitara o exercício 
do poder moderador, criando um conselho de estado vitalfcio que 
devia ser consultado em· todos os atos do poder moderador, menos 
na nomeação e· demissão do ministério. O monarca não era obrigado 
a obedecer ao conselho·, mas era obrigado ~1 ouvi-lo sempre. Havia, 
portanto, uma limitação; mas, como a constituição julgou que podia 
o conselho muitas vezes ser favorável ao .ministério existente, e deste 
modo prejudicar esta alta função do poder supremo de estado, de 
harmonizar a sociedade dissolvendo o ministério, quis que o manar-
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ca nisto não tivesse limitação: não era obrigado a ouvir o conselho, 
mas podia ouvi-lo, não era isto inibido. Agora, porém, faz-se o con
trário, prolbe-se ao monarca de ouvir o conselho quando queira exer
citar esta atribuição de nomear e de demitir o .ministério. 

• . Toda a argumentação .que nascer desses artigos da constituição 
que já foram abolidos, não vem ao caso; e, refletindo-se sobre a cons
tituição atual, ver-se-á que ela mostra bastante sabedoria; se tem al
guns defeitos, como obra de homens, em muitas partes mostra bas
tantes conhecimentos profundos da matéria. A constituição tinha 
imperativamente. determinado. que o. monarca. sempre ouvisse o con
selho de estado em tais e tais matérias; mas, nesta de nomear e demi
tir os ministros de estado, não o obrigou nem proibiu. Mas agora 
dá-se outro conselho de estado; não é esse de que .fala a constituição, 
é um. conselho de estado ao qual o monarca há de ouvir só quando 
quiser; e o artigo diz sobre todos os negócios, e principalmente sobre 
tais e tais; mas, quando designa estes objetos, diz menos·sobre a no
meação e ·demissão do ministério. Eis aqui um limite que se dá aos 
atas do poder· moderador, porque, pela constituição anterior, ele 
podia ouvir o conselho sobre esta matéria; e agora se diz: - Vós, 
Imperador, nesta atribuição que a constituição julga uma das mais 
importantes, porque tende a harmonizar a sociedade, ficais proibido 
de ouvir o conselho de estado! -:-

Ora, o Senado não há de querer que isto passe. O monarca 
pode ouvir o conselho de estado sobre o que quiser, e pode também 
não ouvi-lo; mas, quando queira ouvi-lo, não tem licença de o ouvir 
sobre a. nomeação e demissão do ministério; é pôr uma limitação. 
Agora, pergunto eu, esta limitação é útil? Ninguém o. dirá. Pois, se se 
permite ao monarca. ouvir o conselho de estado sobre a dissolução da 
Câmara dos Deputados, há de se lhe proibir depuvi-lo sobre a disso
lução do ministério, do rival da Câmara, no caso de luta? E demais, se 
se quer o conselho de estado como ante-mural da realeza, como én
tão não sé quer que se preste a decidir este conflito, esta luta entre a 
Câmara e o ministério? Além· de que, é isto constitucional? Temos 
nós faculdade de limitar poderes? Não, por certo. Como então que
remos proibir ao monarca consultar o conselho a este respeito? Pare
ce-me que tenho dado razões que não têm réplica para se suprimir 
esta limitação. 

· Mas, diz-se que não é só de conflitos entre a Câmara e o minis
tério que pode provir a dissolução da Câmara. Primeiramente, quan
do assim seja, quando possa haver algum caso destes, não se nega que 
muitas vezes dá-se o caso de conflito entre a Câmara e o ministério, 
e então segue-se que há de se tratar de dissolver a Câmara ou o minis
tério; mas, voltando ao exemplo que apresentou o nobre Senador, eu 
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lhe respondo que pode haver uma Câmara que hostilize ao ministério 
que exista, negando-lhe o seu apoio; entrando.outros ministros/pode 
ela também hostilizá-los, inculcando que só sejam ministros aqUelas 
pessoas que ele entende que convém. O que é isto· senão uma luta 
entre a Câmara e o ministério? Eu não quero entrar na questão de 
saber se a Câmara usa dó seu· direito; o que quero. só dizer é que é 
um verdadeiro conflito com o ministério que· exista, e com qualquer 
outro que tenha as mesmas vistas políticas. Logo~ devia haver o di
reito de também o conselho.consultare.informar, quando o monarca 
quisesse ouvi-lo na questão da dissolução do miliistériq~ :assim: como 
pode consultar na questão da i:lissolução da Câmara dos!'Oeputados. 

Mas diz-se que o fim que o projeto teve é não consultar sobre 
as pessoas que o monarca quer nomear ministros. Eu respondo que o 
projeto não diz isto: diz que ao conselho não incumbe' cónsu.ltar' na 
ocasião em que o Imperador se propuser exercer a atribuição de no
mear e demitir os ministros de estado. Não se segue da( que se trate 
do pessoal do ministério, mas só da existência ou·demissão dele.· Mas, 
suponhamos mesmo que se· trata dos indivíduos.: para que havemos 
nós proibir ao monarca: de consultar o seu Conselho sobre os indiví
duos que deve escolher para ministros? Pois o monarca, só porque é 
chefe de estado, torna-se onisciente? Creio que não. E porque: razão 
se lhe há de vedar consultar o conselho sabre tais e tais indivíduos?·· 

Mas, já digo, aqui não se trata de indivíduos, considera-se se 
convém apelar para o país, dissolvendo a Câmara, ou antes dissalver 
o ministério. Estas duas funÇões de dissolver a Câmara e o· ministério 
são, a meu ver, as que· propriamente deviam estar classificadas neste 
tftulo que trata do poder moderador; mas nós é nisto que queremos 
coarctar a liberdade do monarca, quando não temos poder para isso; 
e, quando tivéssemos, não o devíamos fazer, ·porque era tornar o 
poder moderador limitado. · · 

Um nobre. Senador concord~ nestes princípios, e ofer~cêu uma 
emenda, mas acrescenta uma outra idéia; quer que~ em todas as oca
siões em que o monarca, no exercício das atribuições do poder mode
rador, consulta o conselho de estado, não estejam presentes os minis
tros do executivo; e como se tinha dito no 1~ artigo que os ministros 
são membros natos do conselho de estado, além dos 12 conselheiros 
ordinários, nestes casos a emenda do nobre Senador não quer que os 
ministros estejam presentes. Em conseqüência desta emenda, o nobre 
Senador dissertou sobre as funções do poder moderador e explicou a 
sua teoria sobre a inteligência deste poder. Para que eu pudesse expli
car também como entendo esta matéria, seria preciso talvez tomar 
tanto tempo à casa, como o nobre Senador tomou; e, como eu julgo 
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que para a questão isto· é dispensável, visto que não assistirá o minis
tério a estas consultas, não entrarei nesse desenvolvimento. 

, Isto de .não assistir o ministério·às sessões do conselho de es
tado não decide nada; porque não se diz quem há de decidir defini
tivamente estas consultas do conselho; e também não se diz quem, 
depois de decididas·definitivamente, as há de referendar e pôr em 
execução. · · 

· O SR. ALVES BRANCO - Isto está na emenda:- sem assis
tência ou dependência dos ministros. , 

. O SR. PAULA E SOUZA:- Creio que o nobre Senador está 
enganado;· ao menos, na emenda que se acha transcrita no Jornal 
do Comércio eu vejo que r.ão se fala em - dependência - fala-se só 
na assistência dos ministros. 

O SR. ALVES BRANCO- O Jornal do Comércio não trans
creveu a emenda exatamente; aqui está o origin.al·que diz: '-- Nestes 
casos poderá o Imperador ouvir o seu conselho e expedir suas reso
luções sem assistência ou dependência dos ministros do executivo. 

O SR. PAULA SOUZA - De certo varia muito, e então sou 
forçado a estender-me sobre a· emenda. Desejava que: o nobre Se
nador informasse quem expedirá as ordens; no caso, por exemplo, 
de ser a resolução sobre a demissão de um ministério .. · 

O SR. ALVES BRANCO - Eu expliquei-me muitas vezes a 
este respeito: disse que, se acaso o conselho de estado tivesse um 
secretário que escrevesse as suas atas e pareceres dos diversos mem
bros, este secretário seria o mesmo que escreveria e expediria as re
soluções. Suponhamos que é nessa questão de dissolução do minis
tério; diria: - Sua magestade imperial resolveu demitir o ministério 
atual -; transcreve na ata e assina; é órgão oficial. Da ata é que 
consta a consulta, e da ata é que pode vir a responsabilidade. Como 
não há secretario; disse eu: pode um dos membros do conselho de 
estado, como antigamente se fazia, escrever esta ata e expedir a reso-
lução. · 

O SR. PAULA SOUZA -.o que eu vejo é que o nobre Sena
dor quer que todos os atas do poder moderador sejam expedidos 
pelo conselho de estado. 

O SR. A. BRANCO-- Não obrigo. 
· O .SR. PAULA SOUZA - Deve haver uma regra geral. Se se 

julga que o ministério não pode executar atas do poder moderador, 
se se julga que isto é essencial para se ir de acordo com a constitui
ção, deve-se julgar que todos os atos do poder moderador serão expe
didos pelo conselho de estado, e não tais e tais. Se se não quer con
fundir os dois poderes, como então se faculta ao ministério e expedir 
certos atos do poder moderador? Mas eu concordo, deixo de fazer a 
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reflexão que fiz. O secretário do conselho é que há de ma.ndar que se 
executem estes atos: quando for precisa, por exemplo, expedir uma 
carta de Senador, o .secretário. do conselho a expedirá; quando se dis
solver uma câmara, o secretário. do conselho expedirá e assinará o de
creto de dissolução. Segue-se daí que há.dois ministérios; (apoiados) 
um comum e um particular que tem um ministro.ad hoc. (Apoiado). 

Mas agora, pergunto eu, o nobre Senador há de querer por 
força que o monarca tenha sempre quem o antepare nos seus atas: 
supõe-se que o monarca é impecável; a isto .se chama Jicção; eu cha
marei realidade~ porque o monarca ·deve querer. sempre o bem, e 
nunca o mal. (Apoiado). SuPõe-se que ele não :pode querer o mal, e 
que só mal aconselhado é que deixa de fazer o bém. Quem então fica 
responsável pelos seus atas no exercício do poder. moderador? O 
nobre Senador há de concordar na necesSidade. de que alguém o ante
pare. Na hipótese do nobre Senador, fica responsável o.secretário do 
conselho; agora, a primeira questão é: que lucro há em que o respon-
sável seja Pedro ou Paulo? Nenhum. . 

Mas vamos a outra hipótese: suponhamos que o conselho de 
estado unânime não quis o ato, e c6mo o monarca não é obrigado a 
seguir a opinião do conselho, quer um ato que o conselho não quer, 
ou vice-versa. Neste caso, quem o há de referendar? t preciso alguém 
que se responsabilize pelo monarca: se é esse secretário do conselho, 
ele não pode responsabilizar-se, porque o ato é contrário ã opinião do 
conselho unânime. Segue~se que o ato. há de ser do monarca; e então 
falseada temos a ficção de que o monarca é impecável. · 

A vista pois disto, eu já não quero a emenda .do nobre Senador; 
ela propriamente é uma nova constituição.- (Apoiados);. 

O SR. A. BRANCO ~Eu responderei a isso. 
· O SR. PAULA SOUZA- Não sei como o nobre Senador há de 

responder a estas simples duas refle~õ~s. E um· princípio cardeal na 
monarquia· representativa· que o monarca não pode fazer mal, não faz 
senão bens; e, para que isto se realize, é preciso que alguém se respon
sabilize pelos seus atas. Ora, se eu fizesse uma constituição, excluiria 
daqui duas atribuições: a de dissolver a Câmara, e.a de dissolver o Mi
nistério; mas nós não tratamos atualmente de constituir o estado. 
Embora a constituição diga que os ministros são responsáveis pelos 
atas. Ao poder executivo, é preciso atender a outro princípio cardeal 
no sistema representativo - quem é responsável pelos atas do poder 
moderador -? Se o monarca, apesar de ter quem se obrigue pelos 
seus atas, muitas vezes tem a responsabilidade moral, quanto mais, se 
o ato for assinado pôr ele; se não tiver quem o antepare, então adeus, 
acaba-se a monarquia representativa, desaparece o seu belo ideal. 
(Apoiados). 
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responsável-por eles? Todos sabem que os tratados, por exemplo, não 
são referendados pelo ministério; mas pode a alguém ocorrer que o 
ministério não é responsável por esses tratados?. Na França, há ato, 
algum do monarca sem haver quem se responsabilize por ele? Não. me · 
consta; e, se há, eu peço que mo apontem.: · 

logo, marchemos como. temos ·marchado pelo .. espaço de de
zessete anos, e como têm marchado.essas outras nações; e se isto não 
é conveniente, então ·proponham~se artigos adicionais â co~stituição. 
Mas, já digo, não estamos ··agora ·constituindo. o .país: marchemos 
como temos. marchado até agora, não .queiramos que nós, que nasce
mos há poucos dias, sirvamos de modelo a outras nações-mais velhas 
do que nós. Se me mostrarem que se pode conservar,o belo ideal da 
monarquia representativa, o princípio de que o monarca é impecável, 
sem haver.alguém que se responsabilize pelos seusatos,.então cederei.·. 
Estou certo que não mo mostrarão; hão de me mostrar atos do gover
no inglês que não tem referência dos ministros; mas esses atas são su
jeiros à responsabilidade de quem os faz publicar.·. 

A vista, pois, do que acabo de dizer, concluo que é melhor que 
se suprimam eStes parágrafos do ·artigo; até nos livramos desta discus
são; eles não trazem utilidade alguma:· A única utilidade que o nobre 
Senador achou, eu entendo que não se consegue~ porque ·não fica · 
privativa do conselho de e_stado a decisão destas matérias; se se quer 
extremar as autoridades judiciárias e administrativas, então adicio-
ne-se e diga-se a quem pertence. · 

A emenda do nobr~ Senador, se fora só na parte que diz que o 
ministério nestes casos não .assiste ao conselho de estado, poder-se-ía 
admitir; mas, ainda assim, não Convinha, po-rque, quando, por exem
plo, o monarca quisesse consultar o conselho sobre o perdão ou cO
mutação de uma pena imposta a. um réu condenado por sentença, 
pode parecer injusta essa comutação entretanto que, â vista de infor-. 
mações do ministério a este respeito, pode o conselho entender o. 

· contrário. ·Todavia, podia-se prescindir da presença dos· ministros, 
mas nunca dizer que o lmperadorpoderá expedir suas resoluções sem 
a assistência e dependência do ministério, porque então era necessá
rio dar os meios para isto se fazer sem perigo ou quebra da dignidade 
do monarca. . . . 

O SR. C. DE CAMPOS- Sr. Presidente, estou conforme com a 
idéia de se suprimir no· § 1C? estas últimas palavras: - A exceção da 
6~. - por isso mesmo que me tem feito impressão as observações apre
sentadas pelo nobre Senador, que nós não devemos coarctar a liber
dade do monarca de ouvir ou· deixar de ouvir o conselho de estado 
sobre esta sua atribuição. 
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· Ora, ·pelo que pertence âs observações que se fizeram acerca da 
natureza dos objetos contidos nos parágrafos, eu creio que todos 
estes parágrafos são relativos às atribuições do conselho de eStado 
que fazem o objetoda discussão; O·§ 1'? é que trata só do poder mo
derador: portanto, eu não vejo necessidade de suprimirmos estespá
rágrafos, visto que· este conselho de estado não é destinado só para 
aconselhar a respeito de atribuições do poder moderador, mas tam
bém a respeito de atribuições do poder executivo. Este princípio 
passou já, e é conforme com o que há a respeito de outros conselhos 
de·estado; por exemplo, o conselho de estado de Napoleão não tinha 
de aconselhar só sobre os grandes .negócios do estado; .tinha também 
de aconselhar sobre o contencioso da administração, etc. . . 

Quanto às observações oferecidas a respeito do poder modera
dor, eu concordo absolutamente com o nobre Senador o Sr.· Alves 
Branco, Quando se tratou deste objeto. no Senado, por ocasião da 
reforma que se pretendia fazer à constituição, muitos nobres Sena~ 
dores eram· de opinião que todos os atos do poder moderador deviam · 
ser referendados pelos ministros; o que, quanto a mim, era o mesmo 
que se se acabasse com .o poder moderador, porque, se um dos atos 
do poder moderador é a demissão ou nomeação dos ministros, como 
se havia de querer que o Imperador estivesse sujeito à assinatura dos 
ministros? Parecia.isto contraditório, vinha-se pôr o poder moderador 
em circunstâncias de muitas vezes não poder demitir um ministério,· 
vinha b poder moderador a não ser independente, como devera-ser. 

Creio que nessa ocasião não triunfaram aqueles S~_r:1adores que 
eram de opinião que todos os atas do poder moderador fossem.refe-. 
rendados· pelos ministros. Essas idéias queriam-se introduzir· no • ato 
adicional, que, na minha opinião era o mesmo que acabar com o po
der moderador; e não podendo então passar, foram depois inclu idas 
na lei da regência. Nós sabemos que a doutrina do poder moderador 
é nova e muito moderna; foi desenvolvida por Benjamin Constant. 

Ainda há bem pouco tempo disse um ilustre deputado, na sua 
respectiva Câmara, que essa doutrina de poder moderador era de 
mera escola. Eu entendo que nós podemos dizer o contrário: é ver-· 
dade que a. nossa constituição foi a primeira que levou esta doutrina. 
a efeito e á prática, porque criou explicitamente o poder moderador, 
e não vejo isto nas outras constituições; mas, isto é um grande mere-. 
cimento da nossa constituição, pois que tem aperfeiçoado assim os 
princípios dos governos livres. Os nobres Senadores que discrepam 
desta maneira de ver é porque estão imbuídos nas doutrinas antigas, 
nas doutrinas antecedentes, que não pode haver governo monárquico 
representativo, sem que o monarca esteja a coberto pela assinat.ura 
de uma pes30a estranha em todos os seus atas: e esta regra ant1ga, 

207 



quando não havia poder moderador. Hoje, à face_ da nossa .constitui
ção,-devemos ser de opinião contrária, e assentar que este poder mo
derador veio fazer uma exceção a essa regra nos poucos atas próprios 
do dito poder, e isto para remediar as faltas das antigas ditaduras,_ O 
poder mod~rador não é senão. uma espécie de ditadura, ditadura, 
porém, restringida a certos e poucos objetos, a certos e bem determi
nados atos particulares. A experiência mostrou que os povos que 
queriam ser livres eram obrigados .muitas. vezes a recorrer ãs dita
duras, como os romanos: estes povos recorreram muitas vezes/ a um_ 
poder sem limite algum. Estes ditadores, que não tinham absoluta
mente dependência de. que ·alguém assinasse os seus atos, fizeram 
muito mal; é verdade, mas porque? Porque a sua ação estendia-se a 
todas as coisas: eles eram senhores :da vida e da morte dos cidadãos, 
dispunham da sua propriedade; os cidadãos não tinham recurso 
algum. Como se mostrou que esses- ditadores alagaram a terra de 
sangue, os sábios contemplaram todas estas coisas,· e- quiseram ver 
se acaso era possfvel que a sociedade-. progredisse, entre os povos -
livres,- com uma espécie de, ditadura plácida, que não fosse tão ma
léfica como era a daqueles ditadores, mas ·que ·fosse sempre .uma · 
espécie de ditadura ou autoridade irresponsável· e absolutamente-. 
independente; e o que aconteceu então foi que a nossa constituição
expressamente adotou esse princípio, e assinalou bem determinada
mente os atas em que se há de exercer essa -ditadura, sem o que, em 
algumas ocasiões, virá- a anarquia infalivelmente; .Porque. razão os 
povos romanos recorriam aos ditadores, ficando me~o sujeitos no 
dia seguinte a serem talvez arbitrariamente oprimido.s ou, mortos 
pelos mesmos ditadores? 1: porque entendiam. que era este um único 
meio de· salvação; e nós temos visto nas repúblicas modernas,_ nestas -
repúblicas perto de _nós, irem muitos cidadãos à morte, por ordem 
dos ditadores. Eu concebo que esta espécie de ditadura foi reconhe- _ 
cida pelos que a organizaram como um elemento necessário: mas a 
nossa constituição modificou essa ditadura, limitou-a a certos casos. 

Um nobre Senador disse, falando a respeito da Inglaterra, que 
não lhe haviam de apontar um ato pelo qual nãq ficasse alguém res
ponsável. Eu tenho lido a história da Inglaterra; sei que algumas vezes 
o rei vai em pessoa ao parlamento, e diz:- Está dissolvida a Câmara 
dos Deputados. -

O SR. PAULA E SOUZA- Isto era na Inglaterra anárquica.· 
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS ....; Sei que isto aconteceu. 

Ora, nós sabemos que é um dos a tos do poder moderador o dissolver 
a Câmara dos Deputados: suponhamos que o monarca não acha um 
ministro de estado que queira referendar esse ato, porque tem medo 
da Câmara dos Deputados que o acuse; e a história mostra que alguns 
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mirÚstros. têill :sido vítimas dos partidos das Câmarás; pode-se lembrar 
deS~rafó~~~.q_u~ per~éu.·a ·cab~ça,:_e !a!ve,z outm: Suponhám'?s:qu,é:~ 
prec1so·d•ssolver, quanto· antes,· a Camara dos Deputados~· e que;·se 
acaso se não dissolver, estabelece-se.a anarquia; qual o remédio'q"Ue:se 
ha dé'da.r? Os ministros' riãoqi.Jerenrréferimdar ô aia~·o•conselho de 
estado• ·não' ó qu_er>àoonselhá 'em SEmtido· contrái-io; mas o: l'mpérador I 
que é' o mais ihteréisado; e que' :devé 'velár nó' berri esl:éir do 'país, vê 
oo~·toda ·a- evidênCia que· é necessário dar este' passa;·vai.mesmo· em 
pessoá e• di~: -·Está :dissolvida ~a Câmara· dos• Deputados -; ou, ·ao 
menos, mandá um decreto prir ele Só assiri'ado .. ·.· ·. ·.. . .. ': . - '. .• 
· . ~ :···o·sR;.H'; CAVALCANTI:~ Deus nos livre de semelhante coiSa. 
. ··o SR>CARNEIRO DE CAMPOS- Eudigó que Deus nos livre 

do :contrário; e o nobre Senador 11() seu apartê.apresi:mtauma propó~ 
sição altamente opoSta à história· passada; O nobre: Senador diz:;;.... 
Deus· nos livre de semelhante ooisa;e, entratanto;quereriam os nobres 
Senadores que houvesseüm'Syla, Um César, um Otávio ou AugustO~ 
qüe·mand_asse cortar càbeças; ou que desenvolvesse a ·anarquia? Pois 
é o que poderá acontecer; umavez que nãó haja uma autoridade que 
para obrar eficazmente não dependa de -al'guém, e que posSa pronta~ 
mente obviar o mal, ·lanÇando ·mão :desta medida. PÓde sei- que, ape
sar de'tudo isso, não cónsigámos o·fim dâ instituição do poder' mode~ 
radar, po.rque é da- natUreza não serem perfeitas ás obras dos homens; 
mas, tendo nós criado unia autoridade que se acha elevada a úrtiá tão 
altà . posição,· que. está c_ercada · de: tantas horiras ·e ·regai ias;. que ·têm 
certo o': estabelecimento de sua família; que não depende de algué_rn, 
que~ além· disto; tem o socorro -de conselheiros que lhe 'damOs para 
iluminar ·a sua. razão, podemos·descionfiâr que e5ta'·autoridade tenha 
essa· espéc_ié de arb íti-io ou-ditadUra, e-~ nas ca~s m~reados,_ quapdo 
sejam urgentes? De certo que 'não; para isto não· depen~e de algué111; 
porque, se depender, então não é uma autoridade independentE! que 
possa fazer executar os seus atos; não.é como o corpo _legislativo que 
faz executar as suas leis, não :é eonio o poder judicial que' fàz execu
tar as suas sentenças, etc. logo' pará que a teoria 'seja exatá, se aca5o' 
se admite este poder·polftico, chamado mo-derador; é preciSo qüe ele 
esteja independente da ação de quem quer que seja, pará que ·possa 
moderar, para que possa estabelecer a harmonia :em os outros poderes 

··do •estado; e do contrário, é Uma verdadeira ilusão, e não poderá evi-
tar as crises. . . . . . · . . . · . · • 

· Os nobres Senadores, não obstante serem homens de muitos 
talentos e de. muito saber, como estão acostumados à antiga teórica;· 
não combinam·as doutrinas modernas, e fazem uma teóriea nova que 
é toda distinta. Q. outro disse que não queria esta doutrina do poder 
moderador, porque era uma doutrina de·escola; mas, pergunta-se: o 

209 



que tem realizado a Inglaterra a respeito do poder legislativo, não é 
aquilo que está escrito nos seus publicistas? t: exatamente. Srs., esta 
autoridade é nova, e não pode por conseguinte ser cOmbatida com a 
teórica velha. . . . . . ' . . . . ·. • . . . ...... · . . . 

Lembro-me que, na ocasião em· que Se tratava da reforma da 
constituição, fui muito acusado quando sustentei. a necessidade do 
poder moderador; e disse nessa ocasião. um nObre Senador que está 
sentado em frente de mim.~ Isto é caso novo; pp_i.s o .fi1obre Senador 
não querendo a ditadura temporária, quer -esta ditadu~a perpétua?~ 
Sim, Sr.; mas .é porque essas. ditaduras~ que duravam seis meses, ou 
pouco _mais, como se extenda a to_dos os objetos, _alagaram muitas 
·vezes de sangue a naÇão romana, e es_tas que duram.sempre não têm 
alagado o país d~ .5angue; e para que é necessária esta doutrina? t:, 
por exemplo, ·para dissolver. a Câmara dos Deputados,. quando se 
entender que este passo é de absoluta neces~idade: nós vimos _que 
por as regências não terem esta autoridade, . elas ·se acharam em 
grandes embaraços; .foi um grande erro, tirar-se este _poder às re
gências; foi roubar-se· uma das molas próprias da máquina social; 
e, em conseqüência, ela não-pode regularmente trabalhar .. 

Não sei, Srs., se me tenho .feito entender; o que digo é .que 
concordo com· os princípios apn~senÚtdos pelo nobre Senador o 
Sr. Alves Branco; e não é de hoje que estou conforme com esses 
princípios,. porque eu, no tempo que se . tratava da . reforma da 
conStituição, sustentei a existência ·do.· poder moderador, por 
estas bases, encarando-o como uma verdadeira ditadura, mas limi
tada somente a estes objetos; e o argumento. que .um nobre Senador 
produziu· nessa ocasião,. admirando-se de que, tendo-me. eu _.decla
rado contra as ditaduras temporárias· quiSesse estabelecer uma dita
dura perpétua, este argumento, digo eu, procedia Se eu quisesse' uma 
ditadura perpétua' a· respeito de todos os objetos; mas ali a Constitui-
ção era limitada. · · · ·· · · · · · 

Eu, pois, rião acho remédio algum 5enão este: ·na caso do mo
narca achar não só conveniente, mas .necessário, e urgente ao país 
dissolver a Câmara dos Deputados, e rião encontrar quem referende 
esse decreto de ~issolução, ir ele mesmo dissolvê-la, ou mandar de-
creto só com a sua assinatura. . . . · 

O SR. COSTA F:ERREIRA- Quer que hajam as cenas do Se
nador de Veneza? 

. O SR. CARNEIRO DE CAMPOS - Não sei, não estou bem 
lembrado das circunstâncias_ por que isto aconteceu; mas o que digo 
é que o Imperador em pessoa póde ir·ou mandar, como disse, fazer 
uma dissolução da Câmara dos Deputados, se não achar quem vá 
por ele, ou queira referendar, e se julgar que esta medida é conve-
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niente ao ·país, porque é ele quem está encarregado de velar sobre a 
manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais po
deres políticos do estado, de evitar a anarquia; e ôs nobres Senadores 
não podem contestar está verdade, que ãs vezes da falta da 'dissolução 
de um corpo que se tem tornado faccioso pode vira anarquia. Per~ 
gunto eu: qual é maior mal, dissolver o corpo, ou deixar vir a anar
quia? 

Eu não sei, Sr. Presidente, se há na mesa alguma emenda supri
mindo esta exceção da sexta atribuição; não quero que se panha li
mites ao Imperador de aconselhar-se a respeito desta matéria, ·se jül
gar conveniente: acho que não se deve pôr limites. Apesar de todos 
estes elementos que nós temos ajuntado para fazermos benéfica esta 
instituição do poder moderador, poderá acontecer que ainda haja 
algum Imperador, algum chefe da nação que abuse; mas nós fazemos 
tudo quanto humanamente é possível, para que ele não tenha inte
resse algum em abusar; não se pode fazer tudo, mas faz-se alguma 
coisa, e o que é possível. Vou mandar a minha emenda à mesa. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 
. "Do art. 7Ç, § 1Ç, suprimam-se as palavras - à ·exceção da 

6~ ~ Carneiro de Campos." · 
O SR. H. CAV ALCANTI - Eu sou concorde na emenda que 

se acha sobre a mesa para a supressão destas enumerações que .vêm no 
artigo: sou concorde nisto com as opiniões do nobre Senador autor 
da emenda; mas, permita-me o nobre Senador que eu discorde na sua 
sub-emenda que diz:- Quando isto não passe, suprima-se a exceção 
do artigo 1 <? - Eu peço somente que se confronte este artigo com o 
artigo 4<? que passou. 

O artigo 4<? impõe responsabilidade aos conselheiros de estado 
pelos conselhos que derem ao monarca, opostos à.constituição e aos 
interesses do. estado, nos negócios relativos ao exercício do· poder 
moderador; e o artigo 7<? diz que o ·1 mperador poderá ouvir o conse
lho de estado sobre todos os negócios, e principalmente sabre tais e 
tais; mas faza exceção da atribuição de nomear e demitir livremente 
os ministros de estado. Quer isto dizer que, neste negócio, o Impe
rador não poderá ouvir o conselho; e o conselho não é responsável, 
nem o pode ser, porque, neste caso, o conselho é parte; por conse
guinte, à exceção que aqui vem. é bem feita. Ainda que o monarca 
pudesse ouvir o conselho, pudesse ouvir os seus votos; desses votos 
não viria responsabilidade alguma ao conselheirf:?, porque não pôde 
ser responsável uma pessoa que tem de ser ao mesmo tempo juiz e 
parte. . · 

Mas, quanto à supressão de todos os p~rágraf?s, eu concordo 
com a emenda. O nobre Senador de certo d1sse co1sas com que eu 
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simpatizo-muito;. mas, a este respeito, permita-me _que:.não concor
de; senão .tivesse sido aprovado O art.4Q, eu COI)cordaria; mas, tendo 
passado eSse artigo; parece que estaexceção de~e ser feita.: 

Ouaf'!to à. emenda do nobre Senador: pe.la. Bahia, eu .tenhÓ 
pesar de ter estado um pouco incomodado·; e, em 'conseqüência, ter 
saído da sala quando ele falou... · · · · .. · · · · · · 

UM SR. SENADOR ~Já deu a hora . 
. O SR. CAVALCANTI ~ Bem:direi.·pouco;m~salguma. coisa é 

necessário dizer à vista das opiniões que em.~iu o nobreSenador que:; 
meprecedeu. · . . . . . . . .. . . . . . . 

Um magistrado, um jurisconsulto, uma pessoa tão .respeitável 
como é .o nobre Senador, disse coisas, a meu ver, tão extraordinárias 
que o desconheci nas opiniões que há pouco: emitiu. E permita-me o 
nobre Senador que eu lhe diga que1 se vigorassem os seus princípios; 
caía por terra a inviolabilidade dQ monarca. (Apoiados).· . · • •. . · 

O SR. A BRANCO dirige um _aparte que não pudemos ouvir. 
O SR. H. CAVALCANTI..,.... Não cuide o,nobre Senador que eu 

não vou algum tanto para a sua emenda; hoje mesmo já eu disse algu-
ma coisa ao nobre Senador a este respeito; Mas eu vou ã questão. 

Srs., ninguém póde negar que, na posição. elevada· em que se 
acha o monarca, em um governo representativo~ ele não ·padé obrar 
senão por conselho de outro: como· é então que os nobres Senadores 
querem tirar a responsabilidade dos conselheiros, e. impô-la na·pessoa 
impecável e inviolável do monarca?. - . · 

O SR.~. BRANCO- Ouem.é que quer isso? 
O .SR. R CA VALCANTI ..;.. Não obra ele sem conselho, se-

gundo o projeto? A responsabilidade do conselheiro desaparece. 
~ SR. C. DE CAMPOS- Tem a responsabilidade moral. 
O SR. H. CAVALCANTI- De quem? 
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS~- Da nação inteka. 
O SR. H. CAVALCANTI - Responsábilidade morarda nação 

inteira!! E coisa que eu não entendo~ Neste caso, pode-se dizer que 
nação inteira é sinônimo de monarca; e eu suponho que é a compara
ção que melhor se pode fazer para salvar a. inviolabilidade do mo-
narca. . - -

Os exemplos que o nobre Senador trouxe de, na Inglaterra, ir 
o rei em pessoa dissolver o parlam~nto, são certamente muito funes
tos; e Deus nos livre qu_e isto aconteça entre nós. (Apoiados). Eu não 
me recordo que na Inglaterra isto acontecesse senão a Carlos I; mas, 
pergunto, Carlos I não teve o dissabor de ouvir da boca do presidente 
da câmara, em resposta à sua intimação, que ele não obrava senão o 
que mandava a sua casa? Não se viu Carlos I na posição de ser deso-
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bedecido por e5Se ·presidente? Eü repito,_ Deus n~:s 'livre de tal coisa. 
(Apoiados):. --: ' .. · .: ,, ·:. ·· ·:. ··:' · :_,: · · ·· .. · · •• · 

·.:o SR. CARNEIRO•:DE'CAMPOS'-:05 ingié5es 'rião.tinha·m 
consignado na sua:constitliição·o que nós-temos na nóssà. · -·. ' - · · · 
· . .-: O SR. H. CAVALCANTI ,:...:. O nobrê Senador veio com dita-' 
duras; ~amos receios· d~ uma Câmara que· se insurgisSe, etc;, que mui
tas vezes'não se poderia·dissrilver,·se·asatos dó monarcá.devessem 
ter referenda- para :haver respt:irisabilidade·; e então, o SenadO pôde 
fazer esta_s bonitas: coisas, pode insurgir-se ·como bem _qúiser·, porql)é 
ele não pode·ser'dissohiido> ' - _... : · · · · -- - - · · · · .. 

: -': O·SR/CARNEIRO·DE·CAMPOS•--' DiSSblvida a Câmara ·dos· 
Deputados; ·esi:á•como .que dissolvido o Senado~ •parqúe o SeriadO-não 
trabalha sem •que haja,:câmara: · ·: ~- _. ·_- · · ' --- ·. · · ,_ · -- · · _. 
• . . O SR.-H. CAVALCANn ~-Mas pode a Câm·ara ser mü'lto'bo·a, 
e o Sehado .. sera~rquico;.entretànto;paga a Câmara pelo Senado! · ·' 

··Ora, senhores,- para- que.figüràrEm1~se' hipóteses que não se· po~ 
dem realizar? Em tal caso, quando isto acontecesse, o_moharcil teria 
um' grande- apoio, que5eria á'n'ação; ela •seria á'priníeira a coadjuvar o 
mo_narca, quando ele quisesse salvar o pa_ís,_ p!:>rido ·um· dique:~·o de·
senfreamentó· deis outros 'pôderes· políticos no exercício de·suas fun-
ções. _ .. -·· · -_ · . . . · · · · 

- :_.O SR . .CARNEIRO DE CAMPOS.:...,. Isso era uma revoluÇão. 
: · - . O$R.-H.GAVALCANJI :-Sr. Presidente, a idéia do nobre Se-· 

nado r,· apresentada- na emenda,. pode-se· admitir; eu a admito, porque 
não é outra· coisa senão uma nova reorganização das secretarias de 
estado: a constituição. manda fazer· isto~ .Pode com efeito_ haver um 
president.e do conselho dos ministros,- sem pasta; ·porém· eom tais 'e· 
tais atribuições,. como por exemplo, de referendar ·os :atas do poder 
moderâdcir. Isto eu apoiaria; mas o que.é_ este presidente do conse
lho? _t: uma parte integrante .do ministério; e para que quer' o nobre 
Senador criar u'ma .e.ntldade sempre em conflito com outra?- Quer _o 
nobre Senador que o éónselho de estado tenha um secretário, e que 
esté ·secretário . seja·' min'istro de estado;' que não. só tenha. v~to nQ 
conselho, mas também que tenha ação? O ·qué.é iSto senão· um· mi·
nistro? e.: querer que 'os membr~s ~o executivo estejam .en:'' desa.r
mon'ia entré si, Porque, ao 'paSsO :que ci 'conselheiro' de est.ado disSôl~. 
ves5e :o miniStério; o ministério podia também fazer com que9',<:on· 
se lho de estado fosse dissolvido, 'dispensando todos os 5eus ~embros: 
eis aq-ui um grande conflito. · ., · · · · .- ·_ · · · · .' : 
· · · Senhores; quando os ministros perdem a confia.nÇa ·do manar· 

ca; embalde •se ·querem sustentar;· e, quando se qu.isess~m sustentar 
contra- a• vontade do monarca, isto· seda uma oonspiração perfeit~, 
onde seriam as primeiras vítimas aqueles que conspiraSsem. · · 
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Se o nobre Senador entende que se deve criar mais um ou dois 
min'istros de estado, eu não ponho dúvida nisso; mas-o que acho 
muito prejudicial à harmonia dos poderes é. que. se vá criar não um 
novo ministro, mas um novo ministério. Srs., tenhamos alguma pena 
dos ministros; basta a oposição, muitas vezes injusta, que eles sofrem; 
não queiramos criar mais dificuldades que embaracem a sua marcha. 

Mas falou-se em ditadura perpétua, e disse-se que o poder mo
derador era uma ditadura perpétua limitada a certos objetos. Srs., e.u 
não sei se estou nas idéias antigas ou modernas; mas confesso qLie 
não se pode fazer uma injúria maior aos publicistas que trataram 
sobre esta matéria, do que dizer que eles entenderam que devia haver 
na sociedade um poder absoluto perpétuo! (Apoiado.) Há casos em 
que, como eu hoje já disse, o executivo tem de obrar um pouco dis
Ciicionariamente, e eu vou com a nossa mesma constituição. Eu falei 
hoje nos casos de rebelião, de invasão, e nos casos de guerra; e, para 
sustentar a opinião que emiti a este respeito, eu não chamo em meu 
apoio senão o mesmo governo inglês. 

O SR. ·c. DE CAMPOS - Os ingleses não têm semelhante dis-
posição na constituição. . 

O SR. H. CAVALCANTI- Para que me cita essa constituição? 
O SR. C. DE CAMPOS- A nossa é que tem. 
O SR. H. CAVALCANTI -Vou â nossa constituição. As or

dens em conselho para tais e tais. casos, sobretudo para a disciplina do 
exército e para abafar uma rebelião, são dadas um pouco discriciona
riamente. 

O SR. C. DE CAMPOS- Com responsabilidade, e o poder mo
derador não tem responsabilidade. 

O SR. H. CAVALCANTI -Não confunda o nobre Senador a 
coroa com o poder moderador. 

O SR. PRESIDENTE- Eu devo observar que o regimento não 
permite que se interrompa a quem estiver falando. · · 

O SR. C. DE CAMPOS -· Em todas as Câmaras, toleram-se os 
apartes; um aparte não interrompe. 

O SR. H. CAVALCANTI- Eu acho a discussão muitoboa;é 
melhor que se fale do que se cale. Louvo muito aos nobres Senadores 
por sustentarem a sua opinião com a franqueza de que são capazes; 
mas, permitam também que lhes responda. 

Não se confunda o poder moderador com a coroa; não se 
queira com a coroa acobertar a. responsabilidade de alguém (Apoia
dos.) Não vamos. com os exemplos de ditaduras, nem com os exem
plos de nações estrangeiras, em que o monarca foi em pessoa dissol
ver o parlamento; esses fatos têm tido lugar em circunstâncias extra-
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ordinárias, em casos de revolução; e Deus nos livre que aconteçam 
entre nós. (Apoiados). . · 

Eu vejo, Sr. Presidente, que a nossa constituição, no capítulo 
que_ trata do poder executivo, diz,· no § 99, que compete ao poder 
executivo - declarar a guerra e ·fazer a paz, participando à assam~ 
bléia as oomunicações que forem compatíveis com os interesses e 
segurança do estado. - Há aqui alguma coisa de discricionário nessa 
faculdade concedida ao poder executivo, de só fazer as comunica
ções que julgar serem compatíveis com os interesses e segurança do 
estado. Diz o § 15 que compete também ao poder executivo -
prover a tudo que for concernente à segurança interna e externa do 
estado, na forma da constituição. - Aqui creio que também há al
guma coisa de discricionário. 

Vamos agora ao capítulo que trata da força militar. O art. 148 
diz: - Ao poder executivo compete privativamente empregar a força 
armada de mar e terra, como bem lhe parecer conveniente à segu
rança e defesa do império- como bem lhe parecer conveniente: por
tanto, se nós, poi- lei, autorizássemos o poder executivo para que, nos 
casos em que tem de empregar a força armada, pudesse ter aquelas 
atribuições que'parecessem convenientes para a segurança do estado, 
eu apoiaria essa medida; e não acho que nisto há ditadura alguma; 
mas acho que o general,· em operações contra o inimigo, não tem 
outras leis senão as da guerra, e as leis da guerra são únicas em todas 
as nações, e não podem ser preteridas pelas leis ordinárias. Mas há tais 
casos que a lei deve definir. . · 

E permita-se-me falar na constituição inglesa; eu não sei o que 
é constituição inglesa, a constituição ingleSa é o parlamento do rei; 
mas há uma lei que dá ao monarca em conselho tais e tais atribuições: 
o general, neste caso, eu creio que tem o direito de vida e morte, 
pode mandar incendiar, póde mandar fuzilar, pode lançar mão da 
propriedade dos cidadãos, etc., mas só em tais e tais casos. O mesmo 
acontece em todas as nações que fazem guerra, menos entre nós; nós 
queremos fazer uma exceção do direito público, queremos fazer com 
que os nossos exércitos nunca possam co_mparar-se com outros exér
citos . 

. Se isto é ditadura, como muita gente chama, eu não entendo 
assim; acho que é uma nec.essidade, e nós temos corretivos para que 
não haja abusos: 1 C?, na responsabilidade; 2<?, na definição dos casos; 
e 3<?, na fixação das forças que se faz anualmente. 

Se, pois, o nobre Senador quer criar um novo ministro, quer 
criar mais uma repartição, eu admito; mas, quando eu falei a primeira 
vez, toquei nesta espécie, e disse que não devia vir nesta lei. Se se 
acha isto conveniente, então devem propô-lo em ocasião oportuna. 
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Mas eu declaro que, como ministro, eu não precisava desta lei, bem 
qÚe talvez não achasse generais que quisessem estar por isso. 
. . Ora, se se pode tratar disto com mais vagar, para que confun· 
dirmos esta matéria? para que trazer comparações de ditaduras per· 
pétuas, de câmaras sediciosas, etc.? Estas coisas não tende~ senão a 
perturbar toda a sociedade. Portanto, se o nobre Senador quer criar 
uma nova secretaria de estado e um novo ministro, faça-o; se lhe quer 
dar novas atribuições, dê-lhas; mas não queira criar esse quinto poder, 
esse conselho de anciões, que é exatamente o que eu vejo nas idéias 
do nobre Senador, porque quer que ele seja vitalício, e não admite 
dispensa. Será isso uma ditadura de doze; ficará um poder acima do 
Imperador. 

ALGUMAS VOZES- Não, não. 
O SR. H. CAVALCANTI- Eu não adotarei isto. Entendo que 

estas idéias não cabem aqui neste projeto. Se o nobre Senador quiser 
apresentá-las em outro projeto separado, apresente-as; nós as discuti· 
remos. 

Sr. Presidente, a hora está dada, e eu não importunarei mais a 
casa. Estou persuadido que ainda há oradores que hão de tratar 
ex-professo desta questão, e foi bom que ela fosse ventilada. 

·A discussão fica adiada pela hora; marca-se a ordem do dia e o 
Sr. Presidente designa para ordem do dia seguinte: 

Continuação da matéria adiada. 
Continuação da segunda discussão da resolução sobre assentos 

da casa da suplicação de Lisboa. 
Discussão do parecer e resolução da Comissão de Legislação 

sobre a nomeação de vice-presidentes de províncias. 
Segunda discussão da resolução que permite ao hospital da 

ordem da Penitência de S. Catarina possuir bens de raiz até o valor 
de dez contos de réis. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 20 minutos. 
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SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

SUMARIO:- Expediente. -Continuação da discussão do artigo 7? 
do projeto de lei que cria um Conselho de Estado. Oradores, os 
Srs. Vergueiro, Vasconcellos, Mello e Mattos, Paula e Souza. 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e, I ida a ata da anterior, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

·O SR. 1~ SECRETARIO lê um ofício do Ministro do Império, 
participando ter S. M. o Imperador designado o dia 19 do corrente, 
pela 1 hora da tarde, para receber a deputação de que trata o ofício 
do Senado de 2 do corrente: fica o Senado inteirado. 

Remete-se à Comissão de Fazenda o mapa n~ 283, das opera
ções do preparo, assinatura e substituição do papel-moeda, na corte 
e província do Rio de Janeiro. 

I. Lê-se, e fica sobre a mesa, o seguinte parecer: 
I "Foi presente às Comissões de Fazenda, Marinha e Guerra, a 
: resolução da Câmara dos Srs. Deputados que aprova a pensão de 
I 300$ rs., concedida a D. Constança Carneiro da Fontoura, reparti

damente pelas suas duas filhas, e que lhe fora concedida pelo decreto 
do Poder Executivo de 17 de dezembro de 1839. 

"A suplicante juntou a fé de ofício de seu filho, diversas 
atestaÇões de autoridades militares, assim como também informação 
do Presidente da Província, e uma justificação; do que tudo consta 
não só que o filho da agraciada era o único arrimo que tinha para sua 
subsistência e de suas duas filhas, como que ele servira, por espaço de 
perto de 15 anos, já na passada campanha do Sul, já contra os rebel
des atuais, sendo até o único oficial que, à frente dos bravos de seu 
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corpo, efetuou a reação que, na noite de 14 para 15 de junho de 
1836, salvou a cidade ·de Porto Alegre dos ditos rebeldes, guarnecen
do pontos, e fazendo depois outros serviços relevantes. 

"As comissões não podem deixar de reconhecer a relevância de 
semelhantes motivos; e, entendendo que resoluções desta natureza. 
não podem ter outro resultado que não seja o animar aqueles que se 
dedicam à boa causa da lei, são de parecer que a resolução acima indi
cada seja aprovada. 

"Paço do Senado, 7 de julho de 1841.- Alves Branco. - Vas
concellos. -José Saturnino da Costa Pereira. -C. de Lages. - Fran
cisco de Lima e Silva." 

O SR. VASCONCELLOS manda à mesa emendas ao projeto 
- R -, as quais são apoiadas, e vão a imprimir. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2? discussão, adiada pela hora na última sessão, 
do art. 7? do projeto de lei - S -deste ano, criando um Conselho 
de Estado, conjuntamente com as emendas dos Srs. Alves Branco, 
Paula Souza e Carneiro de Campos, apoiadas nas anteriores sessões. 

O SR. VERGUEIRO- Sr. presidente, tenho emitido·a minha 
opinião acerca das primeiras questões que se moveram; mas agora 
farei algumas observações sobre as idéias ultimamente apresentadas 
e consignadas nas emendas. 

Adotarei a emenda de supressão, conservando só as palavras: 
- "Incumbe ao Conselho de Estado consultar em todos os negócios 
em que o Imperador houver por bem ouvi-lo. -" Isso compreende · 
tudo; e, se se especificarem as atribuições, pode daí resultar o incon
veniente de esquecer alguma; por isso, é melhor falar em geral, se 
bem que se não deva dar maior importância a essas especificações, 
pois que, ainda que nelas se não compreendam todos os casos em que 
o Conselho de Estado deva ser ouvido, contudo, como a disposição 
do art. não é tachativa, diz - principalmente sobre tais e tais obje
tos -;os não mencionados não ficam excluídos. Todavia, julgo inútil 
que passe a especificação, conquanto não me pareça inútil que se 
apresentasse essa idéia no projeto, porque convinha que lançássemos 
as vistas sobre os casos que devem fazer o objeto das consultas do 
Conselho de Estado. Seguindo em tudo a mesma emenda, também a 
acompanho na condição de que, se passarem as especificações, se 
suprimam as palavras- à exceção da 6? -; por isso, que importam 
uma coarctação de liberdade ao Imperador. 

Ultimamente, ofereceu-se uma emenda para que os atos do 
poder moderador apareçam sem referenda de ministros; a esta emen-
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da eu me oponho; mas com isto não quero dizer que se, no ato em 
que o monarca tomar uma deliberação, não estiver presente o minis
tro da repartição a que ela diga respeito, não a deva ele referendar; 
eu entendo que, para que as deliberações do monarca se ponham em 
execução, é necessária a referenda do ministro, e a considero necessá
ria por uma razão muito óbvia, e é que esses atas do poder modera
dor podem produzir algum mal; e assim é conveniente que alguém 
responda por eles. 

Mas, disse o nobre Senador que um poder deixa de ser poder 
quando não tem em si os meios de executar as suas deliberações. Este 
princípio pede alguma correção. Eu entendo que um poder pode ser 
poder sem que tenha em si mesmo os meios de ação; mas que estejam 
colocados em outro poder influ ido por este. Os poderes políticos são 
independentes; porém, reciprocamente se influem; de maneira que 
um não se pode desviar da sua esfera sem que outro o chame a ela. 
Isto se verifica no poder moderador, assim como no Poder Legislativo. 
Acaso tem o Poder Legislativo, por si mesmo, a ação de fazer execu
tar as leis que confecciona? Não; mas não deixa de ser um poder, 
ainda que outro seja o que põe em execução suas deliberações, 
por isso que esse poder, ainda que independente, tem uma tal ligação 
com o legislativo, é de tal sorte influído por ele, que não pode deixar 
de dar execução às suas deliberações. Se o Corpo Legislativo tem 
meios para fazer executar suas deliberações, o mesmo acontece ao 
poder moderador; não teni em si mesmo meios de executar suas deli
berações; mas existem no poder executivo, que é mais dinitamente 
influído pelo poder moderador do que pelo Poder Legislativo. Quan
do o ministério não queira executar uma deliberação do poder mode
rador, o Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e em cujas mãos 
está depositado esse poder, tem a faculdade de demitir livremente o 
ministério, e chamar outro que a execute. Já se vê que estes meios 
são muito mais poderosos do que os que têm o Corpo Legislativo 
para fazer executar as suas deliberações. À vista disto cai o argumen
to que nega ao poder moderador a possibilidade de ter meios para 
fazer executar as suas deliberações. 

Mas lembrou-se o nobre Senador, que podia dar-se o caso de 
que todo o ministério se coligasse a recusar e referendar os atos .. 
do poder moderador, e assim não haveria quem referendasse o ato 
de sua demissão. Parece-me que isto não pode ter lugar; entendo, e 
sempre entendi, que a demissão e nomeação dos ministros não de
pende de referenda alguma. Digo isto fundado na constituição, e é 
mesmo da natureza do negócio. A constituição, no artigo 101, espe
cifica as atribuições do poder moderador, e na 6? diz: -Nomeando 
e demitindo livremente, (note-se bem) livremente os Ministros de 
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Estado. - O que quer dizer esse livremente? Quer dizer que não deve 
encontrar nisso obstáculo algum, que é ato privativamente seu, que 
não depende de formalidade alguma a sua execução. Isto posto, é 
claro que não tem lugar algum o argumento do nobre Senador; mas, 
ainda que fosse necessária a referenda do ministro, mal estaria a 
nação quando se verificasse um fato desses! É preciso discorrer muito 
pelo campo do possível, do ideal, para lembrar uma tal hipótese! Para 
remediar semelhante inconveniente, disse o mesmo nobre Senador 
que a referenda podia ser feita por um conselheiro; mas não selem
brou o nobre Senador que, admitindo a sua hipótese, também po
deriam os conselheiros negar-se a referendar atas do poder modera
dor. Já disse, não admito praticamente essa possibilidade ideal; estou 
que nunca se há de dar um caso dessa natureza; mas, quando se pu
desse dar, também os conselheiros -se poderiam negar a referendar 
atas do poder moderador. Deus aparte de nós lembranças tais! Que 
estado de desordem, aquele em que as leis deixariam de ter força, e 
os ministros se rebelariam contra o monarca! Mas não se pode fazer 
aplicação dessa possibilidade, porque falha a hipótese de ser necessá
ria a referenda do ministro para demissão de outro ministro. Não há 
necessidade de tal referenda, pois é neste ato que a constituição quer 
que o monarca obre livremente; nem podia deixar de ser assim, sob 
pena de diminuir inteiramente essa principal prerrogativa da coroa, 
aquela que lhe dá força para exercer as outras. 

Trouxe-se a experiência da regência. Não sei a que vem isto: 
{apoiados) a regência foi um poder fraco e vacilante, por isso que lhe 
foram coarctadas atribuições que lhe eram necessárias para bem 
governar; mas, como se faz aplicação de um poder tal, a quem se 
cercearam todos os meios de ação forte, para com um governo que 
os têm? Não vejo que se possa fazer semelhante aplicação. 

Tendo rebatido os princípios em que é baseada a emenda, direi 
alguma coisa sobre as gravíssimas conseqüências que poderiam resul
tar de se admitirem atas do poder moderador sem referenda de um 
ministro. É princípio por todos reconhecido, e que por ninguém tem 
sido posto em dúvida, que o monarca deve estar a coberto de toda 
a responsabilidade; que todo o mal que provenha do governo, deve 
haver quem carregue com ele; por isso se diz que o monarca só pode 
fazer bem, e nunca mal. Se isto é assim, como se quer deixar o mo
narca a descoberto, para que ele carregue com a responsabilidade de 
males que se possam fazer? Daqui deve resultar um grave dano. Mas 
o nobre Senador lembrou a criação de um novo ministério; isto é, 
que o Conselho de Estado tivesse um secretário, e que este fosse in
cumbido da referenda ... 
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O SR. A. BRANCO - Não falei em referenda; disse que ·podia 
ser o órgão oficial das resoluções tomadas em conselho. 

O SR. VERGUEIRO- Mas sem responsabilidade ... 
O SR. A. BRANCO - Com a responsabilidade marcada na lei. 
O SR. VERGUEI RO- Então cria-se um novo ministério res-

ponsável. Mas, que lucro se tira da criação de um novo ministério? 
Que diferença há de um a outro? Não é melhor que se entenda a 
constituição do mesmo modo por que se tem entendido? 

O SR. VASCONCELLOS- Peço a palavra. 
O SR. VERGUEI RO - Exigir essa referenda e responsabi

lidade, não é criar um novo ministério? ... Demais, haverá casos em 
que essa responsabilidade não possa ser imposta e esse novo minis
tério, por isso mesmo que o monarca não é obrigado a seguir o pare
cer do conselho, e até pode deixar de ouvi-lo. Ora, dado um destes 
casos, como se há de efetuar a responsabilidade? Esse órgão ou 
ministério do poder moderador, (creio que lhe compete bem este 
nome) não pode pois ser responsável, por isso que o poder modera
dor não é obrigado a consultar sempre o conselho, nem a seguir sua 
opinião. O ministério do poder executivo está noutro caso; ele é 
responsável pelo que faz e pelo que deixa de fazer; quando enten
der que uma medida é necessária, deve propô-la, e, se não for adota
da, retirar-se do seu posto; mas, o ministério do poder moderador 
não pode fazer isto, não tem essa liberdade. Um negócio pode ser 
tratado em conselho, e resolvido contra o seu parecer; como há de 
pois responder pelos males que daí possa resultar? Não é possível 
verificar semelhante responsabilidade. 

Essas opiniões do nobre Senador foram reproduzidas por 
outro nobre Senador, que considerou o poder moderador como uma 
ditadura ordinária; não posso conceber como o governo ditatorial 
se harmoniza com o governo da lei; para m·im isso é monstro, excede 
a minha compreensão! 

O nobre Senador baseou seus argumentos em estar na nossa 
constituição qualificado distintamente do poder moderador o poder 
executivo; mas eu creio que essa qualificação é mais doutrinal do que 
prática; entendo que o poder moderador existe em todos os governos 
constitucionais, posto que não esteja qualificado com esse nome; mas, 
que esteja ou não qualificado' com nome distinto,é indiferente, pois 
é ponto doutrinal. A nossa constituição estabeleceu essa distinção 
doutrinal, que nenhum mal faz, mas não altera a natureza do poder; 
este poder é conservador, e por isso mesmo deve estar em harmo
nia com os outros poderes. Porém, parece que o nobre Senador não 
compreende como se possa manter a ordem sem o poder ditatorial; 
mas não vejo necessidade disso. 
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As nações que têm tido ditadores, ordinariamente os têm ad
mitido em circunstâncias muito extraordinárias, ou quando o país 
se acha em perigo. Quando se dá esses casos,a lei suprema é a salva
ção do estado, e então é que os povos se lembram de ditadores; mas 
lembrarmo-nos de ditadura no remanso da paz e da ordem, é intro
duzir a ·desordem; nem poderia haver desarmonia maior do que ad
mitir a ditadura, introduzir um poder absoluto entre os nossos pode
res políticos. 

Também o nobre Senador empregou o argllmento de que se 
poderia dar a circunstância de não querer um ministério dissolver a 
Câmara dos Deputados, nem o Conselho de Estado isso aconselhar; a 
isto já respondi que o ministério devia referendar o decreto, ou então 
retirar-se; e, retirando-se, podia o monarca nomear quem o substi
tuísse e dissolvesse a câmara. Mas disse-se: não pode o ministro que 
for substituir o seu antecessor ser pessoa de sua confiança, e insistir 
em que se não tome essa deliberação? Só uma imaginação muito exal
tada pode levar a tanto essa divagação pelo campo das possibilidades! 
Já disse, semelhante coisa, praticamente, não é possível, por isso 
que o monarca pode livremente demitir os ministros. !: esta uma atri
buição tão essencial, que a constituição entendeu que o poder mode
rador devia ter nesse exercício a mais ampla liberdade, para assim 
poder fazer executar suas deliberações. Os ministros são os instru
mentos do monarca, e não podem jamais estar separados dele, 
por isso deve ter uma liberdade ampla, até direi absoluta, pelo que 
respeita à faculdade de prover-se destes instrumentos de sua ação. 

Escuso, portanto, responder ao discurso do nobre Senador que 
exclamou que se queria roubar ao monarca a atribuição de dissolver 
a Câmara dos Deputados; não sei que se queira destituir o poder mo
derador dessa atribuição; antes ela lhe é de muito fácil execução. 

Trouxe-se para exemplo a regência; mas o nobre Senador sabe 
muito bem que a regência não tinha a faculdade de dissolver a Câ
mara dos Deputados, por isso a não dissolveu; e talvez o não fizesse 
ainda mesmo que a tivesse. O nobre Senador entende que, por essa 
falta de autoridade, a regência sofreu; concedo que assim fosse; mas, 
que aplicação tem isto com o caso atual; se o monarca tem essa facul
dade? Se ela sofreu por não ter esse direito, o monarca não sofrerá 
porque o tem. Quanto aos meios que têm para isso, já mostrei que 
eles são amplos e próprios para produzir· esse efeito, sem que seja ne
cessário recorrer ao poder ditatorial. 

Voto portanto contra a emenda do nobre Senador (o Sr. Alves 
Branco) ainda que muito respeite suas luzes e me regozijasse em ouvir 
o seu discurso filosófico e bem pensado. 
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O SR. VASCONCELLOS - Quanto mais se discute este pro
jeto, tanto mais eu me convenço de que é um dos projetas que têm 
sido mais meditado, combinado com mais prudência e circunspec
ção. A mesma discussão que tem havido tem servido para mostrar 
a sua perfeição: ele responde a todos os argumentos, satisfaz a todas 
as necessidades; discute-se qualquer artigo, oferecem-se emendas adi
tivas, explicativas, e mostra-se que no projeto ·está quando se deseja. 
O que acontece a respeito das emendas que estão sobre a mesa? Há 
a emenda do Sr. Alves Branco, que não quer que o ministério inter
venha nas deliberação do Conselho de Estado, quando o Imperador 
exerça o poder moderador. Lê-se o artigo 19 do projeto, e vê-se que, 
apesar de se reconhecer que os Ministros de Estado entram no núme
ro dos primeiros conselheiros do Imperador, o projeto, contudo, 
diz que terão assento no conselho; mas não diz que terão nele voto; 
deixou ao regulamento do governo de que trata o artigo 89, o deter
minar como os ministros hão ter assento, em que casos podem ou 
não os ministros assistir às deliberações, etc. 

Existe, portanto, no projeto quanto deseja o nobre Senador; 
mas o nobre Senador quer que isso se declare já, e que se não deixe 
para ser tratado no regulamento. Ora, me parece mais acertado que 
os ministros não assistissem às deliberações do conselho, quando 
nele se ventilassem questões que lhes dissessem respeito, como a 
dissolução do gabinete, etc. Mas tudo isso são objetos que podem ser 
determinados no regulamento. Eu entendo também que, em todos os 
casos, convém que os ministros esclareçam o Conselho de Estado; 
mas que alguns casos há em que não devem ·assistir as deliberações. 
Esta falta no projeto não pode ser considerada como um defeito; 
pode ser também objeto de regulamento. Mas, se se entender que isso 
deve ir expressamente declarado na lei, vá. 

Quanto à outra questão sobre poder moderador e executivo, 
direi só duas palavras. Eu entendo que os atas do poder moderador 
são válidos independente da referenda, nem os ministross são respon
sáveis por eles. A teoria constitucional, quanto a mim, é que, quando 
um ministro entenda que uma deliberação do poder moderador com
promete o país, ne:;se caso deve pedir licença ao monarca para sere
tirar do gabinete, a fim, de que o monarca mande executar a sua de
liberação conforme julgar próprio e for reclamado pelas necessidades 
_públicas. 

Eu tenho para mim que essa teoria não sofre objeção alguma à 
vista da constituição. Ponho de parte tudo quanto podem dizer os 
publicistas ·a tal respeito: quando a lei é clara, ainda que as teorias dos 
publicistas sejam sancionadas pela razão e experiência dos séculos, 
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não devem ser preferidas, devem ser subordinadas à lei. Por essa 
razão, não examinarei se foi ou não bem ditado pela constituição que 
os atos do poder moderador não careçam de referenda. Entendo que 
o poder moderador delibera em conselho, e que seus atas podem ser 
executados pelos mesmos ministros do poder executivo, os quais de
vem adotar uma denominação apropriaada para esses atas, a fim de 
ficar entendido que tal ou tal deliberação foi tomada pelo Imperador 
em conselho, e não é ministerial. E, se algum ministro tiver escrúpu
lo na sua execução, tem remédio, que é pedir ao monarca a graça de 
o dispensar de Ministro de Estado. A deliberação do Conselho de 
Estado é válida, e sua execução não responsabiliza pessoa alguma na 
forma da constituição, que para mim é clara. 

Como tudo isto, no meu entender, é inconstestável, não qui
sera que se declarasse na lei. Estou convencido que é ponto de direi
to reconhecido pelo legislativo que os atas do poder moderador não 
precisam de referenda, e a esse respeito temos a votação de uma 
assembléia, que não podia ser suspeita de servilismo, que não obrava 
debaixo de força, a assembléia de 31, 32 e 33. Na lei da regência, 
feita nessa época, se determinou que ela podia exercer os atas do 
poder moderador com referenda dos ministros. Logo, é evidente que 
o Imperador pode exercer tais atas sem referenda dos Ministros de 
Estado. Ora, como o nobre Senador ontem mostrou desejo de que 
continuassem as causas como têm estado até o presente, satisfeito. 
deve ficar não se exigindo nos atas do poder moderador a referenda. 

Passando à doutrina do art. 79, não enxergo nela os defeitos de 
que tem sido argü ida: eu julgo necessário o artigo, e o acho muito 
bem redigido. Ora, este artigo não é outra coisa mais do que a repro~ 
dução do art. 142 da constituição, que foi reformado. O Conselho 
de Estado era não só político, mas também administrativo: isso se 
depreende do capítulo que trata do Conselho do Estado. O art. 79 
faz algumas ~specificações, porque considerou isso necessário, para 
que o Poder Executivo pudesse obrar com liberdade, para que não 
haja conflitos de autoridades e de jurisdição entre a administração e 
o Poder Judiciário. 

Disse o nobre Senador que isso se não podia concluir à vista da 
maneira por que está concebido o artigo; mas, lido o artigo, me pare
ce que se não pode dar outra inteligência senão a de que ao governo 
compete aconselhar-se e resolver sobre as consultas q•Je tomar. Aliás, 
para que serviria consultar o Conselho de Estado sobre esses objetos? 
Para entender que pode fazer propostas a tal respeito? Isso se acha 
compreendido no§ 69 do mesmo artigo. 

Demais, declarando-se por este modo que os objetos especifi
cados no artigo são administrativos, não era necessário determinar 
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que eles devem ser decididos pelo governo, porque a administração 
não é outra coisa mais que o Poder Executivo em ação; e, se a cons
tituição confere o Poder Executivo ao Imperador, a ele compete de
cidir essas questões. Mas, se essa oposição ao artigo é fundada na 
obscuridade com que ele está concebido, não duvido oferecer uma 
emenda, declarando que incumbe ao Conselho de Estado, para ·final 
resolução imperial, consultar sobre tais e tais objetos; assim se remo
vem todas as dúvidas que se têm oferecido até o presente. 

Sr. presidente, eu estou convencido de que não convém supri
mir as palavras do § 1 ~ - à exceção da 6~ -, referindo-se ao art. 1 01 
da constituição. Não considero de grande importância a sua doutrina, 
mas não deixo de lhe achar alguma. 

Se fosse permitido ao conselho consultar sobre as pessoas de 
que deve compor-se o ministério, seria fácil em aconselhar ao Impera
dor a dissolução dele, porque a minha opinião é que o § 69 do art. 
101 da constituição declara que o Imperador pode designar para 
ministros as pessoas que lhe aprouver, e a letra do artigo não admite 
a interpretação que se tem dado, de que neste artigo se trata de dis
solver administrações. A minha opinião é que este artigo trata de de
signar as pessoas de que se há de compor o ministério. 

Creio que as opiniões dos nobres Senadores se não poderão 
conciliar: se nobres Senadores reconhecem que, pelo projeto, o Con
selho de Estado consultará sobre a dissolução da Câmara dos Depu
tados, é evidente que o mesmo projeto dá a faculdade do Conselho 
de Estado consultar sobre a dissolução do ministério. Como é, pois, 
que se pode acusar o mesmo projeto de não dar tal faculdade ao 
Conselho de Estado? Se··nessa disposição, de que se pede a supres
são, se tratasse da conservação ou dissolução do ministério, adotaria a 
opinião dos nobres Senadores, porque de certo erro grave seria; po
deria mesmo haver suspeita de que se queira perpetuar no poder um 
partido, se a esse respeito não fosse consultado o Conselho de Estado; 
mas o projeto recçmhece que o Conselho de Estado pode consultar 
sobre a dissolução do ministério, por isso que pode consultar sobre 
a dissolução da Câmara dos Deputados. Quando se discutir no 
conselho sobre a dissolução da câmara, é evidente que se há de dis· 
cutir igualmente sobre a conservação ou dissolução do ministério. 
Não posso, pois, conceber como se acusa o projeto de negar ao mo
narca a faculdade de consultar o conselho a este respeito. 

Ora, não me parece conveniente que o conselho designe ao 
Imperador as pessoas de que se há de compor o seu gabinete, porque 
então seria muito fácil em aconselhar ao Imperador a dissolução de 
um ministério, mormente quando ele não fosse do seu seio. Como 
seria exercido esse àireito? Nomeações feitas em um Corpo Coletivo, 
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pouco numeroso, nunca são boas; são, de ordinário, o resultado de ... 
uma espécie de barganha, como dizem os Ingleses." Eu nomeio os 
vossos amigos, e vós proporeis os nossos. Ora, como no § 6~, a meu 
ver, se declara que ao Imperador compete nomear e demitir livremen
t'e seus ministros, entendo que a doutrina do artígo não é perigosa, e 
que, pelo contrário, é útil e conveniente; mas noo é das partes. essen
ciais do projeto. Rejeítlada essa doUllrina, estou persuadido que re
jeitamos coisa impoi-tatrr.te; dos males o menor. ~a sorte do artig.o 
depende da conservação desse parágratfo, votarei ele maneira que ele 
não perigue. 

Não posso deixar ate repetir que é muito ClllliWeniente que o 
Conselho de Estado não eigne as pessmas de que se há de compor 
a nova administração, nãOl só porque esse ConselhOl de Estado seria 
muito fácil em concorrer para a vitória· !rllo> seu partioo, assim como 
em votar com facilidade pela dissolução·, <!Üolgabinete existente; mas, 
porque essa designação poderá não ser tal! G:Dmo reclamassem as ne
cessidades db momento, mas sim como amDnselharem os interesses 
do mesmo cromselho. Ora, como esses intenesses nem sempre estarão 
de acordo li:Om a opinião nacional, parece.•rme que, em1 tal caso, era 
melhor não conferir tal autoridade ao Conselho de Estado. 

Sr. presidente, eu me admiro de ql!le o nobre Senador, que 
ainda ontem desejava investk ao Imperador. de mais antiga faculdade 
no exercício de suas atribuições, falando deste artigo, o contrariasse 
pela razão de ir a sua doutrina cercear as a!tribuições d0 Poder Judi
ciário, que é independente, e por isso não convinha tocar. nele, em bar 
ra essas atribuições fossem puramente administrativas, embora perr
tencessem a um ramo do Poder Executivo, embora o judiciário 
esbulhe o executivo de suas atribuições.. Não me parece muito coneii
liável essa doutrina: pode haver casos em que a faculdade ampfu, 
sendo conferida, possa ser útil; mas em outros, já não digo a limiita
ção, mas o cerceamento é necessário, e muito principalmente quallldo 
um tribunal está na posse de desfrutar jurisdição alheia. 

Cumpre· respeitar a divisão dos poderes; e se o judiciário se tem 
apoderado de atribuições do. executivo, como havemos nós de man
tê-lo nessa posse. Eu não desejo rebaixar o judiciário, quero que ele 
exerça as suas atribuições com a maior independência, mas não quero 
que ele transponha os limites de sua autoridade, não quero que exce
da as suas atribuições, de maneira que se possa dizer que o nosso go
verno é governo judiciário; e da maneira porque as coisas vão mar
chando, não sei como se poderá dizer que o governo é administrativo. 

O § 4? diz que incumbe ao conselho consultar sobre conflitos 
de jurisdição entre as autoridades administrativas e entre estas e as 
judiciárias. Diz o nobre Senador: quem decide· nestes casos são as re-
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lações; mas eu entendo que pela lei a relação decide os conflitos de 
jurisdição entre as autoridades judiciárias subalternas. Mas, quando 
houver uma questão de jurisdição entre um presidente de província 
e um juiz de paz, há de o presidente ficar sujeito à decisão da rela
ção? Quando, por exemplo, um presidente de província contesta ao 
comandante das armas o direito de tomar conhecimento de um fato I 
e o comandante diz que a economia, o regímem dos corpos, o conhe
cimento de suas culpas pertence exclusivamente a ele que não ao pre
sidente, há de a relação decidir? Deste modo pode marchar a admi
nistração? Dá-se um caso destes, que é um conflito de jurisdição; e 
há de o Imperador ficar sujeito a ver o Poder Judiciário decidir aqui
lo que é de sua atribuição? 

Entre nós; quem fisc~liza o Poder Judiciário? Ninguém; en
tretanto, as câmaras se empregam em averiguar como marcham os 
ministros; e o Poder Judiciário decide os conflitos administrativos e 
judiciários, sem haver quem o fiscalize. E há de o Imperador ficar 
sujeito à decisão desses tribunais, já não digo quando se trata de ques
tões judiciárias, mas quando se trata das regalias do Poder Executivo, 
e quando do exercício desse direito usurpado podem seguir-se graves 
transtornos? Entendo que convém que cesse essa desordem. 

No governo absoluto não era grande mal que a administração 
estivesse em parte confundida com o judiciário. Então o executivo 
não encontrava tantos embaraços; não havia liberdade nem da im
prensa nem da tribuna, e o cidadão ia achar no Po9er Judiciário um 
grande ai ívio, um grande apoio contra as arbitrariedades da adminis
tração; mas hoje, no sistema constitucional, quando mesmo a consti
tuição não fosse expressa a tal respeito, não conviria continuar se
melhante abuso, porque o executivo não pode estar sujeito a tantas 
delongas, a tantas despesas e embaraços. 

Em outro tempo, as sentenças, de ordinário, eram menos favo
ráveis às partes; e, ainda assim, bem que as sentenças que versavam 
sobre interesses da Fazenda Pública fossem pouco favoráveis, não 
obstante era um auxílio exercer o Poder Judiciário parte da admi-

' nistração. Mas hoje o que acontece? Qual é a sorte que tem, quando 
se apresenta perante os tribunais uma pretensão importante que tem. 
sido repelida, quando se trata da indenização da Fazenda Pública? 
Ninguém o ignora; e eu não sei que termo terá esta desordem, a que 
estado ficará reduzido o tesouro, se o Corpo Legislativo não atender 
a estes objetos, não tomar as necessárias providências. 

Ocorre-me neste momento um fato: importa em alguns dois ou 
três mil contos o que por sentença está o tesouro obrigado a pagar. 
Se estas sentenças fossem averiguadas logo, e com a severidade neces-
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sária, para uma acertada decisão ser dada, talvez o alcance da Fazen
da Pública não fosse tão considerável. 

Ora, se em todos os tempos convinha atalhar esse mal, quanto 
não será isso conveniente hoje que nossas finanças estão em estado 
deplorável?! Pela marcha que vão tomando as coisas, e segundo a 
opinião do nobre Senador, quando na alfândega se suscitar a questão 
de saber se um pano é fino ou grosso, há de ser a relação quem a 
tenha de decidir: e, se dessa decisão se interpuser recurso, ele será de
cidido por outra relação. Eis a marcha que levarão as coisas se não ex
tremarmos essas atribuições, se não separarmos a autoridade admi
nistrativa da judiciária. 

O Corpo Legislativo já reconheceu esta verdade, mas o remédio 
único que aplicou não tem sido eficaz; tem chamado a si estas ques
tões que lhe têm roubado um tempo muito precioso, e a's partes vêm 
sempre a alcanÇar aquilo que pretendem. 

Sr. presidente, eu estou muito satisfeito pela discussão que tem 
havido a respeito deste projeto; ela tem sido grave, honra muito ao 
Senado; mas quisera que o Senado se ocupasse do objeto de que trata. 
este artigo, e muito particularmente da maneira por que déve mar
char o Poder Judiciário no conhecimento das causas de indenizações 
da Fazenda Pública; que descobrisse e atalhase quanto antes o pro
gresso desse mal, porque muitas sentenças estão obrigando a Fazenda 
Pública a pagar mUitos contos de réis. Se, ao menos, todas essas con
testações estivessem satisfeitas, devíamos deplorar o mal já feito, e 
prevenir que para o futuro se reproduzisse; porém, como marcham as 
coisas, não há esperanças de melhoramento, e a necessidade reclama 
o remédio. 

O nobre Senador diz que essas coisas pertencem aos tribunais. 
Ora, Sr. presidente, as presas não são da competência dos Tribunais 
Judiciários: as presas pertencem às nações beligerantes; são atas de 
hostilidade que só podem e devem ser avaliados pelos governos, pois 
dão ocasião a grandes contestações, a guerras, e guerras ruinosíssimas. 
Nós já tivemos um exemplo, (e não é preciso ir mendigar nas nações 
estranhas) exemplo muito fatal que nunca devemos esquecer. Quan
tos contos não pagamos pelas presas do Rio da Prata, em que seres
peitou muito reverentemente o grande princípio da autoridade judi
ciária, o caso julgado! Passamos pe.la humilhação, vimo-nos na neces
sidade de discutir em segredo, de autorizar o governo a resolver essa 
questão. 

O nobre orador passou a fazer várias observações sobre a legis
lação relativa às presas, competência de tribunal para o seu julgamen
to; sobre a idéia de um tribunal administrativo, lembrada por outro 
nobre Senador; inconveniências que esse tribunal traria para o Poder 

228 



, J J < L ' • '' l' •' I J 0 ' '

0 

I ' • C ':', 

. . ... ~ ·- ~-~ '·--.--·- -~-- ~. ~ .. 

Executivo; concluindo, dessas mesmas considerações, a necessidade 
de se conservar sem alteração a disposição do § 39 do artigo em dis
cussão. Sentimos não poder restituir esta parte da discussão do nobre 
orador, pela insuficiência das notas taquigráficas, que encontramos, 
especialmente neste lugar, de uma maneira insuprível. 

O SR. MELLO MATTOS - Sr. presidente, eu não pretendia 
tomar outra vez a palavra na discussão deste projeto, se não visse 
diferentemente apresentadas as minhas proposições de ontem, para 
serem contestadas; e daí colijo que não foram bem entendidas pelo 
nobre Senador que acabou de contestá-las. Eu não quero entrar em 
todas as questões que de ontem para cá os têm debatido, porque 
desejo simplesmente discutir sobre a matéria do projeto, e especial
mente a que se contém no artigo 7~ e seus parágrafos, deixando de 
parte as questões de alta política e o exame da origem e verdadeiras 
qualidades de aíguns dos poderes constitucionais, porque não acho 
por agora necessidade de discussões de tanta monta: cingir-me-ei pois 
ao objeto, porque aliás eu teria muito a dizer a respeito da origem e 
denominação que alguns nobres Senadores quiseram dar ao princípio 
da realeza e ao exercício do poder moderador, mas como a questão 
é dependente do des~nvolvimento que não é possível ter lugar agora, 
vou adotar o que faz o objeto da presente discussão. 

Eu disse ontem que considerava nos diversos parágrafos do 
projeto matérias próprias do poder moderador, e objetos próprios do 
Poder Executivo; e como o artigo 7C: diz que incumbe ao Conselho 
de Estado consultar em todos os negócios em que o Imperador hou
ver por bem ouvi-lo,e principalmente nos casos marcados nos pará
grafos que se lhe seguem, entendia. eu . que estes parágrafos não 
deviam tratar senão daqueles objetos pertencentes ao poder modera
dor; entendia que, tendo de exercer o Conselho de Estado faculdades 
administrativas e faculdades políticas, casos devia haver pertencentes 
a um e outro ramo, e que fossem procurar a decisão, ou em um Con
selho de Estado reunido, ou nas diversas seções, segundo cada um dos 
ramos da administração a que pertencessem, pelo projeto mesmo, o 
seu conhecimento e decisão; por conseqüência, parece-me que estava 
nisto conforme aos meus princípios. 

Enqua.nto à liberdade que o § 69 do artigo 101 deixa à coroa 
na escolha ou demissão dos Ministros de Estado, eu também, sendo 
da mesma opinião do nobre Senador, em tudo não convenho na res
trição que lhe ajunta, de que sempre achava bom e conveniente que 
tal consulta se não fizesse ao conselho; por qlle, nesse caso, me pare
ce que a exceção, como está no artigo, altera de alguma forma a idéia 
ou pensamento daqueles que como eu querem dar, em todos os atos 
do poder moderador, ampla latitude à coroa, como antes quero que 
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o monarca ouça, se julgar conveniente para esse fim, o conselho, do 
que que não ouça; é por isso que não admito a exceção, porque mes
mo não compreendo a possibilidade dos inconvenientes que apon
tam os nobres Senadores. 

Quanto, porém, às outras atribuições compreendidas nos pa
rágrafos do artigo, eu cingi-me e falei mais positivamente sobre o que 
diz respeito ao § 49, que trata dos conflitos de jurisdição entre as 
autoridades administrativas e entre estas e as judiciárias: não disse, 
nem podia dizer que pertencia exclusivamente ao Poder Judiciário o 
conhecimento e decisão sobre questões administrativas, porque sei 
muito bem que estas pertencem às autoridades administrativas, e só 
em alguns casos contenciosos vão à decisão do Poder Judiciário, que 
a lei lhes submete positivamente esse conhecimento; e então não obra 
arbitrariamente, nem com esbulho da jurisdição dos tribunais e 
autoridades administrativas; obra em virtude de autoridade e jurisdi
ção delegada, e obra por conseguinte dentro da esfera de suas atribui
ções legais. A espécie referida pelo nobre Senador querendo imputar 
ao Poder Judiciário as perdas e danos enormes sofridos pela nação 
no negócio de presas, creio que disse em Montevidéu, devia com mais 
propriedade aplicá-las às administrações, porque daí é que saíram 
todos esses prejuízos, e não das sentenças e decisões do Poder Judi
ciário: e de mais, ou não me referi a esse, nem a outros fatos da ad
ministração; eu tratei somente das hipóteses compreendidas no pará
grafo, e disse que com ele vinha acobertada mais uma faculdade de 
poder qualquer ramo da administração resistir descobertamente, e 
inutilizar as sentenças do Poder Judiciário e as suas decisões; o que 
era sem dúvida um ataque à independência dos Poderes Constitucio
nais; e se a administração julgava que essa faculdade de julgar no con
tencioso administrativo concedida por lei aos Tribunais Judiciários 
era perniciosa às faculdades administrativas, que havia um meio de. 
as tirar legalmente, oferecendo propostas para esse fim, ou que as não 
remetessem, como de ordinário se faz, ao contencioso, dizendo-se:
Vá convencer legalmente a fazenda, para depois dizer-se não cumpra 
as sentenças, não quero estar pelos julgados, arvorando-se assim em 
um tribunal de cassação, sem lei que o criasse ou autorizasse; é isto 
o que eu não julgo que se possa fazer pela disposição do § 4~ 

Debaixo destes princípios disse eu que, em conflitos entre as 
autoridades ou tribunais administrativos, a ninguém se podia conferir 
este direito senão ao moderador; pelo que pertencia porém aos con
flitos entre as autoridàles administrativas e judiciárias, não admitia 
o remédio da maneira por que está no art. 49 

Pela lei das presidências compete ao presidente decidir os con
flitos entre quaisquer autoridades sujeitas à autoridade presidencial; 
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mas o caso que se apresentou entre o presidente e o comandante das 
armas, recordo-me que antigamente pertencia às relações decidir estes 
conflitos; mas hoje deve competir ao Poder Executivo essa decisão; 
mas, sustento e sustentarei que todo o defeito que tem aparecido 
sobre este objeto não provém senão da falta de declaração da autori
dade a quem deve pertencer por lei essa faculdade; eu argumentei 
que, existindo por lei no Poder Judiciário a faculdade de conhecer 
e decidir todas as questões de direito, mesmo sobre administração, 
que elas se tornam contenciosas; e, não havendo lei que estabeleça 
que os diferentes ministros possam, por atos seus, inutilizar essa fa
culdade, não cumprindo os julgados respectivos, não era meio sufi
ciente para tirar a jurisdição consagrada em uma lei aquele que se vê 
no artigo. 

Portanto, digo que o defeito que existe e que cumpre remediar 
traz outra origem, e que não consiste o remédio em dizer-se que, 
por isso que o ministério' é responsável, pode ou deve não cumprir 
as sentenças do Poder Judiciário; é isto que não acho conveniente 
nem conforme com a independência dos poderes, como já demonstrei. 

Disse o nobre senador que quando na alfândega se ventilar uma 
questão sobre a qualidade de panos, há de se recorrer ao Poder Judi
ciário para que ele decida se o pano é fino ou grosso. Decisões desta 
natureza são tomadas nas repartições respectivas, e não me consta 
que questões tais tenham sido levadas perante as autoridades judi
ciárias; e, se alguma coisa tem havido a esse respeito que compreende 
essa circunstância, tem sido abuso; e o governo, devendo procurar re
mediá-los, devia recorrer ao Corpo Legislativo, pedindo providências 
a este respeito: de outra maneira, não sei como se possa estabelecer 
o princípio de que as sentenças do Poder Judiciário, passadas por 
seus respectivos trâmites, possam ser inutilizadas pelas autoridades 
administrativas. Os juízes ordinariamente julgam conforme as provas; 
mas eu observo, que a maior parte das sentenças são a favor da fazen
da; e, se se tem dado o que diz o nobre Senador a respeito desses pa
gamentos com que se onerou o estado, isso não pode ser lançado em 
culpa ao Poder Judiciário, absolutamente falando; provêm muitas 
vezes, parte disso, o desleixo em que a respeito se portam algumas · 
autoridades administrativas no exercício de seus deveres, deixando 
.muitas vezes à revelia os negócios que aliás lhe incumbe zelar o bem 
administrar. Assim, o que eu disse foi que confiitos de jurisdição 
entre os Tribunais Judiciários e Administrativos não supunha existir, 
por isso que se não dá igual jurisdição entre uns e outros. A principal 
questão é sobre o § 6~ de artigo 1 01, e, a esse respeito ofereço a 
seguinte emenda. (Lê.) 
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Quanto ao mais, julgo que me tenho explicado suficientemente 
nas antecedentes discussões. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
1? Artigo substitutivo ao artigo 79 - Incumbe ao Conselho de 

Estado reunido consultar em todos os negócios relativos ao exercí
cio do poder moderador, indicados no artigo 101 da constituição, 
quando o Imperador houver por bem ouvi-lo. A cada uma das seções 
em que for dividido, incumbe consultar em os negócios relativos a 
cada um dos ramos de administração a que pertencer, salva a redação, 
ficando suprimidos todos os parágrafos do artigo. -Mel/o Mattos. 

2~ Aditiva ao artigo 7? Depois das palavras- houver por bem 
ouvi-lo, - acrescente-se, - para resolvê-los. - Salva a redaçãp. -
Vasconcel/os. 

O SR. VASCONCELLOS para explicar:- Eu não disse que os 
ministros resistissem ao Poder Judiciário, tanto assim que já, em 
outra ocasião, tratando-se de matéria relativa ao Supremo Tribunal 
de Justiça, fui de opinião que tanta era a força do caso julgado que a 
lei interpretativa não tinha autoridade para alterá-lo. Nãp se pode 
consagrar maior respeito aos casos julgados; mas o que acontece é 
que os ministros resistem por lhes ser muito sensível ver ingerir-se o 
Poder Judiciário em matéria administrativa; o que muito transtorna 
a marcha da administração. 

Há uma apreensão de contrabando; a autoridade administra
tiva confere aos apreensores a importância que lhes compete, e o 
apreendedor dispõe dos gêneros apreendidos; porém, depois aparece 
uma sentença da relação, declarando nula a apreensão. Em caso tal, o 
que há de fazer o ministro? Se manda restituir os objetos apreendi
dos, ninguém mais apreende; podendo até resultar daí que os empre
gados menos escrupulosos se ajustem com os contrabandistas; e então 
adeus fiscalização. 

Outros casos idênticos poderia citar. Apesar do conhecimento 
destes fatos, não desejo que os ministros resistam ao Poder Judiciá
rio; todavia, peço que se tome providência para que não continue a 
prática de atos semelhantes, que se declare na lei que o Imperador re
solverá os negócios que lhe forem aconselhados, pertencentes ao 
Poder Executivo. 

Desejo ser assim entendido. 
O SR. P. SOUZA - O honrado membro que acaba de falar 

acha tão perfeito o projeto que não o julga susceptível de modifica
ção alguma; entende que ele a tudo tem providenciado; que a discus
são só tem servido para melhor fazer reconhecer sua perfeição. Ora, 
eu, que o acho defeituoso em sua base e dedução, é com grande difi
culdade que posso continuar a falar sobre ele, pois conheço que não 
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tenho capacidade para me opor aos honrados membros que o têm de
fendido; e esse pouco que tenho feito, tem sido com timidez. Obser
vo que o Senado se tem pronunciado pela opinião dos nobres Sena
dores; devo portanto inferir que o que vou dizer em oposição é inú
til. Todavia, posto que esteja convencido de que não sou capaz de 
emendar obra tão perfeita, sustentada por membros tão ilustrados; 
posto que tenha em muito as luzes dos nobres Senadores que su.sten
tam o projeto, que talvez o fizeram; posto que muito respeito o Sena
do, que com eles tem concordado; não posso deixar de fazer mais 
algumas observações, embora esteja certo que são inúteis, pois a 
minha convicção ainda é a mesma; não posso mudar de opinião, por
isso que não me acho ilustrado nem convencido. 

Conclui-se: que o projeto devera passar tal qual, e que a emen
da que acaba de ser oferecida não é de absoluta necessidade; pois só 
tem por fim tornar a matéria um pouco mais clara; porém, eu conti~ 
nua a pensar que o artigo não é explícito, e também que a emenda 
lhe não dá a clareza necessária. 

O artigo diz:- Incumbe ao Conselho de Estado consultar em 
todos os negócios, etc. - Este vocábulo- todos- abrange todas as 
matérias, e passando assim com a emenda do nobre Senador o Sr. 
Vasconcellos, pode-se entender que outras matérias que não são pró
prias do Poder Executivo ficam sujeitas à decisão dele. A emenda do 
nobre Senador segundo secretário não tem toda a clareza precisa; 
mas, acrescentando-se-lhe a emenda do honrado membro o Sr. Vas
concellos, desapareciam todas as dúvidas; porém, pela maneira por 
que está concebido o artigo do projeto, faculta-se ao Poder Executi
vo resolver sobre quaisquer objetos, transfere-se para o ministério a 
decisão deles. Poder-se-á dizer que só se compreendem os objetos 
próprios da sua esfera; mas a isso se responderá que tal inteligência 
é contrária à letra da lei, e que, embora a lei seja absurda, uma 
vez que existe, há de ser executada. Seja como for, se o projeto é tão 
perfeito como se diz, não deve conter semelhante imperfeição. Assim, 
julgava que se devia suprimir toda a parte do projeto que faz essa 
classificação; ou não ir a palavra - todos - no princípio do artigo; 
mas parecia-me melhor que passasse a idéia geral sem especificação, 
porque assim se desvaneciam todas as dúvidas. 

Os nobres membros concordam em que o Conselho de Estado 
seja ouvido quando o Imperador tiver de dissolver a Câmara dos 
Deputados; reconhecem também que o exercício desta atribuição 
induz a tratar-se da demissão do ministério; como então não querem 
que a este respeito seja consultado o Conselho de Estado? E preciso 
que se advirta que não se pode tratar de uma questão sem que se 
trate da outra. O nobre membro parece que não fez diferença entre 
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designar e aconselhar sobre demissão; porém, quando se quer que o 
Conselho de Estado seja ouvido a respeito da demissão e nomeação 
dos ministros, não se pode entender que isso diga respeito à designa
ção de pessoas; mas, sim, sobre conveniência da demissão, etc. Admi
te-se a consulta em um caso, e em outro, que com ele tem relação 
imediata, não se quer a consulta; isso é o mesmo que forçar o conse
lho a dizer sempre:- Dissolva a câmara-, ainda quando entenda que 
ela não deve ser dissolvida; já disse, aconselhar sobre a conveniência 
da demissão do ministério não é designar ministros; mas, ainda quan
do se tratasse simplesmente da designação, não descubro qual seja o 
mal que possa resultar ao Imperador de consultar a tal respeito o 
Conselho de Estado. 

Disse o nobre Senador que o Conselho de Estado pode ser hos
til ou favorável à administração existente, e aconselhar a demissão, 
se lhe for hostil, e a conservação, se lhe for favorável; podendo, uma 
vez que tenha_a faculdade de consultar sobre a designação de pessoas, 
fazer um rateio, uma barganha (como disse o nobre Senador) dos car
gos públicos. Mas o honrado membro, e todos os Srs, que sustentam 
o projeto, se podem formar uma tal idéia do Conselho de Estado, não 
deviam elogiá-lo tanto; se ele há de ser tal que tenha em mira dividir 
os despojos da fortuna pública, então não deve haver tal Conselho de 
Estado; mas, prescindindo disso, figure-se a hipótese contrária, isto é, 
que o Conselho de Estado é criatura do ministério, e por isso não 
pode este ter receio de que proponha a sua demissão; daqui, o que 
se pode seguir é que se quer que o Conselho de Estado sirva de sus
tentáculo do ministério, quer-se que o ministério qualquer que no
meie o Conselho de Estado se perpetue com ele, não sendo possível 
ao monarca ouvir jamais a verdade. Creio que em nenhuma monar
quia, quando se trata da demissão ou nomeação de um ministério, 
deixa de haver consulta; às vezes a organização de um ministério é 
muito difícil; passam-se dias e dias nessa diligência, designam-se mui
tas pessoas que não aceitam ou não são aceitas; até que o monarca 
chega a delegar a designação a um indivíduo que se incumbe da or
ganização do ministério; e este indivíduo, muitas vezes, depois de 
lutar com grandes embaraços, faz ver ao monarca que não pode con
seguir a organização sem auxílio de tais e tais pessoas. Ora, se isto 
acontece em quase todas as monarquias, como se pode julgar que seja 
um mal um conselho dado oficialmente a tal respeito? Mas não se 
quer que no projeto seja admitida esta idéia geralmente adotada; e 
daqui o que se deduz é que o projeto é obra original; e, se é tão per
feito como se inculca, deve servir de glória para seus autores e para a 
nação brasileira. As idéias nele concebidas se afastam inteiramente 
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das idéias das nações mais velhas do que nós, e com mais antigüida
de em tal regímen·. 

Já disse ontem (e a este argumento se não respondeu) que esta 
exceção é uma limitação do poder do monarca; que a constituição, 
na parte em que tratava do Conselho de Estado, foi reformada; mas 
agora se quer fazer um novo Conselho de Estado, que é inteiramente 
cópia do antigo, apenas com pequenas alterações; e que não podemos 
fazer senão por meio de uma reforma da constituição. Por esta lei 
não forçamos o rt:~onarca a ouvir o conselho em todos os negócios, 
mas coarctamos a sua liberdade; limitamos também ao conselho o 
dever de aconselhar o monarca. Logo, há uma limitação, e nós não 
temos faculdade para limitar poderes das autoridades constituídas; 
para isto é preciso um ato constitucional, uma reforma da constitui
ção. 

O nobre Senador fez também uma dissertação muito hábil e 
muito sábia a respeito da necessidade da separação entre o Poder 
Judiciário e o administrativo; mas eu cuido que não se dirigiu a mim 
nesta parte ... 

O SR. VASCONCELLOS- Não me dirigi ao nobre Senador. 
O SR. P. SOUZA (continuando): .:. porque eu estou concorde 

com ele em que deve haver esta separação, separação que, entre nós, 
não tem havido; mas a emenda do nobre Senador, longe de separar, 
confunde mais, porque, dizendo que o Imperador pode decidir estes 
conflitos, não há separação, há aglomeração, há confusão de poderes. 
Eu concordo que entre nós não há essa devida separação; digo mais 
que em outras nações também há essa confusão, essa amalgamação 
dos dois poderes, e concordo em que se deve fazer a separação; mas 
o parágrafo não a faz, porque não se segue que, depois da consulta, 
esta matéria fique pertencendo à esfera daquelas autoridades, era 
preciso que a lei o dissesse claramente; mas a emenda do nobre Sena
dor também não separa, confunde mais. 

Quando eu falei nos diferentes parágrafos deste artigo, em um 
objeto é que eu disse que não deveria haver consulta; era sobre abu
sos das autoridades eclesiásticas. Como esta matéria já está resolvi
da, julgava eu que devia ficar ao Poder Judiciário, e não ao Poder 
Executivo, porque o Poder Judiciário é mais estável do que o execu
tivo. 

Quanto às questões administrativas, disse eu que, se houvesse 
um tribunal que julgasse definitivamente, então bem; mas um nobre 
Senador disse que, se houvesse um tribunal para julgar definitivamen
te questões que possa haver sobre administração, era isto mutilar o 
Poder Executivo. Creio que não havia mutilação alguma; e, se a 
minha memória não me engana, o Conselho de Estado da França 
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toma decisões definitivas sobre o contencioso da administração, e 
o Poder Executivo não fica aniquilado; antes, pelo contrário, o 
Conselho de Estado ali é um auxiliar poderosíssimo para a adminis
tração do naís. Por isso, parece-me que eu não disse uma blasfémia 
política ou administrativa. 

Um nobre Senador, sustentando as opiniões que já ontem fo
ram enunciadas na casa, continua a julgar que os atas do poder mo
derador não devem ter referenda; mas o nobre Senador já vem anu
lando esta opinião com o mais que disse. Basta, disse ele, que fiquem 
responsáveis aqueles que os executem. Logo, devo eu julgar que o 
nobre Senador entende que, para uma decisão qualquer sobre atas do 
poder moderador, não é preciso referenda, mas que, para essa decisão 
se tornar prática, é mister que os ministros a executem, e, em conse
qüência, que a referendem. Se é isto o que o nobre Senador entende, 
então estamos conformes, porque eu o que quero é que não haja 
ato algum que possa ser imputado ao monarca. Se o nobre Senador 
entende que a deliberação não tem referenda, mas que a realização 
da deliberação deve ser referendada pelo ministério, então estou con
forme, há sempre um responsável pelos atos do monarca, e eu susten
tei que o ideal· da monarquia representativa exige que o monarca 
nunca apareça obrando; que se julgue que ele não pode fazer mal, e 
que todos os atas, embora façam mal, são atps de indivíduos que o 
cercam. 

Pouco importa pois que a deliberação. não tenha referenda, 
porque, como essa deliberação não pode produzir ato a·lgum sem ·ser 
executado por alguém, este alguém fica responsável. Se esta é a teoria 
do nobre Senador, então está concorde comigo, e discorde com outro 
nobre Senador que ofereceu uma emenda para que essas resoluções 
fossem expedidas sem dependência dos ministros. 

A isto eu objetei que podiam aparecer muitos aios do poder 
moderador contrários à opinião do Conselho de Estado, ou sem que 
o Conselho de Estado fosse ouvido. Logo, alguém devia ser respon
sável: nesta hipótese ninguém aparecia como responsável, e, a ser o 
monarca, então acabava-se o belo ldeal da monarquia representativa. 
Isto é o que nós não podemos querer; então o monarca perde o cará
ter que, em realidade, tem de superior às paixões, de harmonizador 
da sociedade. E pois de necessidade que haja alguém que apareça 
como responsável pelos atos do monarca, sejam embora os ministros, 
ou outro qualquer indivíduo; mas esse outro qualquer indivíduo nós 
não o podemos adotar, porque não estamos agora constituindo o 
país. 

O nobre Senador disse que, se o ministério não quiser estar por 
estes· atas, deve retirar-se. Estamos concordes; segue-se que nenhum 
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ato do poder moderador se há de realizar sem qtJe um ministro o re
ferende, sem que um ministro tome a responsabilidade. Mas, o nobre 
Senador disse:- Vós dizeis que pratiquemos como se tem praticado 
até agora -. Ora, até agora tem-se praticado do modo por que eu 
entendo; o poder moderador não tinha alguém que referendasse os 
seus atas; logo, o que devemos fazer é não exigir a referenda. 

Mas, eu respondo ao nobre Senador que me apresente um só 
ato do poder moderador, desde que nós temos monarquia no Brasil, 
que não fosse mandado executar por um ministro. A lei da regência 
diz que os atas do Poder Executivo e do moderador devem ser refe
rendados pelo ministério. Mas, disse o nobre Senador, se, durante a 
regência, esses atas do poder moderador precisavam de referenda, 
segue-se que agora não precisam dela. Se este argumento valesse, en
tão devia também valer para os atas do monarca na parte do Poder 
Executivo. Mas, dirá o nobre Senador, na parte do Poder Executivo 
existe um artigo da constituição que determina a referenda, e na 
parte do poder moderador não existe; logo, não se deve tirar esta 
conclusão. Digo eu que a lei da regência não fez mais do que inter
pretar o ato adicional; e nem precisava a constituição dizer isso, 
porque ·esses atas do Imperador, na parte do Poder Executivo, 
·não podem realizar-se sem que alguém os execute. Quem os há de 
executar é o ministério; logo, o ministério ficava responsável por eles. 
Mas a opinião dos outros nobres Senadores não é esta; eles querem 
que os atas do monarca se executem sem referenda. Isto é que o Se
nado não deve querer; era anular o sistema monárquico representa
tivo; era fazer que a imputação de todos os males que pudessem pro
vir desses atos reca{sse sobre a pessoa do monarca. Não precisava que 
a constituição declarasse isto, porque esses atos não tinham realiza
ção 'sem a referenda. 

Mas disse-se que hoje na sociedade há o Poder Ditatorial per
pétuo, perene, constante, para salvar a sociedade em alguns casos. 
Disse-se: veja-se a história da Roma antiga, mesmo a história de I ngla
terra; até houve um rei na Inglaterra que foi em pessoa ao parlamen
to, e dissolveu a câmara. Sr. presidente, eu entendo que, em uma 
sociedade, principalmente quando é constitucional, só podem as suas 
autoridades marchar segundo as regras marcadas na constituição da
quela sociedade; não pode nenhuma autoridade ter mais poderes 
além daqueles que estão definidos na lei. Se, pois, houvesse entre nós 
essa ditadura perene, perpétua, a constituição a havia de declarar, e 
seus poderes haviam de estar definidos. 

Mas, qual é a parte da constituição que marcou essa ditadura? 
Eu vejo um artigo doutrinário na constituição, que é aquele que diz 
que o poder moderador é a chave de toda a organização política, e é 
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delegado privativamente ao Imperador como Chefe Supremo da 
nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele 
sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos 
mais poderes políticos. Isto entendo eu; o monarca é o Supremo 
Chefe do Estado, é o diretor geral da sociedade, é quem está incum
bido de fazer cessar os conflitos entre os outros poderes políticos; 
mas não é um Poder Ditatorial. (Apoiado.) 

Eu sei que Benjamin Constant compara a este poder o poder 
moderador, para mostrar a necessidade de haver um poder que sirva 
de nexo aos mais poderes e que sirva de obstar aos abusos dos mais 
poderes; mas isto é uma teoria; é a ciência da matéria. Depois da ma
téria ser aplicada aos fatos, havemos de entender o poder moderador 
do modo por que a lei o mandou entender. Pela nossa constituição 
não há poder algum que não seja definido; não há, portanto, poder 
algum que possa ser ditatorial, isto é, que possa ser absoluto. Por 
isso, pouco nos importa que os Romanos tivessem ditadores; não é 
isto aplicável a nós. Mas, ainda assim, os ditadores romanos tinham 
uma limitação, tinham um tempo marcado para exercerem a sua 
autoridade; e o nobre Senador sabe que, se um ditador excedesse um 
dia do tempo fixado para a duração de sua autoridade suprema, 
qualquer cidadão o devia matar; era esta uma regra estabelecida na
quela nação. Nem sei mesmo, no estado presente de transformação 
social, se nos podem servir de regra os usos e costumes de povos an
tigos, e muito menos do povo romano, cujo governo era uma demo
cracia tirânica, ávida e conquistadora. Podem-nos servir de modelo 
alguns atas generosos dos Romanos, mas nunca usos e costumes que 
não são apropriados ao país. 

As atribuições do monarca estão designadas na constituição; 
mas, para se executar a constituição, era de necessidade que o monar
ca não pudesse praticar atos pelos quais ficasse responsável. Quando 
nós deixarmos o monarca descoberto, quando houver atas do monar
ca que produzam males, e não haja alguém que se responsabilize por 
eles, então está perdida a monarquia. (Apoiado.) 

Mas, disse o nobre Senador que na Inglaterra um rei foi ao par
lamento e o dissolveu. Este exemplo, Srs., não é da Inglaterra pro
priamente dita, da Inglaterra em um estado regular, é da Inglaterra 
anárquica. Todos sabem que depois de 1688 é que se firmou mais a 
paz interna da Inglaterra; antes disso, na nação inglesa, a anarquia era 
completa. Depois de Henrique VIl, todos os monarcas foram déspo
tas, ou fosse por princípios, ou porque acharam a Inglaterra em intei
ra desordem. Vieram os Tudors, que reuniram na pessoa de Henrique 
VIl os direitos das Duas Rosas ou das casas de York e de Lancastre; 
acharam a nação cansada, e foram déspotas e tiranos. Veio Henrique 
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VIII, também déspota; seguiu-se Eduardo VI, Maria e Elisabeth: eis 
uma série de déspotas, mas bons administradores. 

Depois de Elisabeth vieram os Stuarts. A nação inglesa já ti
rrha dado passos para a sua liberdade, fazendo prosperar ... porque é 
sabido que não pode haver liberdade sem prosperidade e paz: a I ngla
terra, que já tinha tido bastantes anos de paz e de prosperidade, co
meçou a pender para a ITberdade. Demais a mais, era isto no século 
XVII, que se chama das reformas: o espírito humano principiava a 
sair do estado de torpor em que se achava. Veio Jacques I: era um 
homem criado nas máximas do poder absoluto, mas, entretanto, 
fraco e inepto; quis extinguir as idéias de liberdade que já tinham al
gum desenvolvimento, sem ter para isso a coragem e força necessária. 
Tornou-se já ridículo o poder reaL 

Veio Carlos I: tinha mais capacidade do que seu pai, mas es
tava penetrado do caráter divino do poder real; pôs-se em luta com 
a nação. A Inglaterra dessa época é a Inglaterra anárquica: não havia 
um g.overno regular, e por isso podia Carlos I aparecer no parlamento, 
e fazer deste modo terrorista a dissolução do parlamento; mas ele 
não fez só isto, quis, mais de uma vez, mandar prender deputados. 
Não era um poder regular; era uma luta constante entre o poder do 
monarca e o poder nacional; e talvez esses atas de Carlos (.fossem os 
que produziram a sua catástrofe, catástrofe que ele não merecia, pois 
que todos reconnecem que ele não foi mau monarca. 

Veio depois Cromwell: são muitos ávidos os acontecimentos 
dessa época; apareceu a restauração; e também não se pode chamar 
goyerno regular a reação que houve até 1688. Apareceu então o 
príncipe de Orange: aí houve a chamada convenção que fez a céle
bre declaraçãO conhecida debaixo do home de bi/1 dos direitos: cha
mou ao trono de Inglaterra a Guilherme de Orange, o qual foi procla
mado rei debaixo do nome de Guilherme III. Foi então que começou 
a Inglaterra a ter um governo regular; teve a honra de possuir um dos 
maiores monarcas e dos mais hábeis políticos que têm reinado na 
Europa, e que foi o rival muitas vezes feliz de Luís XIV. Este homem 
pode tornar regular o governo inglês. 

Depois de Guilherme III, veio Anna: os pretendentes continua
ram a tentar a restauração; mas os seus esforços foram malogrados; 
o governo era já regular, as câmaras já tinham poderes muito exten
sos, o parlamento ali julgava-se onipotente. 

Veio a casa de Hanover: ainda os pretendentes continuaram a 
tentar a restauração; porém, afinal, cessaram; e foi depois de acaba
dos eles que o governo inglês verdadeiramente se tornou regular. 

Mas notem os nobres Senadores que só depois que os Ingleses 
se persuadiram da máxima proverbial na Inglaterra, de que o manar-
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ca é impecável, só depois que predominou em todos os espíritos o 
belo ideal de que o monarca não pode fazer senão bens, é que o go
verno tornou-se regular. 

Agora quisera eu que o nobre Senador me apresentasse um só 
ato do monarca da Inglaterra neste estado, sem haver quem seja res
ponsável por ele. Todos sabem que o governo inglês hoje passa como 
padrão, como modelo do governo representativo. Na França há uma 
máxima muito conhecida:- O rei ·reina, e não governa.- Os nobres 
Senadores sabem que o atual rei dos Franceses é filho da revolução, 
e é um dos primeiros homens da época; é um homem de juízo, e que 
muito tem contribuído para a prosperidade da nação francesa. Porém, 
alguns se persuadiram que ele não se contentava com reinar, e queria 
governar diretamente; e bem que nenhum ato aparecesse que não 
fosse referendado; todavia, imputaram-lhe diversos atos de que só 
podiam ser responsáveis os ministros; e quem sabe se é daí que tem 
aparecido tantas tentativas contra a sua vida. Passemos aos mais go
vernos novos: não há um só em que pudesse o monarca influir para se 
fazer um ato de sua vontade, sem haver quem seja responsável. 

Ora, note-se mais que, na nossa constituição, debaixo do ca
pítulo do poder moderador, vêm muitas atribuições de bastante im
portância para a sociedade. Eu não quero analisar todas estas atribui
ções; noto só uma, que é a de conceder anistia. Veja-se como se pro
curou tornar odiosa a anistia geral que o monarca decretou; até mui
tos julgaram que a intenção dos que praticaram esse ato era fazer 
a dissolução do país. Ora, se este ato fosse privativamente do mo
narca, se não fosse preciso a referenda dos ministros, pergunto eu, 
a odiosidade que recaiu sobre os ministros não pesava toda sobre o 
monarca? De certo ... Sr. presidente, nada mais direi a este respeito. 

Um nobre Senador continuou a ~izer, falando da emenda 
do nobre Senador o Sr. Alves Branco, que seria escusado fazer a de
claração de que os ministros não teriam assento no conselho, quando 
se tratasse de negócios do poder moderador, porque os regulamentos 
podiam declarar isto; mas eu entendo que os regulamentos que pode 
fazer o Poder Executivo não podem dar mais poderes do que a lei dá, 
não podem criar atribuições novas, nem alterar as que estão estabele
cidas. O artigo 19 deste projeto diz: - Haverá um Conselho de Esta
do composto de doze membros ordinários, além dos ministros de 
estado, que, ainda não o sendo, terão assento nele. Como então se há 
de privar aos ministros de assistirem às sessões do Conselho de 
Estado? 

Eu acho este projeto muito imperfeito, embora os nobres 
Senadores entendam o contrário; e digo que esses regulamentos só 
podem determinar o modo prático de executar a lei, mas não podem 
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dar atribuições novas, nem alterar as que estão marcadas. No 1!J arti
go não se·põe limitação alguma, diz-se que os ministros terão assento 
no conselho: logo, os regulamentos não podem determinar o contrá-
rio. 

Eu hei de votar contra a emenda do nobre Senador o Sr. Alves 
Branco, porque deixa o monarca sem antemural que o ponha a 
coberto de qualquer responsabilidade; e, se a sua doutrina pudesse 
passar na opinião de todos, eu julgava que desapareceria a monarquia 
no Brasil, e o Brasil não podia ser feliz. Esta minha opinião não é 
de agora. Eu tinha 29 anos de idade quando entrei nos negócios pú
blicos, e sempre tive esta opinião que o Brasil não podia existir sem 
uma monarquia representativa; para obter-se uma monarquia repre
sentativa, era preciso dar-se-lhe todos os coronários necessários. O 
primeiro deles é a inviolabilidade e irresponsabilidade do monarca. 
Ora, isto não é possível haver, sem que apareça alguém que se res
ponsabilize pelos atos do monarca. Se não fosse assim, então isso que 
se disse contra a anistia que há pouco se decretou seria imputado ao 
monarca; e então dir-se-ia que o monarca queria acoroçoar a desor
dem, como se disse do ministério! Oh! Sr. presidente, isto não pode 
ser. 

Hei ·de votar primeiramente contra o artigo; mas, se ele passar, 
hei·de então votar pela minha emenda; e se o nobre Senador quiser 
discriminar as decisões dos tribunais administrativos e judiciários, 
faça-se, mas não do modo por que está na sua emenda, que, em vez 
de discriminar, confunde mais. 

O SR. VASCONCELLOS - Sr. presidente, assim como acho 
muito bom e até perfeito este projeto, sem que tenha intenção de 
com isto ofender pessoa alguma; assim também não posso dar-me por 
ofendido de que outros o chamem defeituoso: alguns nobres Senado
res acham que o projeto é defeituoso até em sua base; e eu o acho 
bom até em sua base. Julgo, portanto, que podem ter essa opinião 
sem que ela dê motivo a nenhum reparo; cada um avalia o projeto 
segundo a sua inteligência. Eu, segundo a minha humilde opinião, 
entendo que ele deve ser aprovado; que o projeto, e principalmente 
este artigo, é que vai como que discriminar a jurisprudência adminis
trativa entre nós. 

Eu tenho lido, não sei se esta opinião será sustentável, que os 
Franceses devem os seus progressos em administração ao Conselho de 
Estado, às ordenanças do rei expedidas em Conselho de Estado. 
Entendo que os Franceses não procederam por outro modo do que 
o que está consagrado no projeto. Verdade é que a Assembléia Cons
tituinte da França procurou demarcar as raias entre o Poder Judiciá
rio e o Poder Executivo; mas a experiência, a prática, as observações 
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convenceram bem depressa ao país de que não era possível estabele
cer uma linha divisória com exatidão. Ainda hoje os Franceses não pu
deram desempenhar o trabalho que se julga caber nesta lei ou em 
outra. Ainda em 1833, me lembro eu que o Conselho de Estado, por 
ordem do rei, fez um regimento do Conselho de Estado, em que pro
curava discriminar atribuições administrativas e contenciosas: este 
regimento consta de 233 artigos, não teve a sanção, por não se julgar 
ainda perfeito. Eu julgo, portanto, que com este projeto nós havemos 
conseguir o que têm conseguido os Franceses, havemos estabelecer 
a jurisprudência administrativa. 

Eu, como penso assim, como vejo que o projeto conduz ao 
fim que desejo obter; que, adotado ele, já se evitarão muitos males, se 
houver qualquer contestação; por exemplo, se houver uma presa, não 
haverá decisões que nos obriguem depois a indenizações pesad íssimas; 
julgo que deve ser aprovado pelo Senado. Muitos benefícios nos trará 
desde já; não ouso dizer que ele é perfeitíssimo; no meu conceito, 
em nossas atuais circunstâncias, me parece perfeito; mas não há lei 
alguma que possa aspirar a uma absoluta perfeição e mesmo a umâ 
imutabilidade, apesar dos tempos e das circunstâncias. 

O nobre Senador disse que no projeto havia defeitos; por exem
plo, entende o nobre Senador que ao Conselho de Estado pode com
petir consultar, se o monarca julgar que deve ouvi-lo, sobre a doutri
na do § 69 do art. 101 da Constituição, que diz:- Nomeando e de
mitindo livremente os Ministros de Estado -. Ora, o nobre Senador 
supõe que os que sustentam a doutrina do artigo que se discute en
tendem o § 69 do art. 101 da constituição como o nobre Senador 
entende. Eu não lhe dou a mesma inteligência que o nobre Senador 
dá. Eu julgo que até este capítulo da constituição estaria em contra
dição, se no parágrafo não tratasse de nomear e demitir indivíduos; 
porque, tendo já declarado que o Conselho de Estado seria consulta
do quando o Imperador tivesse de dissolver a Câmara dos Deputados, 
e não podendo o Conselho de Estado interpor o seu parecer sobre a 
dissolução da câmara sem que tivesse também o direito de declarar 
que não era a câmara, mas o ministério que devia ser dissolvido, era 
evidente que, se a constituição tivesse a inteligência que o nobre 
Senador dá ao§ 69, estava em perfeita contradição. 

Para mim é claro que. o Imperador pode consultar, não só 
quando há conflito entre os representantes do país e o ministério, 
como quando o Imperador entende que o ministério não deve ser 
conservado, por um ou outro motivo. Não é só quando há conflito 
entre os ministros e a Câmara dos Deputados: muitas vezes as neces
sidades públicas reclamam a demissão do ministério, ainda que não 
haja conflito entre este e a câmara. A minha opinião, pois, está de 
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acordo com a do nobre Senador, quando entende que o Conselho de 
Estado de que se trata pode consultar sobre a continuação ou disso
lução do gabinete. Mas, quando eu defendo a doutrina do artigo, 
quando eu julgo que não deve ser suprimida a exceção que o artigo 
faz do § 6? do artigo 101 da constituição, entendo que, por este pa
rágrafo, a constituição conferiu ao Imperador a autoridade de demitir 
ou nomear livremente os seus ministros, sem que o conselho lhe 
pudesse designar quais são as pessoas que hão de substituir a tais mi
nistros. E a constituição julgou conveniente fazer esta declaração, 
porque podia-se entender que até para a nomeação ou demissão dos 
ministros era necessária a referenda de um ministro; inteligência que 
se podia dar, porque, ainda depois da constituição, há alguém que jul
ga que, para a demissão de um ministro, é preciso haver a referenda 
de outro. 

Entendendo eu que este§ 6? do art. 101 da constituição trata
va simplesmente de pessoas que haviam de substituir o ministério, 
acrescentei que o Conselho de Estado não devia consultar sobre essas 
pessoas que deviam substituir os ministros, e expendi razões gerais. 

O nobre Senador disse que "triste idéia formam do Conselho 
de Estado os que entendem que ele não deve consultar sobre essas 
pessoas, porque pode cometer abusos." Ora, eu, apesar de que tenho 
admirado o projeto pela sua perfeição, mormente na maneira por que 
constituiu o Conselho de Estado, fazendo-o até independente, (por
que pode-se dizer que o Conselho de Estado depende só do seu dever: 
tal é a engenhosa maneira porque está organizado) apesar disto, julgo 
que o Conselho de Estado, que é composto de homens, pode ter as 
fraquezas ordinárias da humanidade; e eu não desejava que houvesse 
motivo para se suspeitar dos seus votos. 

Ora, quando eu observei (e foi o que eu disse da outra vez que 
falei; mas, pela refutação que o nobre Senador fez dos meus argu
mentos, fiquei persuadido que não me expliquei de maneira que ele 
me entendesse) quando eu observei que corpos coletivos pouco nu
merosos eram sempre suspeitos de um esp{rito de barganha, como se 
exprimiam os Ingleses, referia-me ao que diz o autor do Federalista, 
que as nomeações feitas por esses conselhos compostos de poucos 
membros eram concertadas de maneira que um dizia ao outro:- Pro
ponha você este, que eu proporei este outro -. Era uma espécie de 
barganha; um dava para o outro dar. Parece-me este defeito próprio 
de todos os corpos coletivos pouco numerosos, e foi sem dúvida está 
uma das razões que induziram o Corpo Legislativo, na sessão de 
1834, a retirar da Assembléia Geral o direito de nomear o regente do 
Império, e~ conferi-lo ao numeroso Corpo de Eleitores; e foi talvez 
esta mesma razão a que determinou o Senado, o ano passado, a reti-
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rar das Assembléias Provinciais o direito de propor ou de nomear 
os vice-presidentes das províncias. 

Eu, pois, não formo juízo temerário a respeito do Conselho de 
Estado; reconheço que é composto de homens, e que era fácil aconse
lhar pessoas para ministros segundo entendia, na esperança de que fi
zesse entrar para a administração as que fossem mais do seu seio, 
aquelas com quem tivesse mais estreitas relações. Dizia eu que tam
bém por esta razão me parecia que se devia conservar a exceção que 
o artigo faz do § 69 do artigo 101 da constituição; que não julgava 
essencial exceção, e que, se o artigo tinha de perigar por consagrá-la, 
eu daria também o meu voto para a supressão. 

Ora, disse o nobre Senador: há contradição, porque os que de
fendem o projeto admitem e querem que o Conselho de Estado con
sulte sobre a dissolução da Câmara dos Deputados, e não querem que 
consulte sobre a conservação ou demissão do ministério, quando a 
questão .da dissolução da Câmara dos Deputados envolve a questão 
da demissão ou conservação do ministério. Eu repito, se entendêsse
mos o § 6? do art. 101 da constituição como entende o nobre Sena
dor, se julgássemos que nesse parágrafo se trata da conservação ou 
demissão do ministério, e não simplesmente de designar com liber
dade as pessoas para ministros, estaria eu em contradição; mas aí não 
se trata de conservar ou demitir o ministério; diz o parágrafo:- No
mear e demitir livremente os Ministros de Estado -. ~ um ato pos
terior ao da conservação ou demissão do ministério. Resolvido que 
se dissolva o ministério, trata-se então de nomear outras pessoas que 
substituam os que se demitem. 

Ora, qual é a nossa opinião a este respeito? ~ que o Conselho 
de Estado não consulte sobre as pessoas que devem compor minis
tério, e isto pelas razões já expendidas. Não coarctamos, segundo 
julga o nobre Senador que é nossa intenção, o poder moderador no 
exercício de suas prerrogativas, porque o que dizemos é que não é 
obrigação do Conselho de Estado consultar a este respeito; mas o 
Imperador pode, neste caso, consultar com os Membros do Conselho 
de Estado ou com quem quiser. O que não quisemos foi que se 
estabelecesse como um dever do Conselho de Estado o consultar 
sobre tal objeto, porque eu estou persuadido que esta autoridade do 
Conselho de Estado era susceptível de algum abuso, podia ser causa 
de que o conselho se esquecesse dos seus deveres nas questões pré
vias, isto é, se devia ou não ser conservado o ministério. 

Nem eu posso convencer-me de que um Conselho de Estado 
unicamente consultivo ponha peias ao Imperador, coarcto a sua li
berdade; um conselho tal pode, sendo muito impertinente, tendo ini
ciativa em uma ou outra coisa, por algum tropeço, alguma demora 
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na marcha da administração; mas, coarctar a liberdade, nunca: nem 
mesmo o antigo Conselho de Estado coarctava a liberdade do monar
ca; ele sim era obrigado a ouvir a opinião do Conselho de Estado~ 
podia isto incomodá-lo; mas, logo que o conselho emitia a sua opi
nião, o Imperador podia deliberar o contrário. 

Não entendo, pois, que um Conselho de Estado assim organi
zado seja uma limitação ao poder moderador, é um auxílio que se 
presta ao Imperador para o seu exercício; não restringe a autoridade· 
do monarca; o mais que pode fazer é, em uma ou outra coisa, demo
rar o exercício dela; mas esta autoridade fica intacta, não sofre o 
menor cerceamento pela criação do Conselho de Estado. Eu devo 
repetir outra vez; não sei como se possa sustentar que não podemos 
criar um Conselho de Estado, ainda com as atribuições do Conselho 
de Estado extinto. O ato adicional não exprimiu as razões pelas quais 
aboliu o Conselho de Estado de que fala a constituição. Ora, não ten
do declarado estas razões, pode admitir-se a suposição de que os le
gisladores constituintes entenderam que não convinha que o Conse
lho de Estado estivesse em uma lei constitucional, e sim que devia 
ser objeto de uma lei regulamentar. Não vejo motivo algum que con
dene esta interpretação; e, se acaso há dúvida, então ainda temos 
outro argumento poderoso, e vem a ser que ao Corpo Legislativo 
geral incumbe interpretar o ato adicional; o que for resolvido na lei 
sobre Conselho de Estado é interpretação de ato adicional nesta 
parte. 

O nobre Senador professa a opinião de que os atos do poder 
moderador não podem ser executados sem a referenda dos ministros; 
ou, por outra, que os ministros são responsáveis executando os atos 
do poder moderador. Sendo esta a opinião do nobre Senador, é 
pouco importante, sem dúvida, a existência do Conselho de Estado, 
quanto a esses atos, porque o Imperador há de ouvir mais aos Minis
tros do Executivo do que ao Conselho de Estado; por isso que, para 
a execução desses atos dependa dos ministros. Sendo assim, o nobre 
Senador entende, com muita razão, o ato adicional de diversa manei
ra do que eu e outros, que julgamos que o poder moderador foi pri
vativamente conferido ao Imperador. E note-se que este artigo 98 da 
Constituição está em relação com o artigo 102 que trata do Poder 
Executivo, o qual diz:- O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, 
e o exercita pelos seus Ministros de Estado-. Vê-se, portanto, que a 
constituição faz grande diferença entre o Poder Moderador e o Poder 
'Executivo. 

Eu disse, quando sustentei a emenda do nobre Senador o Sr. 
Alves Branco, que devia haver denominações diversas para atos di
versos; que as deliberações do Imperador sobre atos do poder mode-
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rador deviam ter a nomeação de - resoluções em conselho, - a fim 
de que estas resoluções pudessem. ser executadas sem referenda dos 
ministros. Ora, esta doutrina é sem dúvida muito sustentável ã vista 
da constituição. Mas disse o nobre Senado:- Admitida esta doutrina, 
não se guarda o grande princípio constitucional de que o príncipe é 
só fonte de bens, é impecável, não pode causar males; não se cobre 
o monarca -. Eu entendo que o monarca está coberto com o seu 
Conselho de Estado. Demais, a constituição faz diferença entre o 
Poder Executivo e o poder moderador: o poder moderador é privati
vamente delegado ao monarca, e não há artigo algum na constituição 
que exija que os atos do poder moderador sejam referendados pelos 
ministros. 

Um nobre Senador disse em outra ocasião:- Porque não ha
vemos de proceder da mesma maneira por que temos procedido até 
o presente? Porque não havemos de exigir referenda nos atos do 
poder moderador, como se exigiu sempre? - Eu respondi que, segun
do o que tínhamos até o presente seguido, não obrigávamos os mi
nistros a referendar os atos do poder moderador; e como o demons- · 
trei eu? Não apresentando fatos, porque os ministros têm a este res
peito praticado diversamente; mas produzindo um ato legislativo, que 
não pode ser suspeito de que fosse ditado pelo terror, ou por circuns
tâncias menos dignas, que não fosse a própria convicção. 

Este ato é a lei da ·regência: esta lei diz que a regência continua
rá a exercer atos do poder moderador com a referenda dos ministros. 
Para que esta declaração, se os mesmos atos do monarca deviam ser 
referendados? Se os legisladores estivessem convencidos de que os 
atos do poder moderador deviam ser referendados pelos ministros, 
de certo não fariam a declaração que fizeram, de que, durante a re
gência, esses atos fossem referendados pelos ministros; esta declara
ção era escusada. Eu não entro no exame da doutrina; o que eu qui
sera é que se decidisse esta questão, questão importante. Até o pre
sente, parece que o que está decidido é que, pelos atos do poder mo
derador, são responsáveis, não os conselheiros de estado, mas os mi
nistros, que são os que se supõem conselheiros do Imperador. 

As censuras pois que se fizeram à anistia de que falou o nobre 
Senador se dirigiam aos ministros conselheiros. Eu não sei se alguns 
dos nobres ex-ministros que se acham presentes poderão contestar 
que eles fossem conselheiros. Eu suponho que nunca o Imperador 
pode conceder uma anistia que não seja reclamada pela humanidade 
e bem do estado,como prescreve a constituição. Disse eu, quando 
falei a primeira vez, que esses atos não eram executados sem referen
da: os ministros não se tornam responsáveis pela referenda desses 
atos, porque são atos do poder moderador; o ministro, sim, pode 
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entender que, provindo daquele ato calamidade geral ao estado, ele 
não deve ser o executor, e pode retirar-se da administração. Mas o 
nobre Senador julga que nisto há responsabilidade; não há senão 
aquela que se dá em todas as coisas, a responsabilidade moral. 

Sr. presidente, eu suponho o ministério um co·rpo solidário, e 
eu desejarei sempre que todo o min.istério seja solidário, que um por 
todos e todos por um seja a máxima que presida ·à organização de 
todos os ministérios. Mas, a que responsabilidade se sujeitam esses 
ministros? A uma, à responsabilidade moral. Poderá um ministro 
dizer: - Eu não devo ser censurado por atos do meu colega, a ele 
cabe só a censura, assim como a ele cabe o castigo -; o ministro, 
neste caso, ainda que não seja autor da medida, ainda que não seja 
criminoso perante a lei, é responsável perante a opinião pública. Eis 
a responsabilidade que cabe ao ministro que manda executar um ato 
do poder moderador, do qual vêm males públicos; mas não pode ser 
acusado perante tribunais; ao menos, esta é a minha opinião, e creio 
que tenho em meu apoio a de muitos jurisconsultos distintos. 

Não me lembro que tenha ainda lido (no caso figurado de um 
ministério solidário) que um ministro, ainda sendo o ministério soli
dário,. fosse acusado perante os tribunais por atas praticados por ou
tros ministros. A punição, neste caso, é só a censura, é só a indignação 
do país. Se ele executa um ato do poder moderador, se na execução 
comete excessos, então é criminoso; mas é criminoso, não pela exe
cução, mas pelo excesso que cometeu. 
· Eu, pois, julgo que a regra é que o poder moderador exercita 

a sua autoridade pelos ministros, mas que, segundo a constituição, 
para os atos do poder moderador terem validade, não precisam da re
fe(~nda do ministro. Esta é a minha opinião. Se o Imperador nomear 
qualquer pessoa, o ministro, mandando escrever, ou escrevendo mes
mo - Nomeio para ministro e secretário de estado dos negócios de 
tal a fulano de tal; o mesmo ministro o tenha assim entendido, e 
faça publicar na forma do costume- assinando Pedro 11, eu entendo 
que esta nomeação, assinada simplesmente pelo Imperador, é tão 
válida como se estivesse referendada por um ministro. 

Ora, o nobre Senador que hoje falou admitiu este caso, como 
exceção; mas, pergunto eu, qual é o artigo da constituição que o au
toriza a admitir esta exceção? Se a constituição exige a referenda dos 
ministros para os atos do poder moderador, como neste particular 
a dispensa? 

Entretanto, eu reconheço a dificuldade da questão. Desejo que 
a matéria seja ventilada, que se tome sobre ela uma decisão, a fim de 
que em nossos juízos, nas censuras que fizermos à administração, 
saibamos como nos devemos comportar. Até o presente parece que 
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os ministros respondem pelos atos do poder moderador, não como 
ministros, mas como conselheiros, por isso que há a presunção de 
que o monarca não pode fazer mal; mas, pode muito bem acontecer 
que o conselho todo seja oposto à deliberação do monarca; neste 
caso, cabe ainda ao conselho demitir-se, e se se não demite, a ele cabe 
toda a responsabilidade de que o ato é susceptível. 

Eu julgo pois, como já disse, que os atos do poder moderador 
não dependem de referenda para terem validade; e se os nobres Se-· 
nadores julgam que casos há em que precisam de referenda, eu desejo 
saber qual é o artigo da constituição que apadrinha esta exceção. 

O nobre Senador acrescentou que - a lei da regência interpre
tou a constituição -; mas, interpretou como? Interpretou a consti
tuição para o efeito de declarar que a regência não podia fazer atos 
do poder moderador, sem a referenda dos ministros. Então, esta 
razão ainda mais contraria a opinião do nobre Senador. Se, para a re
gência ser obrigada a sujeitar os atos que praticava no exercício do 
poder moderador à referenda dos ministros, era necessário que se 
interpretasse a constituição, então para mim a lei da regência limi
tava a regra de que esses atos do poder moderador que ela praticava 
não precisavam de referenda. 

Todas as teorias que se tem produzido, eu as julgo muito bem 
deduzidas, aconselhadas pela razão, pela experiência; mas, o que eu 
leio na constituição não é a doutrina dos publicistas, e por isso estou 
convencido de que a verdade está pela opinião que dispensa de re
ferenda os a tos do poder moderador. 

O nobre Senador ainda repetiu que o projeto em discussão não 
estava bem desenvolvido, que aglomerava as matérias cuja decisão in
cumbia ao monarca; que tornava a legislação ainda mais baralhada, 
porque, tendo o monarca de ouvir o Conselho de Estado sobre todos 
os negócios para resolvê-los, entendia-se que por esta lei ficava o 
monarca autorizado a resolver todos os negócios, ainda que não fos
sem do Poder Executivo. Eu estou convencido de que esta inteligên
cia não terá lugar, porque, sendo instituído o Conselho de Estado 
para coadjuvar o Imperador nas atribuições do poder moderador e 
executivo, é evidente que ele não pode consultar senão sobre os obje
tos de pública administração. Se se especificam alguns casos é porque 
há dúvidas; por exemplo, sobre questões de presas, etc. Era preciso 
aplanar todas estas dúvidas; e se algumas outras dúvidas se apresen
tassem, iam sendo resolvidas; mas não se pode concluir, de alguma 
falta que tenha o projeto, que não deve ser aprovada a doutrina do 
artigo. Nem eu sei como se possam extremar estes negócios em uma 
lei, de maneira que se decidam todas as questões. Se não for aprova
do o artigo, continuarão os nossos embaraços. 
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Eu não estou muito inteirado nos negócios públicos; mas eu 
julgo que a nossa administração não vai bem, que lhe faltam muitos 
meios para desempenhar seus deveres. Eu peço ao Senado que atenda 
à grande dívida que todos os dias se vai aumentando pelas sentenças 
dos tribunais, sem culpa deles. Eu já disse: são muitas vezes obrigados 
a julgar pelo alegado e provado, e vão condenando a Fazenda Públi
ca. Ora, em cinco ou seis causas que neste momento me ocorrem à 
memória, é a Fazenda Pública condenada a pagar perto de dois mil 
contos! Quando aparecerem essas reclamações de tomadas feitas no 
P~o Grande, Pará e Maranhão, haverá tesouro que pague todas estas 
condenações? Havemos de esperar que passe uma lei que remedie este 
mal, e entretanto hão de os tribunais ir julgando e decidindo. E qual 
tem sido o resultado? J: duas ou três vezes terem sido desatendidos os 
pretendentes, depois de discussões calorosas, em que muitos não têm 
querido tomar parte; e, afinal, sempre se mandar cumprir a sentença, 
sempre se manda pagar aquilo que o tribunal julgou. 

Em outro tempo não havia tanto perigo, porque os que julga
vam as coisas da Fazenda Pública, pode se dizer que o faziam admi
nistrativamente. Hoje parece que o mesmo espírito não rege nos 
litígios desta natureza; e por isso a dívida pública vai-se agravando de 
maneira que eu não sei qual será o termo. Eu quisera que sobre este 
objeto houvesse larga discussão; que em geral encetássemos discus
sões financeiras, discussões diplomáticas, e outras que devem mere
cer a consideração do Corpo Legislativo. Nós dormimos o sono da 
tranquilidade, talvez à borda do abismo. (Apoiados.) Quisera eu que 
nos afastássemos dele, ou que o fôssemos entupindo com providên
cias tão acertadas como a do estabelecimento de um Conselho de 
Estado, organizado como está neste projeto. . 

J: nesta convicção que eu ainda estou resolvido a dar o meu 
voto ao artigo e à emenda que ofereci, a qual tem só por fim acla
rar a mat~ia. E se perigar o artigo por se achar nele consignada a exce
ção do § 69 do artigo 101 da constituição, também votarei pela su
pressão desta parte. Tanto é o desejo que tenho de que o projeto 
passe, que não duvido subscrever a estas transações. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia seguinte a 

matéria de hoje, e levanta a sessão às 2 horas e meia da tarde. 
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SESSÃO EM 10 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão, 
e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
art. 79 do projeto de lei -S- deste ano, criando um conselho de 
estado, conjuntamente com as emendas dos Srs. Alves Branco, Paula 
Souza, Carneiro de Campos, Mello Mattos e Vasconcellos, apoiadas 
nas sessões anteriores. 

O SR. PAULA SOUZA - Parece que um honrado membro 
que tem de falar em sentido oposto pediu palavra; e, para que eu não 
haja de pedir novamente a palavra, e tomar tempo à câmara, deseja
ria primeiro ouvi-lo, reservando-me para falar depois ... 

O SR. ALVES BRANCO- No mesmo me acho eu. 
O SR. PAULA SOUZA- Pois bem. 
Sr. presidente, a discussão já me parece ociosa; nada mais se 

tem feito ultimamente do que reproduzir o mesmo que está dito, sem 
que se apresentem idéias novas, ou divagar sobre objetos alheios à 
discussão; portanto, tendo de responder a algum nobre Senador, não 
me deve ser estranhado se também cair nesse vício. 

A principal questão, atualmente, é a que diz respeito ao modo 
de obras do Poder Moderador; ainda ontem houve quem defendesse 
a opinião de que o Poder Moderador, para ser independente, não de
via depender de ninyuém na execução de seus atas; quem, 
respondendo à força dos argumentos em contrário, relativamente à 
necessidade de estar anteparado o Imperador, dissesse que ele o era 
pelo conselho de estado. A isto já se tinha antes objetado que, sendo 
o conselho de estado responsável pelos atas do poder moderador, 
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seguir-se-ia que esses atas se não poderiam executar sem a interven
ção do mesmo conselho de estado, o qual viria assim a fazer as 
vezes do ministério; que nada se lucrava em mudar a responsabilidade 
deste para aquele, estabelecendo-se desta maneira que pelos atos do 
Poder Executivo sejam os ministros responsáveis, e pelos do Poder 
Moderador os conselheiros de estado; e que, admitida esta hipóte
se, restava examinar qual responsabilidade era mais realizável, se a 
dos conselheiros ou a dos ministros. Daí se segue sempre que o Poder 
Moderador não é independente, porque não pode realizar por si os 
seus atas sem que o conselho de estado fique responsável. 

Figure-se a hipótese do conselho de estado ser de opinião opos
ta ao monarca, que a opinião do monarca não é a do conselho de es
tado em unanimidade: dada essa hipótese, o conselho de estado não 
pode ser responsável; quem é então que o pode ser? Entender-sEl-á 
que é o monarca? Isso não é admissível. Portanto, o argumento de 
que o Poder Moderador, para ser independente, deve obrar sQ. por si, 
não pode ter lugar, porque ele não pode obrar, na hipótese dos 
honrados membros, sem que seja responsável. Se acaso querem que 
o monarca obre independente do conselho de estado, ou contra a 
vontade dele, então os males que de seus atas resultarem lhe são im
putáveis, o que é uma heresia política. 

Mas, disse-se ontem que, quando o monarca adota uma opinião 
contrária à do conselho de estado, ele tem direito de demitir-se, não 
ser mais conselho, para não partilhar a responsabilidade. Mas, se isso 
é assim, quem há de ser o responsável? Não há quem se responsabilize 
pelo ato, e segue-se igualmente que vai o monarca a ser responsável, o 
que não quero. Daí se deduz que sempre deve haver alguém que se 
responsabilize pelos atas do Poder Moderador. Os honrados membros 
é verdade que figuram que é o conselho de estado o responsável; 
mas, se ele pode demitir-se, o que se lucra com essa responsabilidade? 

Toda a questão provém de se confundir a responsabilidade 
com a referenda; pouco me importa isto; o que eu quero é a respon
sabilidade. A responsabilidade pode dar:_se por muitos casos; o antigo 
conselho de estado era responsável, mas seus membros não referen
davam ... 

O SR. ALVES BRANCO - uma coisa é conselho e outra é 
exercício de poder. 

O SR. P. SOUZA- Bem; mas, ainda assim, ficamos na mesma 
hipótese. O conselho de estado tem opinião de que o monarca não 
deve obrar por tal forma; o monarca obra, e quem é responsável? 
O monarca? Nunca quererei. 

Já notei quantos fatos há que podem ser perigosos ao país, 
e que estão classificados como atas do Poder Moderador; e os resul-
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tados desses. fatos hão de ser imputados ao monarca, o qual fica em 
uma pos.ição pior que um monarca absoluto; porque, na monarquia 
absoluta, os atos do monarca se imputam ao ministro; todos os 
maus resu I ta dos da lei sobre ele recaem; e tanto assim, que, entre nós, 
quando os povos sofriam vexames, empregava-se o dito: - Oh! se 
el-rei soubesse! - Mas, na monarquia constitucional, quer-se que o 
monarca obre só; não se quer que tenha nem mesmo esse antemu
ral que tem os monarcas num governo absoluto. Parece-me pois não 
ser admissível tal opinião. 

Em outra sessão se dissera que nada havia que recear, porque 
este século não é de tirania. Isto não vem à questão; a questão é 
se, em uma monarquia constitucional representativa, o monarca deve 
ser responsável pelos atas do poder moderador, que. podem por seus 
resultados influir na associação ... 

O SR. A. BRANCO- Foi um acessório. 
O SR. P. SOUZA -Se o é, o honrado membro não tem muita 

memória. Lembrarei ao nobre Senador que ainda hoje existe um pe
queno tirano na Itália, o duque de Modena. O que foi há poucos anos 
Fernando VIl no trono de Espanha? O que foi D. Miguel no de 
Portugal? Também pudera chamar de tirânicos os atos praticados 
pelo autocrata da Rússia a respeito da Polônia, cujo reino se achava 
garantido pelos atas do congresso de Viena. Tudo isso, porém, foi 
destruído; acabou-se com a sua nacionalidade, com a sua existência 
política, mandando-as seus beneméritos filhos para os desertos da Si
béria. Enfim ··toda essa série de horrores que tem sofrido aquele 
país, se esses atos não se podem considerar como tirânicos, en
tão não tenho idéia do que é tirania; portanto, bem que isso fosse 
acessoriamente trazido, eu respondo ao honrado membro, também 
acessoriamente, que não há século em que não possa haver tiranos. 
. Em uma das sessões passadas, se quis apoiar a existência do Po
der Moderador na necessidade que há do monarca ter ação pronta; 
mas eu não sei que, do modo por que os nobres Senadores entendem 
a constituição, se possa deduzir isso. O monarca, exercendo o Poder 
Moderador, resolve o que quer; manda executar; o ministro porém 
não quer dar execução; demite-se, e assim outro e outro; mas não é 
de crer que a nação se ache de tal maneira indisposta contra a opinião 
do monarca, que ele se ache sem apoio. 

O modo por que se quer encarar o poder moderador entre nós 
é semelhante àquele por que os publicistas da França, no tempo de 
Luís XVIII e Carlos X, queriam encarar o artigo 14 da carta, que di
zia: - "O Rei é o chefe supremo do estado ... faz os regulamentos e 
ordenanças necessárias para a execução das leis e segurança do esta
do." Havia publicista que julgava que, por este artigo, o monarca 

252 



I .~. ·~: , .>. ·: ·_ ·:::··.~·:····./'~"",>:'?·~ ... (~_:~;~~:~/~~~7~:.:-:~;;;,;;:;:~~~~~~;~r 
. . . . ' 

. " -~- ~ 

tinha o poder ditatorial. Os verdadeiros amigos do monarca supuse
ram isso, mas os amigos exclusivos do monarca queriam achar essa di
tadura. Enquanto foi vivo Luís XVIII, príncipe experimentado, em 
nada disso acreditou; mas Carlos X, príncipe pouco hábil e cheio de 
prejuízos, acreditou no artigo 14, isto é, naquilo que lhe diziam aque
les que lhe faziam a corte; e os honrados membros bem sabem qual 
foi o resultado dessa crença. 

Não pode, pois, em minha humilde opinião, haver entre nós 
um ato do monarca por que alguém não fique responsável; não se 
pode dar a idéia do poder moderador obrar, e que, para ser inde
pendente, deva estar a descoberto. 

Na mesma ocasião, se continuou a insistir na exceção do § 69 
do artigo 101 da constituição, e continuou-se a dizer que era útil que 
o monarca não consultasse o conselho a respeito da nomeação dos 
ministros; e se assentou que este parágrafo é relativo à designação de 
pessoas, e não à demissão de ministros. Mas, como entender-se que, 
debaixo do termo- nomear e demitir ministros- (demitir!!);se en
tenda designar pessoas? Uma coisa pode nascer da outra; mas a no
meação e demissão é criar e dissolver ministérios? Mas, disse o honra
do membro: - Se acaso se entendesse o artigo como vós entendeis, 
subscreveria à vossa opinião; mas é incontestável que o artigo trata da 
designação de indivíduos. - Mas eu apelo para os nobres Senadores 
se, quando se diz - demitir -, é designar pessoas para a demissão. A 
lei só fala em ministros, não trata de pessoas. O honrado membro que 
assim se explicou deve ao menos adotar a nossa opinião relativamente 
à demissão, pois que se tem demonstrado que no caso de demissão 
não se designam pessoas. 

Mas disse-se que mesmo na designação de pessoas não havia 
mal; que o monarca se aconselhasse; que não escolhesse os ministros 
sem se aconselhar com outras pessoas. Se não tivesse o conselho ofi
cial, havia de consultar outras pessoas, porque isso é de necessidade; 
qualquer de nós, quando tem de obrar alguma coisa grave, em geral 
consulta aos seus amigos. Assim, como queremos proibir isto ao 
monarca, tanto mais que o projeto diz:- Poderá ouvir o conselho em 
todos os negócios em que o Imperador o houver por bem.- Eu creio 
que nós até queremos estabelecer uma limitação para que não esta
mos autorizados. 

Mas disse o honrado membro, deste modo, podendo o mo
narca ouvÍr o conselho de estado sobre a demissão do ministério, o 
ministério se poderá perpetuar. 'Eu digo o contrário. Supõe-se o con
selho nomeado por um ministério que um dia terá de ser demitido; o 
ministério contra o conselho, será ouvido sobre a sua demissão. , 
Mas, pode-se supor que esse ministério se perpetue por isso? Parece-
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me que não; porque o conselho de estado pode estar possuído de 
uma opinião contrária ao ministério. 

Falando sobre a parte do artigo que classifica os objetos em 
que o conselho de estado pode consultar, eu e mais alguém temos 
sido de opinião que é melhor não haver essa classificação. O único 
argumento para a classificação era fazer privativa do ministério a 
decisão desses negócios. Um nobre Senador ofereceu uma emenda, 
mas eu entendo que ela importa uma nova redação do artigo; ele 
diz: (Lê.) Daqui pode entender-se que outros objetos há de ficam su
jeitos à decisão do Poder Executivo. Para pois se admitir a emenda, é 
preciso a nova redação, dizendo-se:- Incumbe ao conselho de estado 
consultar sobre todos os objetos pertencentes ao Poder Executivo, 
para resolvê-los, e principalmente tais e tais; porque, do modo por 
que está o artigo com a emenda, há confusão. 

Um nobre Senador insistiu na necessidade de fixar a classifi
cação, a fim de ficar reconhecido o sobre o que o Poder Executivo 
tem interferência. Eu não concordo. Reconheço que os negócios 
administrativos devem ser decididos administrativamente; não digo, 
porém, o mesmo a respeito das questões contenciosas de adminis
tração; seria mais conveniente que elas fossem decididas em um tribu
nal contencioso, o que ofereceria mais garantias às partes. Não sei se 
está bem provado que, para tomar conhecimento dessas decisões, se
ria mais útil o ministério do que um tribunal independente, por isso 
que se disse que estes tribunais têm dado decisões prejudiciais aos in- . 
teresses do país; mas isso não prova, porque não sabemos se não 
haverá decisões ministeriais que também sejam prejudiciais ao país. 
Talvez que, se se fizesse uma resenha dos atas ministeriais, dela se 
coligisse que eles têm produzido um prejuízo gravíssimo, um prejuí
zo muito superior àquele que tem resultado das decisões dos 
tribunais. Demais, eu entendo que se não pode afirmar quais serão as 
decisões dos tribunais, quando se tiverem estabelecido regras fixas, 
extremando o que é ou não verdadeiramente administrativo; mas não 
se pode argumentar pelo feito com o que se terá de fazer. 

O h0nrado membro também nos convidou a eotrarmos em 
questões gerais sobre o país; disse que, estando a bordo do abismo, 
cumpria entupi-lo; que devíamos aprofundar essa matéria, discuti-la. 
Eu até aqui não me tenho julgado habilitado a entrar nessas questões 
políticas que agitam e dividem o país. Vendo que o Senado discute 
as matérias com toda a circunspecção, sem se apartar do objeto em 
discussão, cuidei que não me devia envolver em questões de política 
geral; que não me devia intrometer na análise do estado do país, e 
dos perigos que corre. 
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Eu ainda estou na mesma opinião de que me não posso em
brenhar na matéria, conquanto esteja· convencido de que me parece 
que o país está às bordas do abismo, que nele será precipitado, se 
não arrepiarmos a carreira. Esta mesma lei o impele a isso. Uma lei que 
cria um conselho de estado administrativo e político, que impõe ao 
monarca a obrigação de ouvir só a tais e tais pessoas, força o monar
ca a não tomar conselhos com quem quiser, mas só de tais e tais pes
soas, e durante a vida delas, que tira o Poder Supremo das mãos do 
monarca para o entregar a uma oligarquia!! Eu não posso julgar uma 
tal lei útil ao país; julgo sim que ela mais aproximará a nação do abis
mo. As tendências que aarecem são, não para colocar o Poder nas 
mãos do monarca, mas nas da oligarquia; toda a tendência é, com o 
nome de fortificar o poder nas mãos do monarca, fraqueá-lo, para o 
passar às mãos da oligarquia. 

Poderei estar em erro, mas me parece que esta lei é uma da
quelas que mais nos empurram para o abismo. 

Uma outra lei há que eu considero nas mesmas circunstâncias, 
ter a mesma tendência; é a lei que reorganiza o Poder Judiciário de 
primeira instância, porém com mais uma desvantagem para o país, 
que é a despeza enorme que tem de produzir, a qual andará por 
mil ou mil e duzentos contos de réis; porém eu prescindo disso; e 
meu maior reparo será em que uma tal lei vai também concentrar 
todos os poderes na mão da oligarquia, na mão do ministério, que 
quer perpetuar-se no poder por via destas e outras leis, e tirar ao mo
narca a salutar supremacia, da qual resulta toda a organização social; 
quer que o monarca só veja por certos olhos, só obre por certas 
mãos! Porém é nisso no que eu não posso convir. 

Tem-se adotado como princípio a dissipação, desde muitos 
anos; todos os anos lidamos com deficit, e procuramos empréstimos 
para a ele ocorrermos, os quais afinal se esgotam nos necessários pa
gamentos de juros, entretanto que se não trata de procurar promover 
o desenvolvimento dos produtos pelo meio da colonização, antes, 
pelo contrário só tratamos de aumentar a despesa, como se vai fazer 
com esse projeto de reorganização da administração judiciária, 
quando já não é pouco o que se tem a despender. com as relações que 
se pretendem criar. Além disto, temos outros acréscimos de despesa,. 
como aquele que tem de resultar do aumnto de soldos; porém nada 
economizamos, e não procuramos meios de elevar a receita. O aumen
to de tributos é difícil, enquanto-subsistir o tratado com a Inglaterra. 
Entretanto, a nossa posição é bem lamentável; temos anualmente um 
deficit de perto de oito mil contos; necessitamos de seis mii contos 
para pagamento de juros; a nossa renda é de dezesseis mil contos; e 
como pode elr~ chegar para fazer face a nossas despesas? Não é pos-
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sível; e por isso nos vemos na necessidade constante de recorrer a 
empréstimos que infalivelmente se hão de realizar com desvantagem 
para o país. 

Ora, um país que marcha assim não se deve julgar à borda do 
abismo? Sem dúvida; mas, quais os meios a que se deve recorrer, para 
dele nos desviarmos? !: fazer instâncias para se manter a ordem pú
blica. Mas, porventura é disso do que se trata? Não; o que eu obser
vo é que nos ocupamos de providências cujo resultado, pelo menos, 
é duvidoso, e quando nos deveramos ocupar de aumentar as rendas 
públicas, quando só devêramos criar despesas quando fossem de abso
luta necessidade. 

Serão as minhas opiniões, isto é, as opiniões dos do meu lado 
que tanto têm elevado as despesas do estado? Quando a opinião que 
pertenço influir no ministério, as despesas eram muito menores do que 
o são hoje; e, para prova disso, recorra-se aos orçamentos; não havia 
essa dívida tão enorme que há hoje. Mas, quando se tem visto isso que 
diz o honrado membro, para não chegarmos à vorda do abismo, deve
mos seguir com tino, e não desprezar a opinião daqueles que estão em 
oposição, porque, conquanto estejam em oposição, podem apresentar 
idéias úteis; mas noto que a opinião da minoria não merece a mais le
ve atenção; seus argumentos não são respondidos, desprezam-se. 
Mas eu entendo que, para o país marchar como convém, é necessá
rio que prescindamos desse azedume e rancor entre os partidos, em
bora cada um tenha a sua opinião política. 

Eu não tenho querido falar sobre este assunto para se não abrir 
a tal respeito discussão que excede as minhas forças,· e na qual de 
ordinário aparecem coisas desagradáveis; julgava isso conveniente, 
para ver se conseguíamos especialmente do Senado, um Corpo res
peitável; por seu caráter e posição social, o qual se torne o garan
tidor das liberdades públicas e da ordem. Quisera que neste corpo 
não aparecesse nem sombra de partido; que todos os honrados 
membros se harmonizassem. Os honrados membros sabem que; nos 
países onde há partidos e discórdias, muitas vezes as opiniões se har
monizam, como observamos em Inglaterra, sempre que se trata 
de negócios graves, relativos à salvação e sustentação da dignidade do 
país. Observa-se mesmo que há ministérios de colisão, em que há 
membros de opiniões opostas. Em casos tais, eles foram uma união 
despindo todos os preconceitos que porventura haja, provenientes 
dos diferentes partidos em que se achem divididos, e ficando adiadas 
as questões de política e administração sobre que não estão confor
mes. Espero que entre nós os partidos também se harmonizem, para, 
de comum acordo, removermos os males que nos ameaçam. 
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E por esta razão que eu não tenho querido até agora entrar em 
questões políticas; senão, o que eu não poderia dizer a respeito da 
marcha da administração do país, quando vejo que suas máximas di
retoras são tais; que o seu desenvolvimento produzirá novos males; 
que os que criminam têm a mesma conduta dos que são inculcados 
como criminosos! Mas, conquanto tivesse muito que censurar, 
todavia não tenho querido falar. Em minha opinião, o Senado deve 
prescindir de partidos; seus membros devem sacrificar ressentimentos 
pessoais. Unindo os nossos esforços, devemos procurar promover o 
essencial ao bem do país, e deixar de tratar de medidas que só ten
dem a aproximar-nos do abismo. 

Este é o meu desejo, porque não quero que o país, que o 
monarca, seja levado para a borda do abismo. 

O SR. A. BRANCO -Devo declarar que eu sou exclusivamen
te o autor desta emenda, e toda a responsabilidade moral que dela 
possa provir deve recair sobre mim: há muito que a tenho em mente, 
e sempre entendi que ela era útil ao país e conforme com a consti
tuição. Quisera porém que esta emenda fosse discutida separadamen
te de todo o artigo, para não dar ocasião a que a atenção dos nobres 
Senadores se dividisse por outras matérias do artigo 7, como se tem 
dividido. Ontem verdadeiramente se não tocou nela; falou-se sobre os 
parágrafos do artigo, mas sobre a minha emenda muito pouco se 
disse: hoje porém, ry1ereceu ela mais a atenção do nobre Senador que 
acaba de sentar-se, respondendo ao que se havia dito em discursos 
anteriores, com argumentos já destruídos. Por minha parte, não obs
tante ser o autor da emenda, apenas tenho falado uma só vez, não 
devendo por isso ser tachado de querer demorar a discussão, prin
cipalmente quando tenho a maior necessidade de explicar-me a de
fender-me, pois que até a emenda é combatida com razões dedu
zidas da fonte de sentimentalismo, e sentimentalismo odioso, lançan
do-se até dúvidas sobre minhas intenções, em iugar de fazer-se um 
exame circunspecto da constituição o dos fatos passados entre nós. 

Sr. presidente, minha emenda não impõe obrigações algumas 
ao Imperador; bem longe disso, ela o põe perfeitamente livre; não o 
descobre, antes procura abrigá-lo o mais que é possível. O que eu 
digo na emenda é o seguinte:- Nestes casos (isto é, no e-..<ercício das 
atribuições do poder moderador) poderá o Imperador ouvir o seu 
conselho, e expedir suas resoluções sem assistência ou dependência 
dos ministros do Poder Executivo. -Que obrigação lhe imponho 
aqui? E evidente que nenhuma; ao contrário, eu o livro de uma, de 
não poder reunir o conselho de estado sem os ministros, como vem 
no projeto; porquanto, por aquela emenda o Imperador pode resol
ver só, resolver com o· seu conselho, e resolver também com o conse-
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lho e seus minístros, segundo Ilhe parecer melhor, <qJ:Jando tenha de 
exercer atribuiçiies do poder rJD:Ierador. Um nobne Senador dísse 
ontem que a ememda podia consderar-se í:mduída nm:qprojeto, e (lJue 
se tinha entendidm• que era melfmnr deixalí a doutrir.reJ dela para ser 
desenvolvida nos r.eguramentos qJU,e tem de dar o gouerno para exe
cução desta lei. Eu creiOJ que issi!D não deve: ser assiirm, porque esta 
matéria é própria de~ um~ lei, por ser um desenvolviml!llto da consti~ 
tuição; além disto, entendb que nã® c::onvém que sejam os ministros 
de estado os que fixem aiTsposições; mesta ordem por sel!ls regu lamen
tos, por isso mesmo qae os miniStros tênrn grande! interesse em 
confundir o poder mode.r:ador com m Pode-r ExecutivOJ,. para que, se 
subtraiam à responsabiil,i.dade; e até par; este lado a minha~ emenda, em 
lugar de males, pode trazer benefíciOs oo ~+Jaís, comm o farei ver 
no desenvolvimento do meu discurso. 

Sr. presidente~ toda a questão se reduz a isto: - Os ates: do· 
poder moderador devem ter referência dos ministros? :- q!Jestãm: 
que se reduz ou equivale a esta outra, a saber: - Os atas do; @X'lder.
moderador são responsáveis? - Porquanto. é evidente que da rrres.t'r.la 

maneira que se resolver a primeira, resolver-se-á a segunda pela megp.
tiva, ou pela afirmativa. Sim, a questão de responsabilidade está 
perfeitamente envolvida na questão da referenda· dos minis.tras;sé 
se decidir que devem ser referenda dos ministros então, só eles 
podem ser os responsáveis; e cabe a minha emenda se se decidir 
que não devem ter tal referenda, então os ministros não sãí> respon
sáveis, e tratarei de mostrar quem melhor poderá escrever, auten
ticar e expedir os atos do poder moderador em conselho que é a 
matéria de minha emenda. 

Principiarei pela constituição, porque esta questão é de direito 
escrito, e não de. jure constituendo, é sim de jure constituto. Diz a 
constituição, no art. 98, que -o poder moderador é a chave de toda 
a organização política, e é delegado privativamente ao Imperador-. 
Quem ler estas palavras poderá entender que o exercício deste poder 
depende de outra pessoa que não seja o Imperador? Creio que não: 
(apoiados) a constituição é clara. Por outra parte diz a constituição 
que os poderes políticos "são independentes: logo, se o poder mode
rador é independente, como deve depender de outro para que sejam 
levadas a efeito suas deliberações? Isto seria contraditório e absurdo. 
Vamos agora à natureza do poder. Este poder inspeciona, fiscaliza a 
ação do Poder Executivo, assim como a todos os mais poderes, e 
não há uma só de suas atribuições em que o Poder Executivo não 
possa ter interesse de impedir seus atos. 

A constituição diz que o Imperador exerce o poder moderador 
nomeando senadores na forma do artigo 43. Ora, o Senado é a câ-
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mara conservadora por excelência, ainda que de eleição popular em 
lista tríplice; é a câmara que deve estar em mais harmonia com o 
princípio de realeza, que por isso deve ter toda a influência na no
meação. Suponhamos que, por influência de um ministério exalta
do, vem na lista de um candidato seu, um candidato inteiramente 
fora do espírito, que deve sempre manifestar o Senado, de circuns
pecção e ordem; e que vêm outros, cujas opiniões estão mais em har
monia com o espírito dessa câmara, e a quem por conseguinte quei• 
ra e deva o poder moderador nomear; (de ordinário não acontecerá 
assim, mas pode haver casos em que assim suceda) é evidente que 
o Poder Executivo não dará sua referenda ao decreto; e, por esta 
maneira, eis aqui o Poder moderador inibido de fazer o que lhe 
compete, e que a constituição diz, que compete privativamente a 
ela, e contra sua consciência, com inteiro abandono de seus deveres 
constitucionais, submetido ao ministério, e nomeando a pessoa que 
ele quiser, ao candidato do partido do movimento! Vamos a outro 
parágrafo: - Convocando a assembléia geral extraordináriamente, no 
intervalo das sessões, quando assim o pedir o bem do estado -. Não 
pode um ministério ser alguma vez interessado em que isto se faça 
ou isto se não faça? Por exemplo, suponhamos que há um grave acon
tecimento no estado, e que o Poder Moderador deseja convocar a 
assembléia, mas que o ministério, cônscio de se ter desregrado, ou 
talvez mesmo secretamente desejoso da subversão do estado, tem 
interesse em que a assembléia se não reúna; é evidente que negará 
sua referenda a um ato que, pelo menos, não pode fazer mal; ficando, 
por conseguinte, o poder moderador impedido em sua ação ... 

O SR. PAULA SOUZA- Não impede. 
O SR. ALVES BRANCO- Como! se o ato não pode ter lugar 

sem referenda .... 
O SR. PAULA SOUZA- Nomeia outro ministério. 
O SR. ALVES BRANCO- Logo falaremos nisso, que também 

é ato do poder moderador, que o nobre Senador entende não poder
se também levar a efeito sem referenda dos ministros do executivo, e 
que, portanto, podem negá-la. Continua a constituição:- Sancionan
do os decretos e resoluções da assembléia geral, &c. -. Senhores, que 
poder nas mãos de um partido violento! Leis úteis que a assembléia 
fizesse para mais segurar e garantir interesses criados, direitos adqui
ridos, a ordem pública, enfim, não poderiam jamais ser sancionadas; 
feis tirânicas e leis desorganizadoras, promovidas pelo partido no mi
nistério, seriam só sancionadas ou poriam a descoberto o poder mo
derador e em manifesto conflito com a assembléia, que, protegida 
pelo m~smo ministério, não poderia também ser dissolvida. ~ eviden
te que, na hipótese que eu figuro, o ministério teria interesse em ne-
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gar sua referenda às primeiras, e só anuir às segundas subversivas. 
Diz mais o artigo:- Prorrogando ou adiando assembléia geral, 

e dissolvendo a Câmara dos Deputados -. Nada pode, decerto, 
interessar mais um ministério do que uma questão tal, pois que é 
questão de vida e morte para ele: como pois ficará isto dependente 
inteiramente de sua referenda? Esta questão podia trazer a necessi· 
dade de demitir-se o ministério, ato que, na opinião do nobre Senador, 
também tem referenda, e que, por conseguinte, se não pode efetuar, 
porque o ministério, interessado em manter-se, nega sua referenda. Srs. 
nossa constituição, posterior a outras que existem no mundo, melho
rou-as m~ it~, _aproveitando a ex~eriência e as meditações de grandes 
homens a respeito da divisão dos poderes públicos, que talvez para o 
futuro ainda necessitem de ser mais divididos; ela acautelou pois 
coisas, acontecimentos que outras ainda não tinham bem acautela
do, e isso a pôs mais em harmonia com o nosso estado de civilização. 

(Lê.) - Nomeando e demitindo livremente os ministros. -
Está tratado. 

(Lê.) - Suspendendo os magistrados -. O Poder Executivo 
é de muita importância e influência; por meio dele magistrados pode 
haver que dêm sentenças contra a justiça, ou oprimam inocentes só 
porque um ministério tem deles vinganças a tirar. Tais magistrados 
poderão ser suspensos e responsabilizados, se o ministério tiver de 
referendar esse ato? Não haverá um poder superior, todo movido pelos 
princCpios de justiça, de clemência e de ordem, que possa tirar das 
mãos de um Verres a vara de ferro com que oprime com que insulta 
e menoscaba o segredo das leis? 

(Lê.) - Perdoando e moderando as penas aos réus condenados 
por sentenças -. Para este parágrafo têm aplicação as mesmas consi
derações anteriores, considerando-se a opressão, a vingança já con
sumada por uma sentença, de que já não haja recurso ordinário. O 
mesmo digo a respeito das anistias: o governo representativo é um 
governo onde lutam os partidos; suponhamos que, depois de uma 
luta de dois que chegaram aos extremos, às últimas vias de fato, um 
triunfa, e consegue fazer entrar os seus no governo do estado, e estes 
querem levar a vingança a muita exageração; é evidente que ele não 
quererá anistiar, quando esse ato de clemência já é reclamado pela 
paz da cidade, ficará o poder moderador anulado, e não poderá 
tirar a espada das mãos do opressor, porque ele o não quer, porque 
esse grande ato depende de sua referenda? Não há aqui parágrafo 
algum que não demonstre a necessidade absoluta da inteira 
separação, da perfeita independência dos dois poderes, moderador e 
Executivo? Como pois admitir que a constituição quis estabelecer 
essa dependência? Por outra, tem o ministério alguma obrigação pela 
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constituição de referendar atas do poder moderador? Em parte ne
nhuma da constituição se vê isso; pelo contrário, a única obrigação 
que eu vejo a respeito de referenda, é a do artigo 132:- Os ministros 
de estado referendarão ou assinarão todos ·os atas do poder executi
vo, &c. - Logo, o poder executivo não tem obrigação de assinar ou
tros atas, nem direito de exigir isso; e, sendo assim, como se há de 
dizer que para os atas do poder moderador é necessário referenda? 
A única responsabilidade que impõe a constituição a respeito desses 
atas é a do conselheiro de estado que o. aconselhou, ou seja um, 
algum, ou todos unanimemente ... 

O SR. H. CAVALCANTI- Leia o artigo. 
O SR. A. BRANCO - Eu leio: (Lê.) O que diz o artigo~ que 

não salva o ministro a ordem do Imperador, vocal ou por escrito, 
isto é, que aquele que referendar o ato há de ser responsável ainda 
que diga que o Imperador mandou. De que atas porém se trata? Dos 
atas do executivo, e só do executivo, como aí é expresso. A aplica
ção que faz do artigo o nobre Senador supõe provado o que não está, 
o que está em discussão, isto é, que os atos do poder moderador de
pendem de referenda dos ministros, obrigam sua responsabilidade; é 
uma petição de princípio. Srs., os atas do poder moderador são e de
vem ser inteiramente independentes do ministério, para que ele possa 
guardar sua posição de imparcialidade, de justiça e de clemência, que 
lhe está marcada na constituição; para que os povos continuem no 
sistema representativo a conservar para com ele aqueles sentimentos 
tão bem expressos na frase lembrada pelo nobre Senador:- Ah! se 
o rei soubera; -e donde se vê que não foi verdadeiramente à realeza, 
mas aos ministros, aos partidos, que procuram elevar-se, que os po
vos quiseram por obstáculo no governo representativo. O Imperador 
é pai comum, todos são seus filhos, todos são seus súditos, amigos 
ou inimigos do ministério; eis a excelência da realeza, da forma de 
governo que cria um poder neutro, um poder sempre protetor, 
sempre desinteressado, impassível, e por isso inviolável; as mais for
mas de governo puramente eletivas, por mais que aspirem a ele, não 
o podem estabelecer convenientemente, já porque isso se opõe a 
sua própria natureza, já porque seus chefes não podem ser inviolá
veis, como era conveniente. Este poder, entre nós e monarquias 
representativas que existem, tem a grande missão de conservar o que 
está, não admitindo mudanças senão quando são indispensáveis e 
realmente úteis; e quão moderada não foi a constituição nesta parte! 
Ela não fez imutável o nosso estado; ela apenas dá o pequeno tempo 
de duas legislaturas para demorar uma lei precipitada, para que ela 
não seja danosa aos interesses existentes, e estes se possam arranjar 
e predispor em harmonia. Em outros países as opiniões novas podem 
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O SR. COSTA FERREIRA- Pois o nobre Senador votou pelo 
artigo 49 que responsabiliza os conselheiros . 

. O SR. ALVES BRANCO - Mas, uma coisa é a responsabili
dade do ato, e outra a do conselho, que assim mesmo é difícil de 
conceber; mas fique isso, porque não faz mal, e pode talvez fazer 
algum bem. Estou tratando do caso o mais extremo e digo que, neste 
caso, não há remédio, e deve obrar o poder moderador segundo o exi
gem os grandes interesses que lhe estão confiados; pois que, nem uma 
referenda, nem uma responsabilidade de ministros poderia então am
parar a sociedade e o trono; a necessidade de um conselho, de suare
ferenda, em tais casos, seria um mal. 

Senhores, a referenda livra algum chefe de nação de odiosida
des e rancores? Antes de 1831 todos os atos tinham rei; e nem por 
isso ficou o Sr. O. Pedro I isento de ódios dos partidos, sua pessoa 
foi insultada, abocanhada até o último extremo. As regências 
também nunca deixaram de fazer referendar seus atos, mas a 
provisória voou em poucos dias; a permanente durou quatro anos, 
e saiu abocanhada por seus mesmos amigos. O regente que se seguiu, 
sabe-se como saiu atacado é ludibriado. O último regente não foi 
mais feliz; logo, não é a referenda dos ministros que abriga a chefe 
algum de Poder Executivo. Eu quisera antes expor-me aos perigos 
que possam resultar dos erros de um homem independente e escla
recido, sem responsabilidade do que aos perigos que vêem de minis
térios, de homens de partido, carregados com todas as ameaças da 
responsabi I idade. 

Supõe-se que eu, com a minha emenda, quero um primeiro 
ministro, um chefe de ministério; que essa é a necessidade que eu 
quero providenciar. Enganam-se os que assim pensam; não acho mal 
que haja um primeiro ministro, um chefe do ministério, a quem o 
Imperador· pudesse delegar, quando lhe parecesse, a presidência 
do conselho de ministros; mas, para que isso possa ter lugar conveni
entemente, é necessária a minha emenda. Se fosse possível um pri
meiro ministro que não tomasse parte nas resoluções dos ministros, e 
pudesse ser uma entidade imparcial a respeito delas, então eu ficaria 
satisfeito; mas essa não é a idéia que tenho de um primeiro ministro; 
eles são constantemente o contrário disto, para dar unidade ao mi
nistério, e para tomar parte em todas as suas deliberações; portan
to, estão intimamente ligados com os mais ministros, e não podem 
servir para o que eu tenho em vista providenciar em minha emenda. 
Enquanto se não separar o poder moderador do Poder Executivo, eu 
julgo pouco essencial a criação de um presidente do conselho, porque 
o poder moderador terá quase sempre necessidade, mormente em 
tempo de partidos frenéticos, em ter ambos os olhos no conselho de 
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ministros, para que possa impedir comprometimentos à causa 
pública, já pelo seu respeito, já (será isso somente bom segundo as 
circunstâncias) segundo o partido que governar; mas, desde que, pela 
minha emenda, o poder moderador puder deliberar fora do conselho 
de ministros, não há risco algum, e será um bem que delegue a presi
dência do conselho. Minha emenda pois não é o que supõe o nobre 
Senador. 

Enfim, eu não acho também que se possa oferecer maiores em
baraços ao ministério do que atualmente ele tem; e, conforme disse, 
esses embaraços nascem da luta dos dois poderes. O executivo quer 
privar o moderador da sua independência, o moderador luta constan
temente por conservar sua independência constitucional, e essa luta 
traz grande parte das confusões dos ministérios; ao menos é como os 
explica. Esses embaraços, em grande parte, hão de cessar, posto cada 
poder em seu lugar, em sua esfera própria; nem sei que confusão 
possa vir aos ministros, quando o Imperador ( 1) é chefe do poder 
executivo, cônscio de todos os segredos, de todas as resoluções dele. 
Disse o nobre Senador que marchemos como temos marchado; eu 
assento que temos marchado a respeito dos atas do poder modera
dor. Mas como temos marchado a este respeito? Antes da lei da 
regência, é verdade, referendaram-se os atas do poder moderador; 
mas isto não constitui aresto algum, porque nunca houve uma 
decisão do poder legislativo único, que interprete a constituição, que 
assim o mandasse; antes parece verdade que esse poder sempre enten
deu que não havia necessidade de referenda para tais atas, quando 
disse, na lei da regência, que ela os faria referendar. O !!Obre Senador 
diz que isso interpretou a lei; mas não é assim, porque a .lei da regên
cia não tratou de interpretar a constituição, mas de limitar poderes; 
e isso é evidente da maneira por que está na lei: ela disse que a regên
cia fizesse referendar esses atos, porque o Imperador não tinha tal 
obrigação. O nobre Senador disse, finalmente, que, desde a idade de 
29 anos, tem sido monarquista. Estas palavras ditas independente-
mente de quaisquer outros não dariam a entender mais nada do que 
significam mas, como antes havia dito: - Quer-se expor o Imperador 
às odiosidades populares -, pode-se entender que o nobre Senador 
quis qualificar minha opinião de muito suspeita, tanto mais quanto o 
Jornal do Commercio de ontem pôs em problema - se ela seria ou 
não a precursora da queda da monarquia no Brasil.- Está enganado 
o nobre Senador se o pensa assim; não há ninguém que seja capaz de 
abalar a monarquia no Brasil; e, se o nobre Senador tem fatos a apre
sentar em sua vida anterior de costante amizade à monarquia, susten
to que não poderá jamais apresentar na minha fato algum que nem ao 
menos dê a menor suspeita de inimizade a ela. Não sou impecável; 

266 



'' ··.·.~ ~·':~1~ .. '~:·-.. ·\>:·-, 
' . ' -

mas, quando em 1831 se quis tirar do pé do Imperador um tutor de 
nomeação paterna, no meio da maior exacerbação dos partidos, eu 
a defendi, receioso de que as paixões do momento pusessem junto ao 
augusto órfão uma pessoa que mal compreendesse o destino da mo
narquia, a missão da realeza. Também os mesmos receios me assal
taram quando se propos a lei pela qual ficava o governo autorizado a 
tirar ou suspender todos os cargos vitalícios, como conselheiros de es
tado, juízes, etc., etc.; fiz todos os esforços que pude para que tal 
lei não passasse! E quem sabe o que faria tal lei naquele momento 
agitado? Outros esforços empreguei contra medidas que me parecer 
o pouco capazes de proteger os interesses monarquicos; o que talvez 
fosse em mim uma pura ilusão; mas não trato de minha história; 
digo apenas isto para mostrar que, se o nobre Senador sempre teve 
opiniões monárquicas, eu não me arredei delas falando e escrevendo 
muitas vezes. 

Tenho pois mostrado, pela constituição, por os princípios de 
utilidade e fatos de nossa história, que os atos do poder moderador 
não dependem de referenda, não há por eles responsabilidade, e nem 
podia recair sobre alguém. O que resta pois, examinar? 1: saber quem 
melhor poderá ser o órgão da vontade do Imperador em conselho, 
ou dessa vontade que se deve sempre supor aconselhada, quando mes
mo o não seja. Será um homem qualquer? 1: evidente que não: quem 
o será melhor do que um conselheiro de estado, que não pode deixar 
de ser um homem de honra, de confiança imperial, e personagem de 
alto caráter? Eis o que quer minha emenda. Portanto, creio que ela 
está perfeitamente em harmonia.com a constituição, com os princí· 
pios, com as necessidades e conveniências manifestadas na nossa his
tória dos dez anos passados; e deve ser, por conseguinte, aprovada 
pelo Senado. 

Sr. presidente, eu estou convencido que desse sistema de de
pendência dos dois poderes não podem vir senão males, não pode vir 
bem algum. O poder moderador, por a maneira em que o querem 
deixar· ficar, corre grande risco de perder o caráter que lhe deu a 
nossa constituição; obra em tudo mil vezes superior a tudo quanto 
se tentou e se levou a efeito depois dela. Não se creia que essa respon
sabilidade que se diz terão os ministros assinado atos do poder mode
rador, sirva para outra coisa que não seja libertá-los da responsabili
dade de seus atos próprios; fazer desaparecer a beneficência, que é o 
caráter próprio desses atos; envolver o poder moderador nos ódios 
de que os ministros são natural objeto, por se apresentarem sempre 
como chefes de partidos. Depois desta lei crê S. M. I. um presidente 
do gabinete, um primeiro ministro, e ter-se-á feito tudo quanto é 
umanamente possível para não envolver-se nos ódios dos ministros, 
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para apresentar-se ao espírito de todos como o princípio de todo o 
bem na nossa sociedade, como o pai, o protetor, o amigo de todos 
os seus súditos sem diferença. Eis aqui todo o meu desejo, eis aqui 
todo o meu pensamento embora digam de mim o que quiserem 
alguns senhores na câmara, e alguns periódicos talvez mal intenciona
dos. Desta minha emenda tem de vir também um resultado que não 
me parece indiferente, e vem a ser que, quando houver mudança de 
ministério, em conseqüência de divergência entre seus membros, não 
se dirá mais que S. M. I. foi quem o dissolveu. Atualmente se diz 
assim, e talvez se não possa dizer outra coisa em muitas ocasiões; 
mas, com o conselho de estado e com a providência lembrada em 
minha emenda, tudo muda; o poder moderador, nestes casos mesmo 
ficará perfeitamente abrigado. 

O SR. H. CAVALCANTi -1:: com efeito isto. 
O SR. A. BRANCO - E, em verdade. Na hipótese que figu

rei, se viesse uma câmara contrária ao ministério novo e favorá
vel ao dissolvido, a câmara estaria diretamente em luta com a co
roa; o que não pode ter lugar havendo conselho de estado e um 
órgão oficial do Imperador em conselho, sistema que eu quero 
estabelecer removendo o estado de coisas que atualmente exis
te, que se pretende perpetuar, sendo tão mau como é. Não pretendo 
falar mais, e só direi ao nobre Senador que receou que eu com essa 
emenda queria trazer ao Brasil as tiranias do autocrata na Polônia e 
outros, e que me contestou a asserção de que a tirania já hoje era um 
anarcronismo nos governos regulares, como o nosso, que eu tomo 
sobre mim toda a responsabilidade dessa emenda, sem receio de que 
o Brasil entenda que pretendo erigir tiranos. Eu falei em monarquias 
constituídas, como a nossa; mas não devo duvidar mesmo de dizer 
que, consideradas as coisas em sua generalidade, é mais verdade o di
zer, em nossa idade, que a tirania é um anacronismo nas monarquias, 
do que dizer que o é nas repúblicas. Sim, isto é mais verdade. 

O SR. P. SOUZA- Veja o nobre Senador o que sofreu a Itália 
em 21. · 

O SR. A. BRANCO- Note o nobre Senador que eu agora con
sidero as coisas em sua generalidade, isto é, assento minha proporição 
sobre os acontecimentos mais ordinários desses governos; procuro ca
racterisá-los por esse lado. Veja-se se há em alguma monarquia coisa 
comparável a esse código chamado de Link, que existe nos Estados 
Unidos da América, pelo qual a multidão enfurecida levanta forcas 
no meio das praças, e mata impunemente a quem lhe parece; incen
diam-se casas e cometem-se atrocidades de toda a ordem, toda a casta 
de crimes. Para que lembrar a América Espanhola, onde, talvez, não 
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tem havido uma hora em que naõ tenha corrido o sangue há mais de 
30 anos? e como Senhores. Horrorisa e até envergonha o recordar. 

Possuindo estas idéias e emitindo-as, tenho feito meu dever; eu 
faltaria a ele se as não manifestasse. Se forem adotadas, ficarei satis
feito; assim como, se o Senado a rejeitar, não me resentirei com isso, 
porque a ele submeti a minha opinião, que, na qualidade de Senador, 
entendi que devia manifestar. 

O SR. H. CAVALCANTI -Sr. presidente, não teria pedido a 
palavra se não tivesse notícia (pois que não o ouvi enunciar por não 
estar na sala) de que ontem um nobre Senador disse que nós estáva
mos à borda do abismo. Suponho que isto foi enunciado na casa por 
um nobre Senador por Minas, que tem a seu lado um nobre Minis
tro da coroa. Admito que se lançasse essa expressão no seio da repre
sentação nacional, e que ela fosse lançada na casa por um nobre Sena
dor que se acha em muita relação com os ministros da coroa; e muito 
mais admiro que a coroa ouça isto com indiferença, sem nos dar ne
nhuma informação a este respeito. 

O SR. ALVES BRANCO- Não ouvi; é comigo! ... 
O SR. H. CAVALCANTI- Não é com o nobre Senador ... mas 

também pode ser, porque o nobre Senador também se senta ao lado 
do nobre ministro da coroa ... 

O SR. ALVES BRANCO - Eu então sou sócio. 
O SR. H. CAVALCANTI - Não: eu peço ao nobre Senador 

um obséquio: menos susceptibilidade. Os nossos males provêm da 
nímia susceptibilidade. 

Fui informado que o nobre Senador por Minas que se senta 
ao lado de um nobre ministro da coroa dissera que nós nos acháva:
mos à borda do abismo; e hoje um nobre Senador, combatendo 
alguns argumentos do nobre Senador por Minas, também se ocupou 
desse incidente, pareceu confirmá-lo, acreditou que nós estávamos 
nesse estado. 

Eu, não sei se por boa fé, fiquei assustado! Donde vem isto!! ... 
A que vem isto!!. .. Eu acho que nós estamos como quase nunca 
estivemos· estamos nas crircunstâncias as mais felizes e agradáveis , 
para o bem do Brasil!! ... Eu não me recordo de época tão feliz no 
Brasil como a presente. Temos uma monarquia revestida de todas as 
simpatias e afeições; disputando todos a porfia quem mais provas há 
de dar de estima a respeito!. Vejo uma câmara pronta a votar tudo o 
que o governo quer; o ministério marchando com toda a segurança, 
sem mostrar nem receio, nem a mínima displiscência; o Senado tra
tando os negócios públicos com todo o sangue frio, com madureza; 
entretanto, ouço dizer ao nobre Senador que estamos à vorda do 
abismo!!! 

269 

I 
I 



Eu tenho grande pesar de que o nobre ministro não esteja 
presente, nem o nobre Senador por Minas: convém que se expliquem, 
que digam onde está esse abismo, que tão próximo se nos afligura?!. .. 
Eu não o vejo! Entretanto, estou pronto a concorrer com aquilo que 
estiver ao alcance de um membro do Corpo Legislativo para nos des
viarmos de um tal abismo. 

Estas asserções, Sr. Presidente, não são indiferentes: os nobres 
ministros da coroa não podem ouvir, com indiferença, no parlamen
to, semelhantes a asserções da boca de um membro seu aliado. Segun
do os princípios do governo representativo, um membro tão iden
tificado com o governo e com o projeto, não pode emitir tal idéia 
sem estar em inteligência com ele. Eu pois, sobre uma tal asserção, 
não posso deixar de pedir explicações. Se não fosse isto, não pediria 
a palavra; convém que, uma vez que uma tal proposição se enuncia, 
ela seja desenvolvida; que o pãís conheça o estado em que se acha. O 
mesmo nobre Senador que aventou essa questão, se a quer submeter 
à deliberação da casa, melhor esplanará o seu pensamento; e então 
talvez o Senado se convença de que alguma coisa convém fazer. Eu te
nho manifestado constantemente um princípio conservador; tenho 
muita desconfiança do furor legislativo, do grande desejo de deliberar; 
todos os nossos males ·vêm desse movimento, de tudo querer alterar, 
aperfeiçoar; e daqui resulta que nem mesmo aquilo que nos convém 
tenhamos conservado. Conservemos; e aqui tem lugar uma frase que 
eu por vezes tenho enunciado: - Tenhamos fé nas instituições, não 
sejamos tão susceptíveis -; as coisas não estão feias como se incul
cam; porém, se realmente o estão, digam francamente em que! 
apontem onde está esse abismo!. .. Então providenciaremos. O que 
faz o governo?... Eu invejo a posição dos ministros, (apoiado) posto 
que a não reputo muito boa; mas nunca vi um ministério tão bem co
locado com este! Ele tem nas câmaras uma afeição decidida, a con
fiança da coroa; que mais pode ambicionar?!! ... Em que consistirá 
pois esse abismo!! ... 

Nós, Sr. presidente, quando cometemos faltas (é isso já 
costume antigo) vamo-nos desculpar com a constituição; e oxalá 
que todas essas histórias que se contam do tempo da minoridade não 
pudessem ser trazidas do tempo do governo do primeiro Imperador 
do Brasil ... eu não desejo revolver cinzas ... a época não está muito 
remota; nós vimos que então grande parte dos ministros responsá
veis se desculpavam com o monarca dos erros que cometiam; hoje se 
quer que o monarca se apresente responsável por aqueles a quem a 
constituição impos responsabilidade. Porque só nos havemos lembrar 
do tempo da regência? Lembremo-nos de mais alguma coisa, vamos 
um pouco mais ao passado. 
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Por mais que medite, que estude a constituição, acho que ela 
tem sido bem entendida; acho que, suprimindo-se o conselho de es
tado, e investindo-se os ministros de suas atribuições, eles são não só 
ministros de estado, mas também conselheiros do poder moderador;; 
e não sei o que nisso possa haver de mau, e que se: possa mostrar que 
deste fato tem resultado males ao país. O nobre Semador citou a ani~ 
tia do ano. passado; mas O· nobre Senador foi o mesmo que lhe fez: a; 

apologia; e· não sei como estava fora das atribuições dos ministros por 
em exercíCio essa faculdade do poder moderador pela forma que a: 
constituição p:rescreve, que é. por meio da execução; não sei que coisa 
alguma se! possa executar senão por meio dos ministros de estado~ 

O nobre Senador quer criar novos agentes responsáveis; diz: que 
admite que 01 Poder Moderador obre distintamente do Poder Executi
vo, e investe, o secretário dQ. conselho de estadO da atribuição· de pu
blicar os atas do Poder: Moderador, pôr rnel'as sua assinatura ou re
ferenda. O que é isto senão um ministra de estado? O nobre Sena
dor figurou muitas hipãtieses; mas, se nós;qcrisermos navegar r.to ocea
no d~ hfpóteses, entãCl remontaremos ã origem da sociedade. e nos 
colocaremos fora do estadO social. As htiillóteses que inculca o nobre 
Senador poderão acor:nf!ecer? Poderão acontecer; mas há perpetuação 
na saetedade? ... Eu ritão sei que se p.ossa prescrever que as nossas 
conceções sejam ill111táveis. Eu imagino muitas hipóteses ... vou 
mesmo a hipótese do nobre Senador. Suponhamos que o conselho de 
estado delibera sobre um ato do Poder Moderador: a quem vai o ato 
palia se pôr em execução? ... Ao poder executivo? Se a ele for remeti
do. dará uma risada, e dirá este ato ê apócrito, ... O que acontece nes
te caso? Verifica-se o que, em um aparte, disse um nobre Senador:
O Poder Executivo é que tem a força. - A justiça se não executa sem 
força. Para que os atos de qualquer poder produzam o seu efeito, pre
cisam ser acompanhados de força; sem força não se executa a justiça. 
A quem está incumbida a força? quem a tem ao seu dispôr? t: o Po
der Executivo; e como se há de obrar coisa alguma a despeito do 
Poder Executivo!! 

O nobre Senador tornou a figurar a hipótese de que, se o Poder 
Moderador quiser demitir os ministros, podem os ministros não que
rer referendar a sua demissão. Os ministros, Senhores, podem forçar 
o monarca ao ponto de não quererem referendar os seus atos! ... E 
isso possível, senhores?!! Porventura, o monarca é coisa tão insigni
ficante como qualquer de nós?!! Não há uma distância imensa entre 
o súdito e a coroa? ... Podem cinco ou seis ministros, de acordo com 
uma câmara, vilipendiar as atribuições da coroa? isso só se pode reali
zar em caso de completa desarmonia entre os poderes políticos, ou 
inteira subversão do estado; o que não devemos presumir. Não sei 
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a desgraça em que nos achamos; o que observo é que todos os brasi
leiros parecem querer perpetuar nossas instituições; é isso o que devo 
supor, quando observo o quanto eles desejam concorrer com todos os 
poderes políticos para consolidar as instituições do país. 

Querem os nobres Senadores que nós, passando de um estado 
colonial, de repente entrássemos no governo mais perfeito do mundo. 
que entrássemos logo a funcionar com a perfeição com que funciona, 
por exemplo, o governo inglês! A França é uma das nações mais ilus
tradas no mundo, ainda hoje luta para ter a perfeição do governo 
representativo. Entretanto, nós queremos já ter essa perfeição; e, 
quando vemos que não a alcançamos, queremos cada dia criar insti
tuições, para no dia seguinte alterá-las, desmanchá-las, & c.! Que é 
isto, Senhores! Todas as opiniões hoje convergem em que se dê um 
conselho à coroa. Mas, porque razão não havemos de aproveitar isto, 
que é opinião geral, e criar este conselho; sem entrarmos nessas 
elaborações, nesses desenvolvimentos tão minunciosos e aperfeiçoa
dos, e isto com um rasgo de pena, com uma emenda improvisada? 

O SR. A. BRANCO- Nego. 
O SR. H. CAVALCANTI- Parece que foi inprovisada, porque 

foi apresentada em uma questão que o nobre Senador mesmo confes
sa que não é a própria. 

O SR. A. BRANCO - Pode ser examinada separadamente dos 
mais artigos. 

O SR. H. CAVALCANTI - Então, deveria o nobre Senador 
apresentá-la separadamente, e pedir que fosse a uma comissão para 
examinar, e não apresentá-la na discussão deste projeto. 

O SR. A. BRANCO - Não era preciso isso;· bastava que fosse 
considerada como um artigo adicional ao projeto; que se tratasse 
da sua matéria exclusivamente; eu ficava satisfeito, por que o lugar 
me parece o mais próprio. 

O SR. H. CAVALCANTI -Assim mesmo; um objeto que tem 
de dar à nossa constituição uma inteligência diversa da que se tem 
dado agora, não era para uma emenda; seria para um projeto de lei à 
parte, e que sofresse o exame de uma comissão; e é para isso que nós 
temos uma comissão de constituição, para onde deveriam ir objetos 
desta ordem. 

A constituição, Srs., quando trata do ministério, não o põe no 
capítulo do Poder Executivo, faz um capítulo especial do ministério; 
e diz o artigo 13: - Haverá diferentes secretarias de estado. A lei 
designará os negócios pertencentes a cada uma, e seu número; ~s reu
nirá ou separará, como mais convier. - Se o nobre Senador quer 
organizar uma nova Secretaria de estado, por onde tenham execução 
essas atribuições de graças, de favor, de bondade, &c., que pertencem 
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ao Poder Moderador, não temos senão criar um novo ministro. Eu 
falei aqui em presidente de ministros, e o nobre Senador até aumentou, 
dizendo que eu queria que o monarca delegasse no presidente de mi
nistros a presidência do conselho. Senhores, o monarca não delega, 
nem eu empregarei essa palavra; nem nós podemos impor obrigações 
ao monarca: ele não tem obrigação de presidir ao conselho. 

O SR. A. BRANCO- Tem direito e não obrigação. 
O SR. H. CAVALCANTI - Sim;. e portanto ele não pode de

legar. 
O SR. A. BRANCO dirige ao orador algumas palavras que não 

pudemos ouvir. 
O SR. H. CAVALCANTI -Os ministros do Poder Executivo 

funcionam enquanto têm a confiança do monarca; no momento em 
que o monarca lhes retira a sua confiança, os ministros não podem 
marchar. Eu não concebo, Senhores, como diferentes partes podem 
formar um corpo e ter um andamento regular, a não ser debaixo de 
uma direção; mas eu digo que o Poder Executivo por um regula
mento econômico, poderá dar essas atribuições a um ministro com 
certa supremacia sobre os outros: na reorganização das secretarias 
de estado o Poder Legislativo poderia também fazer isto. Se pois o 
nobre Senador vê que as diferentes secretarias de estado não estão 
bem organizadas, eu não duvidarei concorrer para que se lhes dê uma 
forma mais estável, mais harmônica mesmo nas diferentes divisões e 
atribuições dos ministros. Depois de tratar desta divisão, que a cons
tituição concede, dizendo que - a lei designará os negócios perten
centes a cada uma e seu número, as reunirá ou separará, como mais 
convier -; a constituição impõe no artigo 132 aos ministros a obriga
ção de referendar ou assinar todos os atos do Poder Executivo, sem 
o que não poderão ter execução; mas, não diz que o executivo não 
possa referendar outros atos. 

O SR. A. BRANCO -Nem eu digo isso. 
O SR. H. CAVALCANTI -Pode haver ministros incumbidos 

de referendar atos do PoderExecutivo, e pode haver ministros incum
bidos de referendar os atos do Poder Moderador; mas, não deviam 
marchar independentes uns dos outros, porque então haveria desar
monia. 

Ora, se no artigo 132 tem-se dito que todos os atos do Poder 
Executivo serão referendados pelos ministros de estado, para que 
vem este artigo 135 dizendo que não salva aos ministros da respon
sabilidade a ordem do Imperador vocal, ou por escrito? Porventura, 
isto refere-se aos atos do Poder Executivo? Não; refere-se a todos os 
atos do Imperador ... 

O SR. ALVES BRANCO- Essa é boa. 
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O SR. H. CAVALCANTI -Sim, Sr.; isto está na constituição. 
Os nobres Senadores querem achar na constituição o que nela não 
existe; entretanto, o que ela consagra não querem achar. Se a consti
tuição quisesse que os atos do Poder Moderador não dependessem da 
referenda dos ministros de estado, teria dito que fossem publicados, 
por exemplo, por aclamação, ou por outra forma. 

O SR. CARNE! RO DE CAMPOS -A constituição diz que o 
Poder Moderador é delegado- privativamente- ao Imperador. 

O SR. H. CAVALCANTI -E verdade; mas, descrevendo as 
atribuições do Imperador no exercício do Poder Moderador, quando 
chega à 6~ diz: - Nomeando e demitindo livremente os ministros 
de estado. - Distinga-me o nobre Senador esse - privativamente -
que se acha no artigo 98, do - livremente - que está na 6~ 
atribuição do Poder Moderador. Qual é a distinção? Ora, Senhores, 
quer-se achar na constituição absurdos que não existem. 

Repito, lembro-me das nossas coisas; se quando a constituição 
era entendida de maneira que os ministros eram responsáveis por to
dos os atos do monarca, esses ministros disculpavam-se com o monar
.ca de seus maus atos, o que não acontecerá, se se entender que eles 
não são responsáveis por esses atos; que os não devem referendar? 

Eu não digo que isso que vem transcrito no Jornal do Commer
cio a respeito da emenda do nobre Senador seja bem ou mal dito; 
mas eu estou persuadido que a maior brecha que se pode abrir na mo
narquia é estabelecer a doutrina de que os atos do Poder Moderador 
não devem ter referenda dos ministros que antepare o monarca. 

O SR. A. BRANCO·- E eu estou persuadido que a maior bre
cha que se pode abrir na monarquia é estabelecer a doutrina da res
ponsabilidade nos atas do monarca. 

O SR. H. CAVALCANTI -Já disse aqui, que é necessário não 
saber a posição em que a coroa se acha com as nossas instituições 
para se não querer que haja quem se responsabilize pelos seus atos. 

Eu também reconheço, com o nobre Senador, que hoje pela 
ilustração do século, a tirania está mais na democracia do que na mo
narquia ... 

O SR. A. BRANCO- Apoiado; vem-se chegando. 

O SR. H. CAVALCANTI -Vou-me chegando! eu sempre es
tive nestes princípios. 

Sem dúvida a monarquia é o grande elemento de ordem, é 
o grande elemento contra as transações vis e torpes: (Apoiados.) 
Os amigos da liberdade devem ser monarquistas. (Apoiados) por que 
eu não vejo liberdade hoje senão nas monarquias temperadas, nas 
monarquias representativas. 
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Enfim, Senhores., o que reclamo dos nobres Senadores que 
estão aliados ao ministério, é que não nos assustem, que não nos ve
nham aqui denunciar coisas sem as demonstrar, sem querer mani
festá-las. Eu não vejo que estejamos à borda de um precipício; pelo 
contrário, vejo todos os brasileiros à porfia empenharem-se para se 
acabar com os males que sofremos; esses males existem de muito 
tempo, e não se podem acabar de repente. Não se queira ressusci
tar esse espírito de partido que um nobre Senador disse que governa
va no tempo da regência; Deus nos livre disso! !: necessário ver se esse 
espírito, que está avesado a maus hábitos, é o que governa hoje. 

O SR. A. BRANCO- As lutas são públicas. 
O SR. H. CAVALCANTI -Sim, e sem luta não pode haver 

liberdade. Eu não sou daqueles que dizem que para haver liberdade 
é preciso paz: eu digo o contrário, digo que para haver liberdade é 
preciso haver luta, porque é da luta que nasce a verdade. Então, se 
conhece que sem liberdade não se pode viver; mas, se os nobres 
Senadores julgam que este dito de - borda do abismo- foi talvez 
por especulação, e não porque o abismo exista realmente, então 
estimarei muito que com o seu silêncio dêem prova de que não existe. 
Mas, se existe, então desejo que mostrem onde está, qual é esse abis-
mo. 

Quanto ao mais, Sr. presidente, parece-me que está discutido; 
contento-me em votar contra este artigo. 

O SR. LOPES GAMA - Este artigo é certamente o que me 
parece suscetível, de maior debate; não porque eu desaprove a dou
trina nele estabelecida, mas sim por que algumas das disposições 
contidas em seus parágrafos, enquanto a mim, carecem de alterações, 
não no sentido das que têm sido consideradas como necessárias por 
alguns nobres Senadores, mas somente para que esta lei não sirva de 
limtação às atribuições conferidas pela constituição aos poderes pol í
ticos do estado; e, ainda mais, para que não se confundam as funções 
que o conselho de estado tem de exercer já quando consulta sobre 
objetos da alta administração, já quando, em conformidade dos §§ 
39 4<? e 5<? ele deve converter-se em conselho de justiça, para a deci
são de negócios que por sua natureza pertencem à justiça administra
tiva. 

Quando eu concorri para que este projeto fosse submetido à 
deliberação do Senado, só me comprometi a sustentar os princípios 
capitais da organização do novo conselho de estado, não desconhe
(.;endo que algumas modificações seriam precisas nas disposições, que 
considerei como o desenvolvimento e aplicação prática desses princí
pios. A discussão que tão atuaradamente tem ocupado a atenção do 
Senado mais me convence da necessidade de algumas emendas, para 
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que o projeto chegue àquele grau de clareza e harmonia entre suas 
disposições, que melhor façam conhecer o sistema seguido na criação 
tão reconhecidamente necessária de um conselho de estado. Não 
creio porém que o melhor meio para conseguir este fim seja o de 
oferecer essas emendas aqui improvisadas no calor da discussão, e 
sobre cada artigo destacado, como se pratica sem inconveniência, 
quando se discute uma resolução ou lei, cujas diferentes disposições 
podem ser isoladamente alteradas e mesmo destru idas, sem prejudi
car a ligação das idéias e dos princípios consagrados na lei. Levado 
destas razões, eu me tenho abatido de apresentar emendas, que ai i ás 
tenho julgado necessárias em alguns dos artigos já aprovados em se
gunda discussão, e especialmente no artigo 4<?, que não pode ficar 
tal qual se acha redigido, uma vez que este artigo 7<? sofra a emenda, 
que me parece indispensável, para que esta lei preencha o seu fim sem 
a menor subversão das nossas instituições políticas, sem restrição 
alguma das prerrogativas que privativamente competem ao impera
dor, ou das atribuições do Poder Executivo, tais quais se acham esta
belecidas e definidas na nossa constituição. 

Eu quisera, Sr. presidente, que o artigo 70. se limitasse a dizer 
unicamente: "Incumbe ao conselho de estado (lendo) consultar em 
todos os negócios em que o Imperador houver por bem ouvi-lo." 
Entendo que não se devem especificar os casos de que tratam os res
pectivos parágrafos, por que, se a lei obriga o imperador a esse pro
cedimento, ela vai reformar a constituição, onde o conselho de esta
do já não é uma entidade política, onde as funções do Poder Modera
dor e do Poder Executivo não são mais objetos da sua necessária in
tervenção. Se porém o fim da lei não é obrigar a que o conselho de 
estado seja ouvido, então basta a disposição do artigo até onde o li. 

Entendo mais que os artigos 3<?, 4<? e 5<?, versando sobre negó
cios de mera justiça administrativa, não devem· ser compreendidos 
entre os objetos da alta administração, sobre que o conselho de esta
do deve ser consultado e presidido pelo Imperador. Discriminar estas 
funções e modo de as exercer, é tarefa que não pode ser bem desem
penhada em uma emenda feita unicamente ao artigo em discussão. 
Ela tem de jogar com a doutrina de todo o projeto: ela deve necessa
riamente reclamar, como já observei, alguma alteração no artigo 4<?, 
porque eu não posso admitir que o conselho de estado que preten
demos criar seja responsável pelos atos do Poder Moderador, quando 
o não são nem os ministros de estado, que os referendam, para lhes 
dar autenticidade. Um ilustre Senador muito se esforçou, na última 
discussão, para sustentar que esses atos traziam consigo a responsabi
lidade do ministério; mas eh~ não reparou que, por mais que canse o 
seu espírito, não pode salvar os seus argumentos do absurdo que 
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deles se deriva, isto é, o de colocar o Poder Moderador nas Câmaras 
Legislativas, uma vez que estas possam fazer efetiva a responsabilida
de dos ministros ou conselheiros da coroa pelos atos do poder mo
derador. 

A constituição diz, no artigo 98: "O Poder Moderador (lendo) 
é a chave de toda a organização política, e é delegado privativamente 
ao Imperador, como chefe supremo da nação, e seu primeiro 
representante, para que incessantemente vele (reparem bem, senhores) 
sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos 
mais poderes políticos." Ora, admitida a hipótese de que a denegação 
da sanção a uma lei, a demissão de um ministério, a dissolução da 
Assembléia Geral Legislativa sejam atas suscetíveis de acusação e 
julgamento; qual é o poder que mantêm o equilíbrio e independência 
dos outros poderes? Será sem contestação alguma, o poder que se 
arrogar o exame da necessidade desses atas, e que fizer valer o seu 
juízo pela punição dos ministros. 

Benjamin Constant não criou, como supõe o ilustre Senador 
por S. Paulo, a teoria do poder neutro, que parece ter sido seguida no 
artigo constitucional que acabo de ler: ele não fez mais do que 
reduzir a princípios o que a análise e observação da constituição 
prática da Inglaterra lhe demonstraram. Achando entre as prerrogati
vas do rei algumas de natureza tal que nenhum outro poder consti
tuído do estado podia fiscalizar, por serem necessárias para a manu
tenção e equilíbrio de todos os poderes políticos, entendeu que o 
complexo dessas prerrogativas devia constituir um quarto poder, a 
qué chamou poder neutro; mas, quer elas se achem confundidas, 
como na Inglaterra, com as prerrogativas do Poder Executivo e debai
xo da denominação de prerrogativas reais, quer estejam extremadas, 
fazendo um poder separado, como na nossa constituição, não é 
menos verdade que elas são essencialmente isentas de responsabilida
de; ou, a ter esta lugar, o poder que a tornar efetiva será a chave da 
organização política; será o Poder Moderador. Tendo mostrado 
palpavelmente os absurdos que se seguiriam da doutrina aqui desen
volvida pelo nobre Senador a quem respondo, resta-me acrescentar 
que, por força dos princípios, com que acabo de a combater, devo 
reconhecer e reconheço a necessidade de algumas alterações que mo
difiquem as disposições deste projeto; mas, entendendo que melhor 
conseguirei o meu fim reservando as emendas que tenho em vista ofe
recer para a terceira discussão, contento-me em aprovar atualmente o 
artigo79 tal qual está redigido; rejeitando a emenda proposta por não 
corresponder a modificações que julgo precisas. 

Não concluirei este meu discurso sem notar que o ilustre Se
nador por Pernambuco não compreendeu bem a proposição de outro 
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ilustre Senador que, na sua opinião, merecia uma pronta contestação 
do ministro da coroa, que se achava na casa. O ilustre Senador por 
Minas disse que muito lhe aprazia o empenho com que se tem deba
tido a matéria deste projeto, e que muito folgaria que igual interesse 
se tomasse pelos debates sobre medidas que tendam a remediar as 
nossas finanças, a fazer cessar a impunidade dos delinqüentes a orga
nizar a força pública, a fim de escaparmos ao abismo a que semelhantes 
males nos encaminham. Qual seria o ministro da coroa, ou o Senador, 
que se propusesse a contestar proposições tão verdadeiras? Eu penso 
que o ilustre Senador pela minha província não carece de mais 
explicações sobre o tópico do discurso a que me refiro, e que convirá 
comigo na exatidão da proposição que, por mal entendida, talvez 
tanto o surpreendeu. 

O SR. ALVES BRANCO - Pedi a palavra para explicar-me, 
porque este negócio é essencial, e eu não quero que meus argumentos 
sejam mal entendidos. Pela discussão que tenho ouvido, vou pensan
do já que o tempo não é o próprio para essa minha emenda; mas, já 
agora, passe ela ou não passe, deixo-a à discrição. Sim, eu creio que a 
constituição é uma lei que ainda não está bem entendida, e nem 
desenvolvida em leis regulamentares, que hão de ir, pouco a pouco, 
aparecendo e passando em tempo próprio. Não creio, como se tem 
afirmado, que a inteligência da constituição nesta parte já esteja 
firmada, e tenha sido constantemente diversa da minha. Em verdade, 
se houvesse no nosso passado arestas bem estabelecidos sobre este 
ponto, eu, que sustento os arestas, e desejo nunca achar razões para 
afastar-me deles, ver-me-ia bem embaraçado; mas, felizmente, não 
existe algum de que se possa inferir que o sentido da constituição 
é que os atos do Poder Moderador tenham referenda, dos que obrigue 
a responsabilidade dos ministros do executivo; sim, não existe ne
nhum. Devo declarar o que entendo por arestas; não respeito tais 
opiniões isoladas de membros das duas câmaras ou mesmo do gover
no; são para mim arestas as decisões do Corpo Legislativo a respeito 
das leis, e principalmente da constituição; sobre este ponto nunca 
houve questão, nem me consta ter havido decisão alguma; portanto, 
não há aresto algum, e estou perfeitamente livre para seguir o que mi
nha consciência e minha razão há muito me aconselham. 

Aconteceu, é verdade, que no tempo do Sr. D. Pedro I sempre 
os ministros referendaram os atas do Poder Moderador; mas isso não 
pode fazer regra alguma, porque fazia-se assim por não haver lei re
gulamentar que fixasse este .ponto, e pretender-se que, enquanto não 
a houvesse, era melhor ir seguindo o que estava estabelecido e orga
nizado para o Poder Executivo. Se não foi isto, ao menos é o que se po
de supor do fato; sendo certo que toda a gente sempre entendeu que de 
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tais atos, de tal referenda não podia vir responsabilidade alguma. 
Disse um nobre Senador que o Poder Moderador podia resolver só; 
mas o ato havia de ir infalivelmente ao executivo para ser executado. 

O SR. A. BRANCO - Respondo a quem disse que o ato havia 
de passar pelo Poder Executivo para ser executado; e a questão é, se 
o ato do Poder Moderador necessita de ser referendado por um minis
tro do Poder Executivo para poder ser executado, pois é isso que se 
quer que continue. Esta opinião deriva evidentemente de um equí
voco; segundo parece, dá-se aos termos - Poder Executivo - uma 
acepção bem singular, entendendo-se que tal poder é aquele que exe
cuta tudo, e não um poder sui generis que tem muitas atribuições 
próprias que aplica às leis a certa ordem de fatos da sociedade, como 
o Poder Judiciário a certa ordem de outros, tendo seus atos força de 
obrigar sem dependência de referenda um dos outros. Esta é que é 
a verdade que resulta de um estudo refletido da constituição, e o con
trário seria muito contraditório com outras disposições da mesma 
constituição, seria contra o senso. Se para a execução das sentenças 
do Poder Judiciário fosse necessária a referenda do Ministro do Exe
cutivo, ele deixava de ser um poder independente, tornava-se depen
dente do Poder Executivo. Da mesma forma há de acontecer, se aca
so se puser o ato do Poder Moderador dependente da referenda de 
um outro poder que se pode negar a isso, como eu mostrei pela cons
tituição. Sem dúvida, o poder moderador desaparecerá, e ficará só 
na constituição o poder sem cuja referenda não pode ter valor o ato. 

Portanto, essa opinião é insustentável, e só pode ter fundamen
to no equívoco que parece confundir o Poder Executivo com a força, 
o que certamente não é. Cada ato de um poder tem força obrigató
ria em si mesmo, sem dependência de outro poder; por exemplo, 
a Câmara dos Deputados decreta a pronúncia de um ministro, é ele 
suspenso; e, pergunto eu, vai o decreto de suspensão ao mesmo mi
nistro, para que, referendando-o, tenha força de obrigar? Não, não 
é preciso isto; e seria absurdo o entender que a constituição queria 
isso. O ato da câmara tem força de obrigar, logo que foi decretado, e 
ela tem direito a reclamar a força para isso. 

O SR. H. CAVALCANTI- E a quem reclama? 
O SR. A. BRANCO- A quem reclama? À autoridade militar 

legítima, declarando o ministério suspenso; e, quando se não 
obedeça, há rebelião contra os poderes políticos, e o caso é extremo; 
caso extremo que se pode dar também no sistema que querem esta
belecer os nobres Senadores, porque o ministro pode dizer .. - Não dou 
a referenda, não me dou por suspenso, etc., etc., o que ha de ,f~zer,a 
câmara? Suponhamos também, por exemplo, que um mjnistr~,,9ão 
convoca a assembléia geral no tempo próprio; o S~na.gC?,,)a,ss~p().s 
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dois meses, a convoca; perguntada pelo Poder Executivo, que a não 
quer convocar? 

O SR. H. CAVALCANTI- Sem dúvida. 
O SR. A. BRANCO- Engana-se onobre Senador. O Senado 

toma a resolução e manda diretamente aos presidentes das provín
cias que façam proceder à eleição dos Deputados; e esta resolução, 
neste caso, tem força de obrigar os presidentes e todas as autorida
des. O Senado convoca diretamente sem dependência do Poder Exe
cutivo; do contrário, não havia garantia alguma, porque o mesmo 
poder que não quer convocar a assembléia geral, é aquele de quem. 
depende a convocação; por conseguinte, quando o Senado expede 
cartas de convocação da assembléia, e ele não é obedecido, então 
está tudo em rebelião, está tudo em anarquia; mas a resolução do 
senado obriga desde que ela é publicada, e então o que salva os esta
dos é essa fé às instituições. Eu o que entendo é que cada poder gira na 
sua esfera própria, e os seus atos não dependem de assinaturas de 
outros poderes para terem execução. 

O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, é 
o primeiro representante da nação, é talvez aquele que com mais razão 
se pode chamar representante da nação, porque é aquele cujo nome 
está na memória e no coração de todos, todos conhecem bem quem 
ele é. Dizia Napoleão:··- Quem é mais representante da nação do que 
eu, que tive três miltiões de votos -; Eu diria personagens mais re
presentantes da nação do que vós, é o rei de uma monarquia here
ditária e representativa; o rei da Grã-Bretanha é decerto mais re
presentante da nação do que vós, que tendes três milhões de votos. 
Sim, o rei de Inglaterra, porque eu entendo que o verdadeiro repre
sentante é aquele que tem mais afeições, mais simpatias, que está 
mais na lembrança de todos os cidadãos: de maneira que eu contesto 
mesmo essa opinião de Napoleão. 

~ verdade, Sr. presidente, que eu confessei que essa minha 
emenda foi posta em um lugar impróprio; mas não é porque 
entendesse que ela não devera ser oferecida a este projeto, e sim por
que eu quisera que ela fizesse um artigo à parte, para que fosse con
siderada só por si, porque a maior parte dos discursos que se fazem 
dirigem-se aos diferentes parágrafos, 

Este é o defeito que eu achei; quisera que a minha emenda 
fosse bem examinada, e examinada só por si, que se concentrassem 
todas as idéias sobre ela; e assim eu poderia explicar melhor o meu 
:pensamento perante o Senado e peran.te o público; mas, já que a 
13presentei, corra embora o seu destino. Se o Senado a achar boa, 
apro'Vé~á;' se não a achar, dar-me-ei por satisfeito, por ter provocado 
ésta·ifísêussã-o, que julgo muito útil. Eu não tenho neste negócio outro 
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fim senão desempenhar um dever; entendi que a sua doutrina era 
uma necessidade, e que era minha obrigação manifestada. Resolva o 
Senado o que julgar conveniente. 

Ora, também o nobre Senador falou aqui a respeito de um pre
sidente do conselho, dizendo que o monarca não delega, etc. Eu não 
digo que o monarca tenha obrigação de presidir o conselho; o monar
ca tem direito, que é mais alguma coisa: se tivesse obrigação, não 
podia delegá-lo em pessoa de sua confiança, quando lhe parecer; e 

· minha emenda até vai facilitar isso, porque vai dar ao monarca os 
meios de nada recear de qualquer ministério, pois tem nas suas mãos 
o direito de tirar-lhe o poder quando se desmande. Sem a minha 
emenda, o monarca não pode tirar os olhos do ministério, mormente 
em tempos de facções. 

O SR. H. CAVALCANTI- E também fora do ministério. 
O SR. A. BRANCO- ... Agora, nos tempos pacíficos, ele pode 

delegar essa presidência; e o outro motivo é porque ele é aquele que 
exerce o Poder Moderador: a harmonia dos dois poderes se estabe
lece perfeitamente, por ser ele o chefe do Poder Executivo: ele re
solve, como presidente do conselho, a demissão do ministério, e che
ga, como chefe do Poder Executivo, ao ministério, e diz:- O minis
tério está dissolvido -, e nomeia outro. Mas diz-se: - Há força mili
tar; não se quererão dar por demitidos. - Este argumento não serve 
para mostrar a preferência do sistema do nobre Senador, pois nele 
pode dar-se o mesmo fato, se é que tal fato é admissível; eu assento 
que não o é, e que desde que o Imperador manifestar o ato de sua 
vontade, no conselho de estado, ninguém lhe resiste, salvo se a nação 
estiver perdida, e quiser obedecer a ministros decaídos. Neste caso, 
não há remédio de paz que aproveite. Não seja portanto por medo 
de resistências dos ministérios que não passa a emenda; essas resis
tências e perigos são mais fáceis no sistema contrário porque o mi
nistro pode negar a referenda. Com a minha emenda, o monarca 
é perfeitamente livre, como quer a constituição, e pode salvar o esta
do de crises mui to graves. 

O nobre Senador disse que não é possível conceber um minis
tério que ataque as prerrogativas da coroa. E possível sim, e temos 
exemplo. Na Inglaterra, no tempo de Fax, quis este tir~r ao rei, e 
passar para o parlamento, a direção da companhia da lndia. Se a 
Inglaterra não estivesse assentada em um poder de grande estabilida
de como o que tem; se ela fosse outra nação que não tivesse tanta 
força nas suas instituições, não podia trazer grande perigo este con
flito entre o monarca e o ministro? Eis aqui porque eu quero que o 
ato do monarca tenha força de obrigar, sem a referenda de alguém. 
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Enfim, a minha emenda não obriga ao monarca; ele fica livre: 
o que eu quero só é que se entenda que ele não tem obrigação de 
admitir sempre no conselho os ministros, e fazer referendar atos do 
Poder Moderador. Ora, o nobre Senador falou aqui no artigo 135 da 
constituição, e perguntou como se entendia a disposição deste ar
tigo. Eu entendo que esta parte da constituição é perfeitamente ló
gica. Diz o artigo 132 que os ministros de estado referendarão todos 
os atos do Poder Executivo, sem o que não poderão ter execução. 
E porque não poderão ter execução sem a referenda dos ministros?· 
Diz o artigo 133: - porque os ministros são responsáveis por eles. 
Mas, se acaso um ministro disser que foi o Imperador que mandou fa
zer este ato, responde o artigo 135:- Não salva aos ministros dares
ponsabilidade a ordem do Imperador vocal ou por escrito-. Querer 
aqui achar obrigação de referenda para o Poder Moderador, é dar por 
provado o que se questiona; é uma manifesta petição de princípio, 
porque, tratando-se aqui do Poder Executivo, é evidente que este 
artigo se refere a ele; e para as referir ao Poder Moderador, era mister, 
que antes se tivesse dito que seus atas também se referendam; o que 
não é assim. Disse o nobre Senador: - Distingam-me o "privativa
mente" que está no artigo 98 da constituição, quando diz que o Po
der Moderador é delegado privativamente ao Imperador, do - I ivre
mente- que está no§ 6<? do artigo 101, que diz que uma das atribui
ções do Poder Moderador é nomear e demitir livremente os ministros 
de estado. 

!: muito simples esta distinção: o Poder Moderador está dele
gado privativamente ao Imperador, (artigo 98 da constituição) com 
obrigação de ouvir o conselho de estado em todos os negócios; 
(artigo 142) mas, no exercício da atribuição de nomear e demitir os 
ministros de estado, não tem obrigação de ouvir o conselho de esta
do; pode exercer esta atribuição livremente, (§ 6<? do artigo 101.) 
Creio, Sr. presidente, ter respondido ao nobre Senador, e explicado 
os meus argumentos: agora declaro a V. Ex~ que nada mais direi 
sobre esta matéria; julgo que tenho cumprido com um dever apre
sentando à consideração do Senado as minhas idéias; o Senado resol
va o que entender conveniente. 

O SR. COSTA FERREIRA- Sr. presidente, a aturada discus
são que este projeto tem tido assaz mostra a sua importância. Em 
verdade, se este projeto passa, não sei o que será da liberdade do Bra
sil, porque eu entendo que, sem monarquia, não pode haver liber
dade no Brasil; e ficando o monarca descoberto, como se quer, não 
pode haver nem monarca nem liberdade. 

Eu creio, Sr. presidente, que todos estes discursos que os no
bres Senadores têm feito para tirar a responsabilidade já dos minis-
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tros, já dos conselheiros, tendem a descobrir o monarca, e em conse
qüência são discursos fúnebres à liberdade. Como é, Senhores, que se 
quer deixar descoberto o Imperador, e logo um jovem monarca? 
Oxalá, Sr. presidente, que nunca os que redigiram a nossa constitui
ção tivessem lido Benjamin Constant, porque lá foram eles beber essa 
doutrina do Poder Moderador; até vejo que copiaram as próprias pa
lavras desse autor. A nossa constituição diz no art. 98:- O Poder 
Moderador é a chave de toda a organização política -. E Benjamin 
Constant, tratando deste objeto, usa das mesmas palavras. 

Benjamin Constant, Senhores foi beber esta doutrina nos 
escritos dessas desgraçadas vítimas da revolução francesa, falo de 
Clermout Tonerre. Este autor foi o primeiro que dividiu os poderes 
políticõs em quatro ramos, porque, dizia ele: "o poder monárquico 
se divide em dois ramos, que são o Executivo e o Moderador". Daqui 
nasceu esta divisão dos poderes políticos, copiada para a nossa cons
tituição, em quatro que são: Moderador, ExecUtivo, Legislativo e 
Judicial. Ora, Benjamin Constant começa a falar sobre estes objetos 
um pouco diferente do que aqui fizeram os nobres Senadores os Srs. 
Carneiro de Campos e Alves Branco, que, até certo ponto, seguiram a 
pista do publicista francês. Ele mostra que existem quatro poderes, 
que são: o Poder Real, a que também chama poder neutro; o poder 
judicial, o poder legislativo, e o poder executivo; mostra que cada um 
destes três últimos poderes são como três molas de uma máquina, 
que trabalham sobre si, porém de tal forma que todas concorrem 
para o movimento geral; mostra mais que, quando algum destes 
três poderes quiser arrogar a si atribuições dos outros, é necessário 
que haja um poder que os chame à harmonia, o qual é o poder neu
tro ou real. Ele mostra mais, Sr. presidente, que o poder moderador, 
levado sempre por um interesse justo, nunca pode ultrapassar os seus 
limites; mas, como o poder moderador pode desconceituar-se, ele 
acrescenta estas palavras, que, como os homens não obedecem 
sempre aos seus interesses bem entendidos, é de mister tomar precau
ção para que o poder moderador não tome o lugar dos outros 
poderes, e diz que é nisto que consiste a diferença entre a monarquia 
absoluta e a monarquia constitucional. 

Agora, Sr. presidente, pergunto eu aos nobres Senadores, qual 
é a pregação que estabelecem para que o Poder Moderador não tome 
o lugar dos outros poderes? Não, os nobres Senadores não querem 
tomar a precaução recoH.andada por este publicista não seguem o tri
lho que ele seguiu; porque, depois de falar sobre esta doutrina, mos
tra que, na Inglaterra, os ministros têm responsabilidade por todos es
tes atos. 
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Ora, se esta é a doutrina de Benjamin Constant, e se esta é a re
gra que segue a Inglaterra, como é que os nobres Senadores, queren
do seguir a doutrina do publicista francês, param neste lugar? Esta 
doutrina, mal entendida e mal aplicada,.Sr. presidente, pode produzir 
grandes males, e portanto é necessário seguirmos em tudo a doutrina 
deste autor, sob pena de sermos comparados a esses ruins boticários, 
que muitas vezes manipulam os medicamentos receitados por um 
bom médico, tirando. aqueles específicos que são mais enérgicos para 
curar o doente, e deixando só aqueles que podemproduzir a morte. 

Eu fui seguindo o nobre Senador desde que ele falou, fui ven
do que ele ia à pista de Benjamin Constant; porém, o!nobre Senador 
arrepiou carreira, não continuou, desprezou esse autor, quando ele 
manda que haja uma precaução; e cita os exemplos da Inglaterra, 
onde o nobre Senador sabe que ()S atas do Poder Moderador, que se
jam referendados ou deixéni· de o ser, trazem sempre responsabili
dades aos ministros. Só hoje em· dia é que se inventa este projeto 
sui geneds, como se disse, esta obra prima! Até creio que, quando um 
nobre Senador falou aqui"em ditadura dos Romanos, foi, sem dúvida, 
levado pela doutrina desse mesmo autor; mas muitas vezes a nossa 
memória falha-nos,·· e não nos recordamos do que1 lemos. Benjamin 
Constant diz que podemos apontar exemplos da história romana, mas 
para quê? Para mostrar em como é necessário um poder moderador; 
e, nesse caso, diz ele que, - quando havia choque violento entre o 
povo e o Senado, criava-se um ditador, qUe ordinariamente durava 
muito pouco tempo, e seguia os patrícios, os nobres-:-; mas, em rea
ção, os plebeus o que faziam? Criavam uma nova autoridade, ou tri
bunos: havia debates muito fortes, etc. E neste caso que fala Ben
jamin Constant, e não. como aqui se entendeu. Ele não quer que o 
poder moderador seja uma ditadura; pelo contrário, traz esses exem
plos antes para fugirmos dela do que para a adotarmos. 

Senhores, a hora já deu, e eu tinha bem desejo de dizer mais al
guma coisa a este respeito; porém, não quero moer a paciência dos 
nobres Senadores; mas, sempre observarei uma singularidade, e é que 
não sei porqUe se quer dar ao conselho de estado atribuição de julgar 
sobre questões de presas e indenizações, sobre abusos de autoridades 
eclesiásticas, etc., porque, Senhores, eu ouvi aqui um nobre Se
nador fazer uma declamação muito forte contra os juízes. Pergunto 
eu: o que é que se vai .fazer? Quer-se pôr freio à autoridade que até 
agora tinha a atribuição de julgar estas questões, e que, na opinião 
do nobre Senador, tem abusado. Mas como se cura esse abuso? 
Criando-se uma outra. autoridade, sem ser . também enfreada: de 
maneira que, para se curar um abuso, nada mais se faz do que criar 
outra autoridade, ficando o abuso em pé! Ora, isto será conveniente? 
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Senhores, lembra-me do que disse Condillac falando a respeito 
dos Cartagineses que tinham criado sucessivamente os Sufetes para 
moderarem a aristocracia do Senado, o Tribunal dos cem para repri
mir os Sufetes, o tribunal dos cinco para conterem os cem. Queriam, 
diz o mesmo autor, pÔr freio a uma autoridade, e criavam outra, que 
também precisava ser limitada, deixando assim subsistir o abuso que 
julgavam ter remediado. O mesmo se quer fazer entre nós: criaram-se 
os juízes, houve abusos; e agora se diz: Venham estes conselheiros
Entretanto, os abusos continuam . 

Senhores, a hora está dada; não direi mais nada a este respeito, 
e guardar-me-ei para a terceira discussão, porque, digo ingenuamente, 
arripio com este projeto. Nunca vi. tanta sede .de se mostrar que os 
atas do Poder Moderador não têm responsabilidade, como agora. 
Parece que hoje em dia, que é quando se devera escudar o nosso jo
vem e augusto monarca, se quer arredar dele esse antel!'ural;_ quer
se que ele fique entregue a todos os baldões, a todos os labéus, 
como se praticou contra os ministros que ultimamente concederam 
uma anistia! .. 

Se, com efeito, o Poder Moderador não tiver quem seja respon
sável por seus ·atos, todos esses elogios fúnebres cairão sobre o nosso 
jovem Imperador; e quais serão as conseqüências? Creio que muito 
funestas para o Brasil; e como eu desejo que a monarquia permaneça 
entre nós, porque ela é o garante da liberdade do Brasil, não posso, 
ainda que queira, votar por este projeto. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. presidente dá para ordem do dia seguinte: 
1~ e 2~ discussões da resolução que aprova a pensão concedida 

a D. Constança Carneiro da Fontoura. 
E as matérias dadas para hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 15 minutos. 
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SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e lida a ata da anterior, é aprovada. 

O SR. 1<? SECRETARIO dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Três ofícios do 1 <? Secretário da Câmara dos Srs. Deputados, 
acompanhando as proposições da mesma Câmara, que aprovam as 
pensões concedidas a D. Carolina Luiza Leopoldina Spencer Ban
deira, D. úrsula Francici Leite, à viúva e filhos de Manoel Clemen
tina de Souza Martins, aos guardas nacionais da província de S. 
Pedro, Domingos Lopes Martins, João Rodrigües de Lima Barcellos 
e Manoel Antonio de Faria; assim como as duas que autorizam o 
governo para passar carta de naturalização de cidadão brasileiro ao 
padre Miguel Lasso da Veiga, e desfazer o engano que houve no de
creto da concessão da tença do coronel Joaquim Filipe Lamprea 
Mimoso. 

São remetidas as três primeiras à Comissão de Fazendas, as 
três seguintes às Comissões de Marinha e Guerra, e de Fazenda, e as 
duas últimas à Comissão de Legislação. 

ORDEM DO DIA 

t: aprovada em primeira e segunda discussão, para passar a 
terceira, a resolução que aprova a pensão concedida a D. Constança 
Carneiro de Fontoura. 

Continua a segunda discussão, adiada pela hora, na última 
sessão, do art. 7~ do projeto de lei - S - deste ano, criando um 
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conselho de estado, conjuntamente com as emendas dos Srs. Alves 
Branco, Paula Souza, Carneiro de Campos, Mello Mattos e Vascon
cellos, apoiadas nas sessões anteriores. 

O SR. VERGUE IRO- A discussão tem continuado a demons
trar-me que este projeto nenhum bem faz, e somente produzirá 
males. O que ele tem de bom, o que tende a ocorrer à necessidade 
que se sente, pode ser suprido pelo governo; o mais não me agrada. 

Devo declarar que, se adoto a emenda que quer que possa o 
conselho de estado ser ouvido quanto à nomeação e demissão dos 
ministros, é exclusivamente por não coarctar a liberdade que tem o 
monarca de consultar a quem quiser, por não ver que haja razão pela 
qual o monarca, a este respeito, se não possa aconselhar com quem 
julgue conveniente; não é porque eu entenda que ele deva sempre 
ouvir o conselho sobre a nomeação e demissão dos ministros, mas 
por estar convencido de que ao monarca deve ser permitido aconse
lhar-se com qüem quiser. O grande conselho de estado sobre a no
meação e demissão dos ministrot; é a tribuna pública. E conquanto 
suponha que a maior parte das vezes não será necessário usar dessa 
liberdade, todavia desejo que o monarca a tenha; não posso, com o 
meu voto, concorrer para que a coroa seja privada dessa liberdade, 
embora raras vezes deva ou possa fazer uso dela. 

No artigo se faz a designação das atribuições do conselho de 
estado; diz-se que ela é necessária para que bem se marquem as atri
buições do governo; mas eu não a julgo precisa. Não tratamos das 
atribuições do poder executivo, e parece que, sem uma interpretação 
muito violenta e forçada, nada se pode daqui deduzir quanto às atri
buições do poder executivo. O projeto o que diz é que o conselho de 
estado pode ser consultado sobre tais e tais objetos; não diz até que 
ponto semelhantes objetos são da atribuição do poder executivo, 
nada esclarece. Portanto, querer deduzir daqui que pertence ao go
verno o julgamento desses objetos, não me parece boa lógica, não se 
pode deduzir isso da lei. 

Refletindo-se bem no pensamento deste artigo, reconhece-se 
que o seu fim é somente designar alguns dos casos em que o conselho 
de estado pode ser consultado; não sei, pois, como se possa deduzir 
que nele se trata de atribuições do poder executivo. Passando o pro
jeto como está, entender-se-á que o conselho de estado pode ser con
sultado em casos que pertencem ao poder executivo; mas não está no 
projeto deduzido quais são esses casos. Não vejo que daqui se possam 
tirar argumentos r;ara desapossar o poder judiciário do julgamento de 
tais objetos; se se quer que se entenda que seu julgamento não per
tence ao poder judiciário, é preciso determiná-lo em lei; nem por esse 
dito simples há de o poder judiciário deixar de tomar conhecimento 
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desses objetos, passando eles para o. poder executivo, Esta é também 
uma razão porque não quero a espeCificação; acho meihor.que se fale 
na generalidade. Assim como alguém tem julgado achar nesta especi
ficação idéias que eu não julgo compreendidas· nela, também pode 
dar motivos a contestações ... · · · . 

. o projeto tem por fim estabelecer um conselho de estado; e, 
designando alguns· dos casos em que pode ser consultado, mistura os 
relativos do poder moderador, como os de atribuição do poder exe
cutivo; mas rião extrema as atribuições do poder executivo, deixa 
tudo no mesmo· estado; os tribunais o'rdinários hão· de continuar a 
julgar as indenizações de presas, etc~, como até agora ... 

· Disse-se que no regulamento do governo isso se determinará. 
Mas eu julgo que . um. regulamento do governo não pode alcançar 
tanto, deve conter unicamente disposições práticas para a execução 
da lei. Isso não importava nada menos de que fazer-se uma lei nova, 
porque assim se iria dispensar os tribunais de julgar nesses casos, exer
cício este em que estão desde que se jurou a constituição; e um regu
lamento do governo não pode determinar o contrário. 

De tudo isto concluo que devo votar contra a especificação, 
limitando-me à generalidade; e isto mesmo no caso que o projeto 
passe, por isso que hoje estou disposto a votar contra ele, visto que 
a necessidade que se sente pode ser suprida sem lei, simplesmente 
por ato do governo, como já disse; e o que vem de mais no projeto 
não me agrada. · 

· Entrando no exame da matéria da emenda que quer separar o 
poder moderador ... do poder executivo, farei em primeiro lugar uma 
observação. A emenda diz que o Imperador, nos atas do poder mo
derador, poderá obrar sem dependência nem assistência do minis
tério. Ora, se P.sta emenda não tivesse sido explicada em um sentido 
mais lato, não duvidaria dar-lhe o meu voto; mas, como vejo que se 
lhe quer dar uma extensão tal que não é admissível, segundo o modo 
prático por que a constituição tem sido sempre entendida, voto con
tra ela. 

Eu não julgo necessária a referência nos atas do poder mode
rador senão quando eles se vão pôr em execução; e esse é o modo 
prático por que a constituição tem sido entendida até agora. O Impe
rador deliberava em conselho sobre um objeto do poder moderador, 
e essa deliberação não tinha referenda alguma. As leis da assembléia 
geral, mandadas à sanção, cujos originais revertem à assembléia geral, 
não trazem referenda do ministro. O ato da sanção do poder mode
rador não carece de referenda; ela só é necessária na promulgação da 
lei. Assim foi sempre entendida a constituição, e parece-me ·isto de
terminado com muita sabedoria. Para a deliberação do monarca, não 
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é necessário concurso de ministro algum, mas sim quando a delibera
ção do poder moderador passa a ser executada, porque, como é 
dogma do sistema representativo que o monarca é impecável, no caso 
que da execução da deliberação provenha algum mal, é necessário 
que haja quem carregue com a responsabilidade dele, e assim se 
ponha o monarca a coberto de todas as imputações. Não vejo pois 
razões para que se admita essa imputação, que vai pôr a inviolabili
dade do monarca a descoberto; dela não se pode seguir benefício al
gum, mas somente males; e, se se não obtém benefícios e sim males, 
para que havemos de agora entender a constituição de um modo 
diferente daquele por que tem sido entendida desde que nos rege? 
Digo que dela não pode resultar benefício algum, porque está sempre 
na esfera do poder moderador fazer executar suas deliberações pelo 
poder executivo . 

Entre o poder executivo e o poder moderador só existe a dife
rença de que este não pode obrar por si, precisa de um instrumento; 
circunstância esta que se não dá a respeito do poder executivo. O 
poder moderador, pois, não tendo quem ponha em execução suas 
deliberações, serve-se daquele instrumento que a constituição lhe 
deu no poder executivo, de que o monarca é o chefe. Em quem re
side o poder moderador? No monarca. Em quem reside o poder 
executivo? No monarca. Como é exercido o poder executivo? Por 
meio dos ministros de estado; mas o monarca é sempre quem o 
exercita; se assim é, como podem as suas deliberações encontrar difi
culdade na execução, por não serem expedidas por uma nova secre
taria, de que a constituição se não lembrou, mas sim por aquele po
der de que a constituição se lembrou, que é o executivo? Disse-se 
que pode um ministro não querer referendar uma deliberação do 
poder moderador; que pode resistir; porém, está demonstrado que 
essa hipótese é evidentemente impossível, porque para o exercício 
da atribuição da demissão dos ministros não é necessária referenda 
de ministro algum; e assim, não é passivei verificar-se tal hipótese. 

Um ilustre Senador tirou desta minha asserção uma inferência, 
e disse que, assim como eu não admitia a referenda para o exercício 
desta atribuição do poder moderador, igualmente não a devia julgar 
necessária nos outros; mas creio que me tenho explicado com clareza, 
e mostrado o diferente modo por que a constituição se exprime a 
respeito das diversas atribuições do poder moderador, e da que diz 
respeito à demissão e nomeação dos ministros. Quanto a esta atribui
ção, usa da palavra- livremente-, e eu entendo que este modo espe
cial por que a constituição se exprime quer dizer que - isentou o 
poder moderador neste caso de toda e qualquer formalidade: a exati
dão desta conseqüência não pode ser posta em dúvida. Logo que é 
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I ícito ao poder moderador nomear e demitir - livremente - os mi
nistros, sem dependência de outro poder, é claro que não encontrará 
obstáculo na execução de suas deliberações, pois, quando um minis
tro não as queira executar, demite-o livremente, e nomeia outro. 

Dir-se-á talvez que .se pode dar o caso de que não haja quem 
queira ser ministro para referendar uma deliberação do poder mode
rador; julgo impossível que se dê essa circunstância; para que ela se 
desse, seria necessário estar o monarca desacompanhado de todas as 
pessoas de que necessitava para manter-se; essa hipótese pois não é 
possível. .Portanto, entendo que não pode sofrer embaraço algum o 
poder moderador na execução de suas deliberações. 

O nobre Senador trouxe outra vez o exemplo da regência: ·eu 
não sei como o nobre Senador pode, para o caso em questão, dedu
zir argumentos da lei que impôs à regência a necessidade da refe
renda dos atos do poder moderador: reconheço que o governo da 
regência foi muito agitado; mas acaso se-lo-ía porque se julgou ne
cessário que o ministro fosse responsável pelos atos da regência 
que fossem da atribuição do poder moderador? Certamente não. 
O mesmo se poderia dizer a respeito das agitações que houve no 
tempo do· primeiro Imperador; mas ninguém o disse: então não se 
viu .um conflito desses, e eu creio que nunca se dará. 

Mas o nobre Senador ainda foi mais adiante, disse: se isto 
aconteceu à regência, pior deverá agora acontecer, porque, no tempo 
da regência, os ministros tinham obrigação de. referendar esses atas, 
e agora não. Porém o nosso estado atual é igual ao estado anterior à 
regência; e por ventura houve nesse tempo algum inconveniente por 
não ter a constituição dito expressamente que os ministros haviam 
de referendar os atos do poder moderador? Não. Todos sabemos bem 
que as agitações que têm havido entre nós procedem de outras cau
sas, procedem de havermos antecipado a nossa organização política à 
social. 

O SR. VASCONCELLOS- Apoiado. 
O SR. VERGUE IRO ... Para que pois recorrer a coisas cuja li

gação se não descobre? 
Argumenta mais o nobre Senador com a lei da regência; enten

de que esta questão está por ela decidida, porque, declarando o artigo 
10 necessária a referenda dos ministros nos atos de atribuições do 
poder moderador, exercidos pela regência, claro fica que reconhecia 
que a referenda não era precisa quando esses atos fossem exercidos 
pelo monarca. Parece-me que isto não é exato, porque, a ser assim, só 
devera esse artigo da lei conter limitações do poder; mas não é aí que 
elas estão estabelecidas. O artigo diz. - "A regência nomeada exer
cerá, com a referenda do ministro competente, todas as atribuições 
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que pela constituição do império competem ao poder moderador e 
ao chefe do poder executivo, com as limitações e exceções seguin
tes.~' Não é pois nesse artigo que as limitações estão estabelecidas; 
este artigo é razão de ordem, as limitações estão nos artigos seguin
tes ... Nem era necessário que a lei·dissesse que a regência exercia o 
poder moderador e executivo .... 

O SR. A. BRANCO - Mas era necessário qu.e dissesse como 
os exercia. 

O SR. VERGUEIRO-:- ... isso já estava estabelecido na consti
tuição. Não me ocuparei de combinar. este artigo com os seguintes; 
mas, combinando-se, ver-se-á que o que digo é exato. A assembléia 
estava autorizada para fazer limitações; mas não para dar poderes; 
porisso, nesse artigo 100., ·somente referiu quais eram os poderes da 
regência já marcados na constituição, e reservou as limitações para 
os seguintes. · 

Sustento pois que a prática· estabelecida desde que a consti
tuição principiou a ter exercício, é que as deliberações que o poder 
moderador toma originalmente não têm referenda alguma; só a re
cebem quando têm de ser executadas; então convertem-se em atas 
do poder executivo. · 

· O nobre Senador sustenta o princípio de que o monarca não 
pode ser mau; porém ao mesmo tempo diz que pode ... 

O SR. A. BRANCO- Não p6de fazer mal. 
O SR. VERGUEIRO -·Admite o princípio de que o monar

ca não póde fazer mal; mas depois admite que pode fazer; admite 
em tese que não, e de fato que sim. Se o nobre Senador refletir 
seriamente sobre esta contradição, há de modificar a sua opinião. 
Todos reconhecem que o monarca não pode fazer mal; e o modo 
por que isso se verifica é havendo quem responda pelos males que 
possam resultar da execução de suas deliberações; mas o nobre Sena
dor quer que haja quem se responsabilize; não quer a referenda ... 

O SR. A. BRANCO -·Também o nobre Senador não a quer 
para a nomeação e demissão do ministro ... 

O SR. VERGUEIRO - A livre nomeação e demissão do mi
nistério não póde fazer mal; o ministério que o Imperador nomear 
póde fazer mal, mas a nomeação não. Se o ministério obra mal, 
recai .sobre ele a responsabilidade; para isso, há corpos que vigiam 
·sobre seu. procedimento. O simples fato da nomeação é inocente; 
não. pode produzir mal. . . . · . 

Para .combinar o princípio teórico que o nobre Senador adota 
com a prática, é necessário que o mal que possa resultar do ato do 
poder moderador recaia sobre alguém, nunca sobre o monarca. Mas, 
se o nobre Senador isolar o monarca há de necessariamente ser-lhe 
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imputado o mal, porventura resultante das deliberações que tomar; 
e eis, portanto, violado o seu princípio, de que o monarca não pode 
fazer mal. 1: em atenção a estas considerações que eu quero que haja 
quem responda pelas deliberações do poder moi:ferador, quando pos
tas em execução. 

Disse-se que muitas vezes o poder moderador não poderá pôr 
em execução suas deliberações, porisso que as não pàde executar 
por si; porém a isto já respondi que o poder legislativo, conquanto 
não execute suas deliberações, nem por isso deixa de ser poder ... 

O SR. ALVES BRANCO- Só as Câmaras é que são o Poder 
L . I . ? egiS atiVO .... 

O SR. VERGUEIRO- As Câmaras e o Imperador formam o 
Poder Legislativo; fazem as leis, mas não as executam por si; con
tudo, não deixam de ser poder político. O poder moderador só por si 
toma deliberações com toda a independência; quando elas têm de ser 
executadas é que passam pelo poder executivo; mas não deixa por 
isso de ser independente. Como a constituição não lhe deu meios de 
executar por si os seus atos, vai procurar no poder executivo o exe-
cutor; porém isso não destrói sua independência. · 

Disse-se que, deste modo, se não admite a separação dos po
deres; que ficarão esses dois poderes em luta. Ficarão em luta quan
do unidos, e não quando se separarem completamente, e se der uma 
secretaria ao poder moderador para execução de suas deliberações? 
Então, certamente é que pode haver a luta; mas, enquanto a exe
cução for pelo mesmo canal, não a haverá. Desta união já temos 
experiência; e se desde que a constituição rege não tem havido essa 
luta, parece que mais fortemente nos devemos apegar a esta prática; 
pois da separação talvez que ela resulte. Enquanto as deliberações do 
poder moderador forem executadas pelo poder executivo, não se 
deve recear a luta; porém, quando passarem a ser executadas por esse 
novo ministério, duvido que não haja lutas. Portanto, o nobre Sena
dor, se se quer desviar da luta, siga a estrada que tem sido trilhada 
desde que se pôs em prática a constituição, e nunca apresentou em
baraço algum. 

Parece que tenho demonstrado que nada devemos inovar; que 
melhor será continuar na mesma marcha que até aqui se tem seguido; 
pois já fiz ver que o modo que se tem entendido a constituição até 
hoje não tem apresentado o menor inconveniente a este respeito, 
entretanto que a inovação pode produzir alguns conflitos, e ataca os 
mais sagrados princípios do sistema monárquico representativo, dei
xando o monarca a descoberto, e expondo-o à responsabilidade mo
ral; o que é contra o dogma estabelecido no nosso regime, isto é, a 
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inviolabilidade e irresponsabilidade do monarca, por pressupor, e 
com razão, que ele não pode fazer mal, mas sempre bem. 

Voto, portanto, contra a emenda do nobre Senador. 
O SR. VASCONCELLOS - Sr. Presidente, o nobre Senador 

principiou enunciando-se contra o projeto; acha-o cada vez pior; 
deseja que ele nem seja aprovado pelo corpo legislativa. Já outro 

; nobre Senador, na sessão antecedente, como que afirmou que os 
que defendem o projeto não respondem aos argumentos da minoria, 
deixando assim entrever que confiamos mais na força numérica que 
na razão! Eu não sei que argumentos se tenham produzido a que se 
não tenha dado, ao menos no meu entender, cabal resposta; todos os 
argumentos têm sido rebatidos. 

O que se tem dito contra o projeto? Oue era inconstitucional; 
que tendia a limitar poderes; que o corpo legislativo não o podia 
fazer, porque isso não cabia em atribuições ordinárias. Respondemos 
a esses nobres Senadores, fazendo-lhes ver que o conselho de estado, 
tal qual a lei o tem organizado, não é obrigatório, e sim facultativo, 
podendo o monarca aconselhar-se com ele ou não; acrescentamos 
que um conselho de estado tal servia de guia, de apoio ao poder mo
derador, mas não de peia, não lhe tolhia a liberdade em suas delibe
rações; que assim não se podia considerar o projeto, por este lado, 
como ofensivo da constituição. 

Acharam ainda os nobres Senadores o projeto defeituoso por 
consagrar o princípio da vitaliciedade nos conselheiros. Expusemos 
nossa opinião; mostramos que os conselheiros de estado não podiam 
bem desempenhar as suas funções se não fossem vitalícios. Esta dis
cussão durou dias, não nos subtraímos a ela; procuramos rebater to
dos os argumentos em contrário; mostramos como podíamos conci
liar a vitaliciedade com a amovibilidade, permitindo ao governo a 
dispensa dos conselheiros e a escolha de outros, não no círculo de 
todos os brasileiros, porém mais limitado. 

Achou-se outro defeito rio projeto, e consistia ele em que este 
conselho de estado era, ao mesmo tempo, político e administrativo. 
Nós, porém, somos de diversa opinião; entendemos que é uma das 
belezas do projeto reunir o caráter político e administrativo, aten
dendo às nossas circunstâncias; dissemos que as doutrinas desses 
artigos eram suscetíveis de modificação, quando o tempo e as ne
cessidades públicas o reclamassem, mas que as doutrinas contrárias 
dificilmente achariam remédio se acaso fossem consagrados no pro
jeto. Ora, parece, ao menos quanto a mim, que evidenciamos essas 
verdades; que mostramos a necessidade e excelência do projeto. Não 
sei, pois, como possa o nobre Senador com razão dizer que não acei
tamos o debate, que não respondemos a quem impugnou o projeto. · 
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Sobre este artigo, quais tem sido as principais objeções? O 
artigo é casu ístico, não é claro, não estabelece um tribunal adminis
trativo; inibe ao monarca aconselhar-se sobre a nomeação e demissão 
dos ministros (sobre as emendas logo direi qual tem sido a opinião 
dos nobres Senadores). Mas eu entendo que nenhuma destas razões 
procede para se rejeitar o artigo; o mais a que isso poderia dar motivo 
era ao artigo ser explicado, ou mesmo fazer-se-lhe alguma modifica
ção. Os nobres Senadores, porém, sustentando a doutrina do artigo 
em geral, entendem que, por ele ser casuística, não preenche as vis
tas do legislador; não rejeitam a doutrina, e sim a maneira por que ela 
é exprimida. Ora, examinemos se o projeto é casuística. Eu entendo 
que, apesar dele especificar os casos em que o conselho de estado 
pode ser consultado, não é por esse lado que ele pode ser refutado. 
O artigo diz que incumbe ao conselho de estado consultar: primeiro, 
sobre todos os objetos da órbita do poder moderador; segundo, sobre 
objetos políticos; e terceiro, sobre objetos administrativos, em cujo 
número são compreendidas as questões de presas, indenizações, os 
conflitos de jurisdições, etc. Parece que o projeto não é casuística; 
apesar de que em alguma parte, faz especificações; as regras gerais 
estão consagradas no projeto; porém, foi especificativo no que toca 
à autoridade administrativa, porque podiam ocorrer dúvidas se tais 
ou tais objetos podiam ser consultados pelo conselho. Parece, por
tanto, que o argumento não procede, uma vez que assim se entenda 
o projeto. 

· O nobre Senador, porém, entendeu que, neste projeto, se tra~ 
tava de declarar quais eram as atribuições do poder executivo; o 
nobre Senador se equivocou, porque as atribuições do poder exe
cutivo estão marcadas na constituição; porém, há atos que estão de 
tal maneira confundidos com os atos de outros poderes, que convém 
declarar a que poder pertencem. !: a que se propõe o projeto; porém, 
não podemos supor que nele se faça uma especificação tão clara, uma 
divisão tão palpável, que se não suscitem dúvidas: é matéria nova e de 
difícil solução; em todos os países se tem lutado por anos para se 
extremar a autoridade judiciária da administrativa. 

O conselho de estado de França, criado em 1799, ainda se 
ocupa deste objeto. Em outra sessão, referi que, sendo encarregado 
de fazer uma enumeração de todas as suas atribuições, a fim de que 
fosse bem definida a sua autoridade, seu trabalho não satisfez. Como 
podemos nós, nas primeiras linhas que traçamos sobre esta matéria, 
aspirar à perfeição? Seria demasiado orgulho em nós tal pretensão; 
por isso, o que convém é irmos caminhando pouco a pouco, a fim de 
chegarmos a essa perfeição que todos desejamos. 
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Parece-me que tenho defendido o projeto das faltas de que o 

acusou o nobre Senador que acaba de falar. Ainda se insiste em que 
deve ser suprimida a especificação relativa ao § 6~ do artigo 101 da 
constitu.ição, porque se continua a entender que, por este parágrafo 
.da constituição, se trata, não de designar indivíduos que hão de 
entrar para o ministério, mas sim da questão de conservação ou 
demissão dos ministros. Ora, eu faço esta distinção: não se pode 
demitir ministros, (peço ao Senado que note que a constituição 
não diz ministério, diz ministros) não se pode demitir ministros, 
nem designar quem os há de substituir, sem que preceda a reso
lução de conservar ou demitir o ministério; são atos diversos. O que 
se propôs a constituição neste parágrafo foi a designar quem há de 
ser ministro, e demitir os ministros existentes. 

. Ora, constando a doutrina do artigo não da conservação ou 
demissão do ministério, mas da designação das pessoas que hão de 
ser ministros, é evidente qüe os argümentos que se tem produzido 
não são aplicáveis à matéria, e, não se tendo respondido aos argu
mentos pelos quais mostrei que eram menos boas as nomeações 
feitas por corpos coletivos, excuso repeti-los. Não posso portanto 
compreender que interesse resulte de se suprimir esta ·parte do 
artigo. 

Segue-se a emenda do nobre Senador o Sr. Alves Branco; 
que consta de duas partes: na primeira, o nobre Senador deseja 
que os ministros não assistam ao conselho de estado, ou não sejam 
obrigados a assistir ao conselho de estado, quando ele tiver de con
sultar sobre o exercício do poder moderador. O projeto, Sr. Presi
dente, está concebido de maneira tal que admite a emenda do nobre 
Senador. Reconhecendo o projeto que os ministros são conselheiros 
de estado, todavia exprime-se, a respeito deles, de um modo singular; 
diz que os ministros, ainda não sendo conselheiros, terão assento 
no conselho; mas não diz que votarão nele. Ora, ainda quando o 
conselho tenha de se ocupar de objetos pertencentes ao poder mode
rador, convém que em muitos casos assistam os ministros, a fim de 
ministrarem ao conselho todos os esclarecimentos de que porventura 
necessitar. Mas parece que não convém que eles assistam sempre, e 
muito principalmente quando forem interessados em uma votação. 
Esta exceção o projeto a admite, e porisso eu disse que podia esta 
matéria ficar reservada para o regulamento: nele se podia descer às 
particularidades necessárias ou diversos casos que podem ocorrer; 
e a experiência mesmo iria aperfeiçoando esse regulamento. Eu 
entendo pois que a emenda não é absolutamente necessária; não 
obstante, votarei por ela. 
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A outra questão consiste em que os ates do poder mode
rador podem ser expedidos sem dependência da referenda dos 
ministros. Ora, eu já emiti a minha opinião a este respeito. Eu disse 
que a constituição fazia distinção entre o poder moderador e o 
executivo; que só responsabilizava os ministros pela referenda dos 
ates do poder executivo; e que por conseqüência, os atos do mode
rador eram completos ainda sem a referenda dos ministros. 

Tem-se dito que este artigo é doutrinal; e já hoje um nobre 
Senador disse que ele continha razões de ordem. Eu não estou 
habilitado a declarar quais são os artigos da constituição que são 
doutrinais, e quais são aqueles que contêm razões de ordem; mas do 
que estou convencido, e o que me obriga a seguir a regra da herme
nêutica, é que todos os artigos de uma lei são taxativos. Lex debet 
esse jubens, non docens: a lei não ensina, prescreve. 

Ora, quais são os argumentos pelos quais se pretende mostrar 
que a matéria do artigo é doutrinal, ou que contém razões de ordem? 
O único que tenho ouvido produzir é que, não podendo existir 
monarquia representativa sem irresponsabilidade do monarca, e não 
podendo a irresponsabilidade do monarca existir sem que haja 
ministros que anteparem a coroa, é evidente que, não havendo 
responsabilidade pelos atas do poder moderador, a responsabilidade 
recairá sobre o monarca, e assim ficará ele descoberto e entregue às 
facções, e acontecerá que, dentro de pouco tempo, desaparecerá 
do Brasil a monarquia representativa. Eu, Sr. Presidente, sou de 
opinião diversa; entendo que o monarca é irresponsável, não porque 
os ministros cubram o monarca. (Apoiados), mas porque a consti
tuição declara que a sua pessoa é inviolável e sagrada. (Apoiados.) 
Ora, quem tem uma coberta tão boa, como é a constituição, neces
sitará da cobertura transparente dos ministros? Eu não sei, Sr. 
Presidente, se a minha opinião tem sido sustentada por alguém; 
estou convencido e suponho que convém qüe os miiiistiOS iefe
rendem os atas do poder executivo, mas não é daí que deduzo a 
irresponsabilidade do monarca, nem julgo que da responsabilidade 
dos ministros, pelos atos do poder moderador, dependa a persistência 
no país da monarquia representativa. A coroa é tão grande, os raios 
que despede são tão brilhantes e tão fortes que, para serem cobertos, 
é necessário achar corpos volumosos e compactos que não trans
luzam. Por outro lado há o prestígio; e quando a este se reúne o 
talento, difíci_l é achar quem o cubra. 
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Há pouco se disse nesta casa que Luís Filipe tem sofrido 
ataques em sua pessoa, tem suscitado partidos contra si, por se ter 
tornado suspeito de intervir diretamente no governo do pa(s. Mas, 
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pergunto eu, porque? Porque realmente ele intervém nos negócios. 
Luís Filipe, que, como disse um par de França, é o Napoleão da paz, 
dirige os negócios públicos. Mas, como querem os nobres Senadores 
comparar com o nosso um governo em que todos os atos do poder 
são pela carta considerados obra dos ministros que por eles são 
responsáveis? Porventura está consagrado na carta francesa o poder 
moderador? Poderão ser os nossos ministros responsáveis por atos 
que são privativos do monarca, atos que ele pode praticar com toda 
a liberdade, com toda a independência? Será admissível esta ficção? 
Não é da natureza das coisas que a ficção desapareça logo que a 
verdade se descubra? Este argumento é muito perigoso, e tanto mais 
que ele tende a piorar a condição dos príncipes mais esclarecidos. Se 
no trono se senta um gênio, um talento muito esclarecido que, por 
aprofundado estudo e longa experiência, habilitado esteja a bem 
dirigir os negócios do estado, e julgue dever exercer uma influência 
salutar nos destinos do país, a responsabilidade deste príncipe será 
tanto mais posta em perigo quanto mais esclarecido ele é. Eu, por
tanto, não deduzo a irresponsabilidade do monarca da referenda dos 
ministros; considero o monarca sagrado e inviolável, porque a consti
tuição assim o determina. 

Os argumentos que se tem produzido sobre a emenda, e que 
todos assentam sobre esta ficção, que não existe na constituição, não 
me convencem de que ela não deve ser aprovada. Ainda hoje um 
nobre Senador disse que julgava que o monarca podia, sem interven
ção da referência, nomear e demitir os ministros. Ora, qual será a 
razão por que, podendo este ato do poder moderador ser válido, 
independente da referenda do ministério, e não poderá ser outro 
ato? Disse o nobre Senador: - Porque a constituição não usa da 
palavra - livremente - quanto aos mais atos do poder moderador. 
- Eu julgo que quando a constituição assim se exprimiu a respeito 
da atribuição de nomear e demitir os ministros, quis unicamente 
dispensar o monarca da obrigação de ouvir o conselho de estado, 
quando quisesse exercer essa atribuição. 

Continua o mesmo nobre Senador a sustentar a teoria de que 
se o monarca demite e nomeia livremente, é porque o ato da nomea
ção não pode fazer mal algum, e que o mal só pode ser feito pelos 
ministros. Esta doutrina parece insustentável. Suponhamos que está 
à frente um ministério que é a expressão pura da nação; o monarca 
demite este ministério: a nação não se há de queixar deste ato, 
segundo a opinião dos nobres Senadores que nos impugnam? Não 
há muito tempo que existiu em Inglaterra um ministério que era a 
expressão pura do país; não me lembro agora em que época se':'iu 
este ministério, mas é de recente data; tratava-se da reforma, e e o 
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de Lord Grey. O rei demite este ministério; e esta demissão que 
efeitos não produziria se o rei não recuasse? Qual seria o termo 
das desgraças do país? Eu, portanto, não sei como os nobres Sena
dores admitem que o monarca possa nomear e demitir os ministros 
sem intervenção do ministério, sem dependência da referenda dos 
ministros; e entretanto não querem que outros atos do poder mode
rador sejam resolvidos, decretados e executados sem a intervenção 
e referenda dos ministros. 

Senhor Presidente, bem que sustente a emel'}da, e esteja na 
resolução de dar-lhe o meu voto, julgo todavia que a prudência exige 
que uma emenda d~ tão alta importância seja submetida a uma 
discussão de que faço o principal objeto. Quisera· que o nobre autor 
da emenda apresentasse· as suas idéias em um projeto separado; 
que não distraísse a nossa atenção do objeto principal que nos ocupa 
nesta discussão; que refletisse que temos de examinar algumas 
questões administrativas, que se encontram nos parágrafos deste 
artigo; temos de tratar da emenda relativa à exceção da sexta atri
buição; temos outros objetos diversos de que nos ocupemos, e 
porisso, nossa atenção toda dividida não pode ser consagrada com 
o interesse que convém ao exame da sua emenda. Eu, pois, não lhe 
negando o meu voto, não desejo que ela seja discutida senão em 
um projeto à parte em uma lei especial. Também me parece que 
algum ministro astucioso pode abusar em muitos casos; e porisso 
quisera que se examinasse bem a matéria, e se adotassem todas as 
providências, para que, ficando o monarca no livre exercício de 
sua autoridade, não pudesse ser esta comprometida por ninguém. 
Eis a minha opinião a respeito da emenda do nobre Senador. Não 
respondo a nenhum dos outros argumentos, porque, repito, não 
ouvi impugnar a emenda senão pela razão de ficar descoberta a 
coroa. 

Esquecia-me• responder a um argumento do nobre Senador 
que rejeita este projeto porque não estabelece um tribunal adminis
trativo. Eu sou de opinião que não cabe em nossas faculdades o 
estabelecimento de um tribunal administrativo, porque a adminis
tração é própria do executivo. Se estabelecermos um tribunal admi
nistrativo com autoridade definitiva, passará a administração do 
governo, a quem a constituição a conferiu, para esse tribunal; estabe
leceremos um quinto poder no estado contra o voto da constituição, 
o que não é conveniente. 

Ora, qual pode ser o objeto deste tribunal administrativo? 
Segundo o nobre Senador, é resolver as questões contenciosas admi
nistrativas; mas, o que significa questões contenciosas? Não é senão 
impugnações aos atos administrativos; assim se explicam vários 
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autores que têm tratado da matéria, e entre estes, (não ouvimos o 
nome). Este escritor alarga-se muito sobre o objeto, e creio que 
nenhum outro tomou tanto a peito o explicar as raias do adminis
trativo, e do· poder judiciário. Contencioso administrativo não é 
outra coisa mais senão contestações ou decisões de contestações que 
houve aos atas de pura administração. A administração, por exemplo, 
resolve a abertura de um caminho, alinha-o; aparecem depois inte
ressados que alegam que a abertura daquele caminho os prejudica; 
e é nestes casos que há de dar-se a esse tribunal a autoridade de dizer 
à administração:- Não: vós tendes decretado a abertura do caminho 
por ali, mas nós declaramos que o caminho não há de ser aberto por 
ali, e sim aqui? 

E axioma de direito ... bem não me recordo; escapam-me todas 
as hipóteses que podia figurar, mormente depois de minha enfermi
dade; mas é axioma de direito, segundo a minha lembrança: -
Jurisdictio voluntaria transit in contentiosam interventu justi 
adversaru. Ora, deste axioma se conclui que a jurisdição contençiosa 
é a maior parte das vezes a mesma voluntária: quando os·atos da 
administração pura e voluntária são contrariados; quando aparecem 
terceiros que a impugnam, esses atos passam a ser debatidos, e eis a 
administração pura passando a ser contenciosa: e como fazer esta 
divisão? como dividir a administração contenciosa e pura sem inver
termos a ordem das coisas, e sem ofendermos a nossa constituição? 

Citou-se o exemplo da França, e disse-se que tinha um tribunal 
contencioso, e que uma parte do conselho de estado faz· parte do 
contencioso. Talvez que eu esteja equivocado; mas, peço licença aos 
nobres Senadores para duvidar; parece que os nobres Senadores é que 
estão equivocados. Na França as seções não têm jurisdição definitiva, 
e é essa a pretensão da oposição francesa, e pelo que desde 181"5 
lutam. Há 26 anos, e ainda hoje, em 1840, emitem essa opinião, mas 
não se resolvem as Câmaras a tomar uma decisão definitiva. Parece, 
portanto, que a questão, quando se apresente, é delicada, porque 
ainda naquele país não foi esclarecida. 

Eu, pois, entendo que não devemos criar esse tribunal adminis
trativo; que de forma alguma convém que nos aventuremos ainda em 
uma instituição de tão alta monta. Estou muito concorde com a 
opinião de um nobre Senador, emitida na sessão de hoje, que atribui 
todas ·as desgraças do país a terem as reformas políticas precedido as 
reformas sociais; e é por esta razão que desejo acompanhá-lo neste 
princípio, sustentando esta opinião. 

Na sessão passada, eu disse que o projeto era muito impor
tante, porque estabelecia a distinção constitucional, distinção da 
natureza das coisas, entre as autoridades administrativas e autori-
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dades judiciárias; que não era meu intento rebaixar a autoridade 
judiciária, mas que, não sendo um tribunal apto para decidir ques
tões administrativas, ele podia proferir sentenças injustas; que, se 
se não procurasse, quanto antes, remover as dúvidas que se apresen
tavam a respeito de diversos objetos, podiam continuar os nossos 
sofrimentos, e que eles eram tais, que se podia dizer que estávamos 
à borda do abismo; pedia que nos ocupássemos de questões finan
ceiras, diplomáticas, etc. Não fui, porém, entendido pelo nobre 
Senador, que julgou que eu tinha desejos de que nos ocupássemos 
da questão da política em geral. Não é esse meu intento. 

O nobre Senador acrescentou que, se fosse a fazer a enume
ração dos atos judiciais e da administração, de que tinha resultado 
prejuízo à fazenda pública, o resultado da resenha prejudicaria 
mais ao ministério do que ao poder judiciário. Eu não entro nessa 
questão, nem sei quem seria mais complicado nela, nem é minha 
intenção instaurar exame a tal respeito; e peço ao nobre Senador 
que esclareça o país sobre as coisas e não sobre as pessoas, sobre 
os princípios e não sobre os indivíduos; porque questões sobre 
pessoas sempre podem produzir resultados menos satisfatórios. 
O nobre Senador, já em outra ocasião, mostrou os grandes desejos 
que tinha de que nos ocupássemos das coisas e não das pessoas, 
porque, sendo estas chamadas à discussão, sempre podem produzir 
azedumes e rancores. Convém abstrai-los,. a fim de que se trabalhe 
unanimemente na felicidade do país. Eu comparto inteiramente 
esta opinião do nobre Senador. 

Entrando o corpo legislativo no exame do estado em que se 
acha o país, qual será o resultado? Oue nada temos que recear ou 
que devemos recear muito?! A dívida cresce e cresce; não porque 
os ministros não tenham sido econômicos, (questão em que não 
quero entrar) mas porque despesas extraordinárias e urgentes têm 
de ser feitas, e o nobre Senador reconhece que não é possível au
mentar os impostos, sem que acabe o tratado com a Inglaterra. 
Ora, aumentando-se sempre a despesa, e não crescendo a receita 
senão pouco a pouco, como havemos de fazer face às despesas 
extraordinárias? Acresce que até o presente temos observado com 
júbilo o aumento progressivo da renda pública; mas, havendo 
cessado o tráfico da escravatura, a venda em três ou quatro anos 
ficará estacionada, e depois virá mesmo a minguar, porque a coloni
zação, ao menos pelo sistema adotado entre nós, nada promete. 

Esta discussão não é própria do objeto que nos ocupa; não 
quis senão explicar meu pensamento, mostrar que eu não procurava 
instaurar exame sobre pessoas, nem desejava ocupar-me da questão 
da política geral; meu desejo é que o Senado dirigisse suas atenções 
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para os objetos financeiros e políticos, visto que assim o exige a 
ocasião, no que eles podem muito coadjuvar o governo; não falei 
em economia, não disse que este ou aquele lado era responsável 
pelo aumento da despesa. O que eu julgo é que muitas vezes as 
economias são verdadeiros desperdícios, porque nós vamos reduzindo 
ao estado que, quando é necessário reparar aquilo que se economizou 
indevidamente, se não obtém com duplicados esforços e despesas. 
Nós economizamos, reduzimos as nossas despesas em alguns anos; 
mas qual foi o resultado? Não será a esse sistema que devemos o não 
termos senão quatro soldados e um general, para mandar em auxílio 
de uma província rebelada? 

Sr. Presidente, devo declarar que sustento o projeto, porque 
suas disposições me parecem fundadas nos verdadeiros princípios da 
ciência; ao menos, é· assim que eu concebo. Nenhum espírito de 
partido me inspira o meu voto. 

O SR. A. BRANCO (pela ordem) - Estava resolvido a deixar 
a minha emenda correr a sorte da votação, mas já tenho reconhecido 
que ela deve fazer o objeto exclusivo de uma discussão. Hoje, cedo às 
razões que se tem apresentado, e porisso requeiro retirá-la, reser
vando-me para propô-la separadamente de qualquer objeto; e então 
poderá haver um exame mais profundo sobre este negócio. 

O SR. PAULA SOUZA- Retirada a emenda, sou inibido de 
responder aos argumentos do nobre Senador que a apresentou? 

O SR. PRESIDENTE- O nobre Senador pode fazê-lo. 
O Senado consente que o nobre Senador retire a emenda. 
O SR. MELLO MATTOS (pela ordem) - Tuélo quanto havia 

a dizer sobre a matéria já se tem dito. Tinha de falar positivamente 
sobre a emenda; porém, como o nobre Senador a retirou, cedo a 
palavra. 

O SR. PAULA SOUZA - Ainda sou forçado a expender a 
minha opinião, à vista das razões produzidas pelos honrados mem
bros. Sendo a matéria séria e importante, e entendendo que deve 
ser meditada, sou desculpável por tomar tempo à casa; tendo mesmo 
aparecido opiniões que julgo prejudiciais ao país, serei culpado, se 
não enunciar as minhas opiniões em contrário, as quais julgo con
correrão para que se afastem esses males que ameaçam o país. Essas 
opiniões foram lançadas na casa, em conseqüência da matéria da 
emenda; mas, embora ela fosse retirada, vou falar sobre ela para 
assim responder a essas mesmas opiniões. A tudo aquilo que se emite 
na tribuna há direito a responder; a não se entender assim, era fácil 
a qualquer de nós, tendo emitido uma opinião, depois retirá-la para 
não vê-la derrotada. 

301 



Toda a argumentação que tem havido acerca deste objeto 
versou sobre a questão de saber como se deve entender o exercício 
do poder moderador. O honrado membro que hoje falou, apoiando 
a idéia enunciada na emenda, disse que todos os argumentos que 
aqui se apresentaram contra ela se cifravam em que era preciso que 
houvesse alguém para anteparar o monarca, para o aconselhar no 
exercício do poder moderador, porque ele era inviolável; e acres
centou que esta doutrina era perigosa e prejudicial ao país; que o 
monarca tinha o ante-mural da constituição, e por isso de nada mais 
precisava. Se· porque a constituição, em tese, declara que o poder 
moderador é a chave da organização política, e delegado privativa
mente ao Imperador, cuja pessoa é inviolável, sagrada e irresponsável, 
não fosse preciso mais nada, então não carecia de todas as garantias 
que a constituição dá para o exercício dos 'poderes políticos. Mas é 
sabido que uma tese da constituição por si só não basta; é preciso 
seu desenvolvimento para que essa tese produza o efeito necessário; 
e, estabelecida a tese de que o Imperador, como o que. exercita o 
poder moderador, é irresponsável pelos atas que praticar, é neces
sário que haja as competentes garantias para que a tese se realize e 
produza efeito. 

A constituição estabelece como tese que ninguém pode ser 
preso sem culpa formada. Estabelecido o prindpio do nobre Sena
dor, segue-se que não se precisa dar garantias para que ninguém seja 
preso sem culpa formada; porém, sem o desenvolvimento da tese, 
sem se darem as necessárias garantias, não poder-se-á realizar. Logo, 
se o princípio cardeal da monarquia constitucional é que o monarca 
seja inviolável, para que ele se realize, é preciso que alguém se respon
sabtlize pelos atas do poder moderador, que são atas emanados do 
monarca; mas, se ninguém se responsabilizar, se o monarca for 
responsável embora moralmente, então essa tese da constituição é 
ociosa, porque ainda que ela diga que é inviolável, uma vez que os 
atos do poder moderador prejudicam o público, o fim da consti
tuição se malogra, porque se hão de imputar a ele os males que 
resultarem. Logo, para que a irresponsabilidade do monarca seja 
uma realidade da constituição; para que essa tese não seja ociosa, 
é preciso que haja alguém que fique responsável pelos seus atas. 
Parece-me que simplesmente, com o que agora acabo de dizer, 
tenho respondido ao honrado membro. 

Ora, pode ou não haver atas do poder moderador que preju
diquem ao país? ~claro que sim. O Imperador exerce o poder mode
rador: 1~, nomeando os Senadores na forma do artigo 43. t: um 
exercício em que pode fazer menos mal, mas aqui mesmo pode 
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fazer mal o monarca, não nomeando pessoa com as circunstâncias 
que se julgam indispensáveis para ser-se Senador. 

2'?- Convocando a assembléia geral extraordinária, nos inter
valos ·da sessões, quando assim o pede o bem do império. - Aqui 
também o monarca pode fazer mal, deixando de convocar a assem~ 
bléia. Dirão que o Senado a pode convocar;· o Senado tem essa atri" 
buição, mas não é neste caso, é nos· casos especificados no artigo 47 
da constituição. Ora, pode haver caso em que, deixando de ser 
convocada a assembléia geral extraordinariamente, daí· resultem 
graves males ao país. Mas quer-se que isto seja privativo do monarca, 
sem que haja quem seja responsável! 

3<? - Sancionando os decretos e resoluções da assembléia geral 
para que tenham força de lei. - Quantos decretos e resoluções não 
podem prejudicar ao país, sendo sancionados? Mas, quer-se que isto 
seja ato privado do monarca sem responsabilidade! 

4<? - Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções 
dos conselhos provinciais. - Estes não existem, mas temos as assem
bléias provinciais que os substituirão, e, em certos e determinados 
casos, pode haver necessidade urgente de uma tal ou tal aprovação, 
e a falta dela não poderá produzir em uma província males muito 
sérios? É inegável, mas entretanto o monarca, que é irresponsável, 
quer-se que fique por tais atas responsável. 

5'?- Prorrogando ou adiando a assembléia geral, e dissolvendo 
a Câmara dos Deputados, nos casos em que o exigir a salvação do 
estado, convocando unicamente outra que a substitua. - Pode 
dissolver a Câmara dos Deputados, quando não convenha, e con
vocar quando não deva; pode mesmo, dissolvendo a Câmara exis
tente, convocando outra. praticar para com ela do mesmo modo 
dissolvendo segunda, terceira e quarta, e deste modo nunca haver 
Câmara dos Deputados. A hipótese é possível, e pode deste modo 
anular-se o corpo legislativo, pela falta da reunião da Câmara dos 
Deputados. Ninguém é responsável por este procedimento, e não 
sei se se julga que isto não pode fazer mal. Eu creio que sim, e os 
males que daí provierem hão de ser imputados ao monarca. Note-se 
que da não continuação da existência do corpo legislativo resultará 
a não existência da constituição, a dissol.ução do estado;entretanto, 
os nobres membros dizem que o monarca é impecável, não pode 
fazer males. Mas se o monarca praticar alguns desses atos, não lhe 
serão imputados os resultados que dele provierem, uma vez que 
não haja quem seja responsável por eles, como quer a constituição? 

6<? - Nomeando e demitindo livremente os ministros de 
estado -. Podem ser nomeados ministros pessoas que não o devam 
ser, como . estrangeiros naturalizados; no entretanto, na opinião 
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dos honrados membros, não há recurso dessas nomeações; o 
monarca pode nomear quem quiser. Daí podem resultar muitos 
males ao país, os quais hão de ser-imputáveis à pessoa do monarca. 

71:! - Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154 -. 
Suponhamos que suspende a todos os magistrados; que a justiça 
pública deixa de ter ação. Oue males daí não poderão resultar à 
sociedade? Eu creio que ninguém o poderá negar: ninguém é respon· 
sável; o monarca, praticando esse ato, está no seu direito; e, na 
opinião dos honrados membros, não é preciso que haja quem seja 
responsável; basta que a constituição declare a pessoa do monarca 
irresponsável e sagrada. 

8f! - Perdoando e moderando as penas impostas aos réus 
condenados por sentença -. Suponhamos que há um réu de crimes 
muito atrozes, cujo perdão vá afetar os interesses que a sociedade 
tinha na punição desse réu. O monarca perdoa e daí podem resultar 
sérios inconvenientes; porém, entendendo-se que não é necessário 
que haja quem por isso se responsabilize, basta que a constituição 
diga que o monarca é irresponsável. 

gq - Concedendo anistia em caso urgente, e que assim acon· 
selhe a humanidade e o bem do estado -. Suponhamos que aparece 
um partido subvertendo a constituição do estado, no sentido demo· 
crático ou absoluto, e que o Imperador entenda que deve anistiar 
os criminosos. Não pode daí resultar graves males ao país? Segura· 
mente. Não se pode mesmo figurar a hipótese de que houvesse 
quem de propósito fizesse esses males, contando com a anistia? 
Certamente que sim. Eis aqui um ato influindo gravemente no 
bem social; e se todos os atos do poder moderador assim podem 
influir, fazer males ao país, a ponto de cessar a administração da 
justiça pública, o exercfcio do poder legislativo, etc., como que· 
remos que, quando isso aconteça, não haja quem por estes atos se 
responsabilize, e que toda a responsabilidade caia sobre o monarca? 

Parece·me que tenho mostrado que a opinião do honrado 
membro é prejudicial, tanto ao país como ao monarca; e aquela que 
eu e outros sustentamos, não, porque tornamos efetiva a irrespon· 
sabilidade do monarca, e o colócamos anteparado da imputação 
de males que, porventura, possam emanar de seus atos. t deste modo 
que se consegue o fim da constituição; assim se coloca o monarca, 
superior a todas as opiniões, no cimo da organização social. 

Deve entender-se que tudo quanto o monarca praticar é para 
bem da sociedade, e que jamais podia ter em vista os maus resultados 
que de seus atos emanaram; porém, na hipótese dos honrados mem· 
bros, os atos mais importantes do poder moderador se podem 
praticar em prejuízo da sociedade; e, querendo que por eles fique o 
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. rnonarca responsável, se contentam em dizer que o monarca não 
- pode ser responsável, que a constituição assim o declara. Mas é 

preciso que isso se realize, fazendo que alguérrf fique por ele respon· 
~ f;ável. 

Acho que, com o que tenho dito, tenho respondido aos hon· 
rados membros; quisera que eles refletissem que nós somos uma 
nação nova; que não devemos supor que somos os homens mais 
hábeis que têm havido no mundo desde que há esta forma de go
verno. Hoje, falando-se a respeito de questões administrativas, ainda 
se reconheceu que nós nascemos ontem; que somos nação nova; 
mas que, no maquinismo da monarquia representativa; no ponto 
capital, que é tornar efetiva a irresponsabilidade do monarca, nisto 
queremos ser sui generis. 

Qual é a nação em que existe monarquia representativa; em 
que se ache estabelecido que os atos do poder rea I são do monarca, 
e que ele deve ser por eles responsável? Não será isto uma heresia 
constitucional? Na Inglaterra, na França e outros países, é dogma 
que o monarca exerce o poder real, mas que a responsabilidade de 
seus atos fique competindo àqueles que obram em seu nome. Só 
entre nós é que se julga que ao monarca se devem imputar todos 
os atos do poder moderador, dos quais pode resultar a dissolução 
do estado! Nós temos bastantes anos de governo representativo; e 
quando foi que esta opinião predominou? Qual o ato do poder 
moderador cuja responsabilidade fosse a ele imputada? Há 17 anos 
que interpretamos a constituição de uma maneira; só agora é que 
reconhecemos que temos estado em erro; reconhecemos que tem 
estado em erro a Inglaterra e a França, quando tem entendido o 
exerdcio do poder real pela maneira por que tem sido entendido, 
porque o poder moderador é quem deve ser o responsável pelos 
males que resultarem de seus atos! 

Os nobres Senadores cifram-se em dizer que a constituição 
determina. Mostrem-me qual é o artigo da constituição que isso de· 
termina. A constituição diz que o exercício do poder moderador 
é privativo do monarca, e nisso creio que todos estamos concordes; 
porém, há muita diferença entre um monarca anteparado pela 
responsabilidade dos ministros, e um autómato pronto a assinar o 
que se lhe mandar. Tal era o que disse o honrado membro que o 
abade Sieyes queria que fosse Napoleão, quando lhe mandou propor 
o lugar de grande eleitor, essa autoridade, ou, para se servir de 
frase de Napoleão, esse porco preguiçoso que se havia de cevar em 
Versailles com seis milhões de dotação. Mas não é este o monarca 
constitucional de que trata a constituição; o monarca não é autó
mato; ele pode determinar que os seus atas sejam cumpridos, e que 
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os ministros por eles fiquem responsáveis; tem meios de fazer com 
que o exercício de suas atribuições se verifique; e, quando os mi
nistros não queiram dar execução às suas deliberações, tem o recurso 
de demitir o ministério. E não se pense que não haverá homens que 
o não façam, salvo se o ato for tal que dele ser cumprido provenha a 
aniquilação da ordem pública, porque toda a nação unânime contra 
ele se pronuncie. Mas, a não ser assim, o monarca ·sempre achará 
quem execute suas deliberações. Pode-se entender que tudo que 
pratica é útil, e que do exercício do seu poder só se deve esperar o 
bem, e não o mal; mas, sempre é bom que, quando desse exercício 
possam resultar males, haja quem por eles se responsabilize. 

Mas, dizem os nobres Senadores: - Pode não haver ministro 
que queira concordar na dissolução do ministério existente-. Primei
ramente, eu não admito a hipótese, porque não é crível que o minis
tério todo se insurgisse contra o monarca; portanto, havia de haver 
sempre um meio de realizar-se a vontade do poder moderador. 

Acresce que um honrado membro entendeu, e não foi devida
mente respondido, que, neste caso, não é necessária a referenda, e 
fundou-se na palavra - livremente - que se acha consignada no 
§ 6<? do art. 101. Mas eu nem aí me firmo; eu me firmo em outros 
argumentos. O Imperador demite o ministério, e nomeia outros 
ministros; não há de crer que um ministério todo se insurja contra o 
monarca; algum referendaria o ato de demissão; e, quando se insur
gisse, o Imperador proclamaria, e a nação toda havia de apoiar o 
seu ato. Parece-me, pois, que a opinião de que o monarca deve 
exercitar o poder moderador, torná-lo efetivo na sociedade, indepen
dente de alguém que se responsabilize pelos seus atos, é muito 
prejudicial às nossas instituições, porque deste rnodo todos os males 
que vierem destes atos serão imputados ao monarca. 

Notem-se, demais a mais, os prejuízos que podem resultar 
desta opinião. Suponhamos que há um ministério que ilaqueia a boa 
fé do monarca, um ministério que tem vistas que não são as que 
convém ao país, e há exemplos disto. Dada a hipótese do nobre 
Senador, esse ministério pode fazer todos os males que quiser ao. 
país, e desculpar-se com o monarca; pode desmantelar a constituição, 
fazer cessar o poder legislativo, dissolvendo a Câmara; fazer cessar o 
poder judicial, suspendendo os juízes; anistiar aqueles que quiserem 
fazer sublevações no país, etc.; e no entanto o ministério dizer:- São 
atos do monarca; eu bem não quis que tais atos se praticassem, mas 
ele decidiu este negócio -; e não haveria responsabilidade alguma. 
Pesem-se bem os males que se seguem de anteparar-se o ministério 
com a pessoa do monarca. 
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Mas, disse o nobre Senador que a minha 0pinião pode preju
dicar muito ao monarca ilustrado e de prestígio. Então é que a minha 
opinião se torna mais valente, porque o monarca ilustrado e de pres
tígio há de escolher bons ministros; então há de querer que as ações 
do seu governo se amoldem com a opinião nacional, e os maus atos 
serão sem dúvida reputados dos ministros e não do monarca. Mas, 
figure-se a hipótese de um monarca que seja o contraste deste que 
considerou o nobre Senador; vejam-se os males que se podem seguir, 
e a quem se hão de imputar. Sem dúvida, a esse monarca, se não 
houver quem se responsabilize pelos seus atos. 

Não vale o exemplo de Napoleão, que apresentou o nobre 
Senador. Napoleão, o nobre Senador sabe muito bem que não podia 
querer a monarquia representativa. Napoleão achou a França em 
desordens, em lutas constantes, levantou-a das ruínas; para isso, não 
devia estar ligado a fórmulas constitucionais; tinha de reorganizar 
o país, e de lutar com a Europa inteira. Portanto, Napoleão havia 
de querer que a sua vontade fos5e executada. As constituições que 
têm havido no tempo de Napoleão foram meras fórmulas que serviam 
de mascarar um despotismo puro com um nome que iludisse o povo. 
Napoleão era um homem de um caráter providencial, servia para 
aquela época, para aquelas circunstâncias em que se achava a França, 
e nessa época ele julgava que a sua vontade devia predominar. Predo· 
minou, é fato: a França nesse tempo viveu debaixo de uma ditadura 
gloriosa; mas o que vemos é que Napoleão, apesar de seu talento e · 
gênio, caiu; e porque? Porque o seu governo era um governo dita· 
torial. 

Isto prova o que eu acabo de dizer, que, mesmo quando um 
gênio extraordinário está à testa do estado, se este gênio exerce o 
poder absoluto, não se pode conservar. Napoleão caiu porque 
abusou, porque se imputaram a ele todos esses atos do seu governo. 
Reflita o honrado membro sobre as conversações que ele teve com 
esses homens que chamou para organizarem o ato adicional. Aí se 
vê que ele só apelava para a sua espada, e dizia que a feitura do ato 
adicional tirava-lhe a força, e que, por conseguinte, não podia cum
prir a missão de salvar o país; mas daí resultou que Napoleão não 
podia ser chefe de uma monarquia representativa. Ele caiu, apesar 
de seu gênio e talentos; mas porque? Porque os males do poder 
absoluto sempre se imputam a quem exerce o poder absoluto. Agora 
começa a aparecer uma tendência a favor de Napoleão e sua família; 
mas, quando ele caiu, toda a França o rejeitava, ficou desamparado, 

, não achou apoio algum. 
Segue-se, pois, que a opinião dos honrados membros é oposta 

à monarquia representativa, porque, aonde essa opinião tem-se tor· 
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nado em ato, tem prejudicado a monarquia representativa. Em todas 
as nações onde os monarcas, embora sejam homens de gênio, não 
seguem as leis da sociedade, e praticam atos que a eles se imputam, 
têm caído. 

Mas, dizem os honrados membros, - Quem são os ministros? 
Pois a pessoa do monarca é tão transparente que precise de alguém 
que antepare seus atos? - Eu o que digo é que a constituição quer 
que haja esse ante-mural da responsabilidade dos ministros pelos 
atos do poder moderador, embora os ministros sejam transparentes. 
Se o honrado membro julga que se deve constituir agora· o país, que 
se deve reformar as nossas instituições, lembre-se de outros meios 
que cubram o monarca; eu lembro-me daquele que a constituição 
oferece, que é a responsabilidade dos ministros. 

Concluo sobre esta questão. O ideal da monarquia represen
tativa, ideal que está expresso na nossa constituição, é que os po
deres políticos sejam divididos: ela classifica esses poderes, e marca 
as atribuições de cada um; mas como esses· poderes podem chocar-se 
entre si, era preciso que houvesse uma autoridade superior a tudo, 
que, para interesse do país, pudesse harmonizar esses poderes. 1: 
isso o que a constituição determinou, criando um monarca here
ditário. Os interesses próprios desse monarca hereditário e os de sua 
família estão identificados com os interesses nacionais. E a autori
dade. que está acima de tudo para vigiar todos os agentes da sacie-

. dade; quando vê que um ministério é inepto, ele o demite; quando 
vê que uma Câmara é prejudicial aos interesses do país, ele a dissOlve; 
quando vê que o poder judicial aberra dos seus deveres, posterga a 
justiça, ele suspende os magistrados, etc. Mas, como no exercício 
destas funções pode também haver abusos; a constituição· quer que 
alguém se responsabilize por estes atos, para anteparar o monarca. 

Os honrados membros não querem que alguém se responsa
bilize por esses atos. Na hipótese do nobre Senador, como ninguém 
se responsabiliza, todos os males que podem resultar desses atos são 
imputados ao monarca; a odiosidade toda recai sobre aquele que eu 
suponho que não pode querer males. Na minha teoria, não há motivo 
algum para esses males recaírem sobre o monarca; aparece quem seja 
responsável pelos seus atos; a ele não são imputados; e se o monarca 
é ilustrado, tanto melhor, porque não é provável que erre. Entre
tanto, na teoria dos honrados membros, acontece o contrário. O 
monarca pode errar; desses erros podem vir males, e a ele só são 
imputados esses males. Logo, corno se há de adotar a opinião dos 
honrados membros, sobretudo quando as conseqüências podem ser 
sérias, quando podem trazer a perturbação da sociedade? E claro 
ver qual é a opinião mais útil ao pa(s, se a minha que antepara o 
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monarca, se a dos honrados membros que deixam o monarca desco
berto, que deixam que a ele, e somente a ele, sejam imputados os 
males que vierem dos seus atos no exercício do poder moderador. 
Napoleão não tinha quem se responsabilizasse por seus atos; Napo
leão era ditador da França; a sua vontade predominava; as consti
tuições eram meras fórmulas, e Napoleão caiu. Logo, a opinião dos 
honrados membros é que é prejudicial ao país; e a que nós susten
tamos é a única que pode enraizar e tornar amável, sempre mais 
amável, a monarquia representativa no Brasil. 

Falando agora no geral do projeto, torna-se a dizer que o pro
jeto é muito bem feito, e que todos os argumentos que se tem produ
zido contra ele tem sido refutados completamente. Fez-se uma 
resenha de alguns desses argumentos, mas nessa resenha não apare
ceram todos os argumentos; e até se apresenta como argumento 
contra o projeto um argumento que não é contra ele, mas contra 
uma parte dele. Ninguém disse que o projeto é contra a consti
tuição, porque cria um conselho de estado; um projeto que ressus
citasse o antigo conselho de estado é que seria contrário à consti
tuição. 

Eu repito, o projeto, em minha opinião, é vicioso em sua 
base; ele acumula nas mesmas pessoas as funções de conselho de 
estado político e conselho de estado administrativo. O honrado 
membro acha que isso é mais útil; eu entendo o contrário; de parte 
a parte apresentaram-se razões. Eu mostrei que o conselho de estado 
político, sendo de uma esfera superior, não podia ao mesmo tempo 
ser· conselho de estado administrativo, que é de uma esfera inferior. 
Logo, amalgamar isto, me parecia que era um mal, e, por conse
guinte, em sua base, o projeto é vicioso. Tanto mais eu pensei assim, 
quanto não vejo em país algum um conselho de estado instituído 
desta forma, reunindo ambas essas funções; e, como eu tenho por 
vezes dito que, reconhecendo a deficiência da minha capacidade, 
gosto muito de ouvir exemplos de nações adiantadas em ilustração, 
não vendo em outras nações, nem lendo em publicistas ilustrados, 
uma teoria tal, eu não a posso adotar. Julgo que a opinião dos 
honrados membros é original; a forma que se dá a este conselho de 
estado é sui generis, é privativo do país, e eu não posso supor conve
niente esse orgulho d.e se querer fazer entre nós uma coisa de que 
não há exemplo algum nos países mais adiantados do que nós no 
sistema representativo. 

Parecia-me que um monarca, no sistema representativo, não 
devia representar um partido, devia ser considerado superior a tudo, 
devia estar rodeado das sumidades do país. Ora, sendo assim, eu 
julgava que um conselho de estado que fosse representante de um 
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partido não podia convir ao país. Um conselho de estado criado 
assim com conselheiros suplentes também já nomeados, um tal 
conselho de estado, dizia eu, não é filho da opinião nacional, é filho 
de um partido; e, enquanto durarem estes conselheiros, hão de 
predominar os interesses do partido que os nomear; isto não pode 
convir ao país. 

Veja-se que este conselho é vitalício, não pode ser mudado, 
porque os seus membros são logo substituídos por suplentes 
nomeados na mesma época, e por conseguinte serão também do 
mesmo partido. Ora, o monarca não deve ser de partidos, mas sim 
para julgá-los; e um conselho de estado feito na época atual, debaixo 
da influência de um partido, durando sempre, será evidentemente 
em oposição às instituições nacionais. 

Passando-se a outras partes do projeto, notaram-se também 
outros grandes defeitos, como, por exemplo, sujeitar o príncipe 
imperial e os outros príncipes ao ministério; isto demonstrou-se; 
pois que iria trabalhar nas diferentes seções presididas pelos 
ministros. 

Depois, querendo-se marcar as funções deste conselho, se 
diz que não é para sempre aconselhar o monarca, mas para quando 
ele quiser, e sobre o que quiser, e ao mesmo tempo se faz uma 
exceção, proibindo-se ao monarca consultar sobre a nomeação e 
demissão do ministério, e funda-se esta proibição em dizer que, 
quando a constituição fala em nomear e demitir livremente os 
ministros de estado, entende-se designar pessoas; torce-se a inteli
gência da constituição. Mas, ainda que houvesse esta inteligência, 
qual é o mal que poderia vir do monarca aconselhar-se sobre tal 
ou tal pessoa? 

Disse o honrado membro: - Mas a escolha de pessoas, feita 
por corporações pouco numerosas, é sempre, ou quase sempre, 
má. - Embora se dê ao conselho o direito de ser consultado pelo 
monarca, não fica por isso com o direito de formar o ministério, 
ou de escolher tais e tais pessoas: esta escolha fica ao monarca; e, 
se há de o monarca aconselhar-se com pessoas que não sejam as 
próprias, a lei não devia querer que o conselho fosse privado de 
aconselhá-lo. O monarca tem o direito, que é inerente a todos, de 
aconselhar-se com quem bem quiser; mas nós, pela lei, vamos 
estabelecer o absurdo de proibir ao monarca que sobre este objeto 
possa ouvir o conselho de estado, e proibe-se ao conselho de estado 
consultar a este respeito. 

O outro defeito é que, dizendo o artigo- consultar em todos 
os negócios -, depois se diz -e principalmente sobre tais e tais. -
Então, disse eu que era isto uma redundância; mas, depois respon-
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deu-se que o artigo assim se expnmra, para que estas matérias 
ficassem pertencendo ao ministério e não ao poder judiciário. Aqui 
é que podia haver questões, se convinha mais que tais matérias 
fossem da alçada de um ou de outro poder; por exemplo, sobre 
indenizações de presas. Pergunto eu: o ministério que não tem 
permanência pode ser ma is apto para julgar destas questões do que 
um tribunal que é estável? Mas, supondo que assim seja, fica este 
objeto sujeito à decisão do conselho de estado, por se dizer simples
mente que a ele incumbe consultar sobre tal negócio? Não, de certo; 
e tanto assim, que o honrado membro ofereceu urna emenda para dar 
ao conselho a faculdade de resolver tais questões; mas essa emenda 
ainda confunde mais. 

Senhor Presidente, a questão tem sido muito discutida, 
tenho-me enunciado muitas vezes, tanto sobre a questão principal 
como sobre as diferentes partes do projeto: devo supor que a minha 
opinião não é a melhor, pois que não tem tido a honra de ser adotada 
pelo Senado; mas, entretanto, devo dizer que o projeto é vicioso em 
sua base e suas partes: tal qual está, pode-se dizer, que ele não tem 
outro fim senão o de coarctar as atribuições do monarca, e passá-las 
a uma corporação que representará um partido. O projeto tende a 
dar um predomínio a certos indivíduos, quando o que convém ao 
país é que o monarca tenha o direito de consultar com quem quiser 
e sobre o que quiser. 

Nada mais direi. 
. O SR. ALVES BRANCO- Sr. Presidente, eu devia já não falar 

sobre este objeto, visto ter retirado a minha emenda, mas, como o 
nobre Senador continuou a atacar o que ela pressupõe provado, não 
há remédio senão que eu também lhe dê alguma sustentação. 

A minha emenda dizia que o Imperador, no exercício dos atos 
do poder moderador, pudesse ouvir o seu conselho, e expedir suas 
resoluções, sem a assistência e dependência dos ministros do exe
cutivo. Ora, vê-se que por esta minha emenda não se obriga a nada 
o Imperador: ela pressupõe que os atos do poder moderador são 
irresponsáveis, e que esta opinião jamais' tem deixado de ser a de 
todos os homens que tem querido regular suas opiniões pela consti
tuição do estado, e não por princípios ou escritores que não são a 
constituição do estado. A minha emenda pressupõe que o poder 
moderador é irresponsável, porque a constituição diz que esse poder 
é privativamente delegado ao monarca, e que o monarca é inviolável 
e sagrado. 

Não sei como se possa deduzir destas disposições da consti
tuição outra coisa senão de que o exercício poder moderador não 
pode responsabilizar a ninguém. Os ministros de estado são respon-
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sáveis, porque a constituição diz que eles exercitam o poder execu
tivo, e que devem referendar todos os atos do poder executivo, 
pQrque são responsáveis por tais atos; e enquanto ao poder mode
rador, diz o contrário, diz que o monarca é inviolável, donde se 
infere que o exercrcio do poder moderador não pode trazer respon
sabilidade alguma. Assim é como eu tenho entendido a constituição, 
e como a tem entendido muita gente; não pode o nobre Senador 
dizer que o contrário é a inteligência dada, porque nunca se mostrou 
resolução alguma a este respeito. 

Na opinião do nobre Senador, será o Imperador por alguns 
modo violável? Parece-me que não, que sem dúvida há de querer que 
seja inviolável. Ora, eu entendo por inviolabilidade não só a irrespon
sabilidade perante a lei, como também a irresponsabilidade perante 
a opinião pública; e por essa razão, disse eu ao nobre Senador que os 
atos do poder moderador não traziam responsabilidade alguma. Pelo 
que a constituição diz: o poder executivo pode ser regulado por 
regras estabelecidas nas leis, e é responsável; o poder moderador 
de certo é irresponsável, porque não pode ser regulado por essas leis. 
Pode, com efeito, de um ato do poder moderador resultar uma 
censura, isto que se chama responsabilidade moral; mas não respon
sabilidade legal; e foi pela razão de afaStar essa censura ao poder 
moderador que eu disse que pelo conselho de estado se pudessem 
expedir as suas resoluções, porque sempre haveria o meio de dizer: 
-Se o Imperador fez isto foi porque.assim o aconselharam.-

A responsabilidade que o nobre Senador quer Sobre os atos 
do poder moderador de certo não pode caber ao monarca; dos 
atos do poder moderador só pode resultar alguma censura. De se 
dar o perdão ou anistia não se pode chamar os ministros à respon
sabilidade dos tribunais, ·porque não temos um padrão escrito. 
Da dissolução da Câmara não é possível vir a responsabilidade, 
perante a lei, ao que referenda este decreto, próprio do poder mode
rador; por conseguinte, não significa coisa alguma semelhante respon
sabilidade de que fala o robre Senador; a responsabilidade que se 
pode dar é a moral; por exemplo, é dizer-se: - Deu-se a anistia fora 
de tempo, o tempo foi mal calculado, etc.-, e eu, para seguir perfei
tamente o esp(rito da constituição, que quer que o Imperador seja 
inviolável, que impõe aos brasileiros a obrigação de o considerarem 
assim, é que disse que o conselho de estado expedisse esses atos. 

O Imperador não se pode nunca livrar de algumas censuras 
como homem; nem a lei o podia cobrir de todas as pequenas 
censuras: se a lei assim quisesse, até criaria um ministro para refe
rendar todas as ordens particulares da sua casa. O nobre Senador 
parece que até quer levar o negócio a este ponto. De· modo que, 
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como o nobre Senador entende que deve sempre haver quem seres
ponsabilize pelos atos do monarca, para que ele não possa fazer mal, 
eu julgo que então seria necessário haver um ministro que referen
dasse as suas ordens particulares, pois que elas podem trazer males! 
Ora, o nobre Senador quer fazer resultar a inviolabilidade do Impe
rador de não fazer coisa alguma, porque realmente é não fazer coisa 
alguma o fazer só aquilo que os outros querem; logo, a irrespon
sabilidade que o nobre Senador quer é aquela que coloca o monarca 
nessa posição que há pouco apontou, censurada por Napoleão; eu 
não quero isso; para mim, o monarca é sempre irresponsável, e essa 
irresponsabilidade não vem de que ele não possa fazer nada, mas 
das palavras da constituição. 

Eis aqui como eu entendo; de outra maneira não posso com
preender a constituição, e ela não pode ser de outro modo entendida. 

Se o· monarca não pode fazer coisa alguma senão o que quiser 
o partido que subir ao poder, eu não sei como o nobre Senador 
poderá provar-me que vivemos em uma monarquia, que temos as 
garantias de estabilidade que a constituição estabeleceu: por isso é 
que eu disse também que, desde que a referenda fosse necessária 
em todos os casos, então desaparecia o poder moderador, aparecia só 
o poder executivo, que, sendo de sua natureza apaixonado e parcial, 
estragaria a pureza do poder moderador, o reduziria a nada, e mesmo 
o envolveria nos ódios de todos os ministérios, sem remédio, porque 
o poder moderador nenhum bem podia fazer a súditos seus que não 
fossem do partido de seu ministério. 

Ora, o nobre Senador, para poder combater a minha emenda, 
figurou a sociedade fora do estado normal, o estado em revolução, 
tudo fora dos seus eixos; eu até nisto acho mesmo que a minha 
emenda era assentada em verdade e utilidade, porque ela não pode 
ser combatida se não figurando-se a sociedade em completa 
desordem, como é supor-se que o poder moderador podia mandar 
fazer revoluções para anistiar os revolucionários; anular o poder 
judiciário, suspendendo todos os magistrados; nulificar o poder 
legislativo, dissolvendo constantemente a Câmara dos Deputados, 
etc., etc. Bem se vê que todas estas hipóteses, se são possíveis, 
podem ser também no sistema que o nobre Senador apregoa. 

O nobre Senador parece que assenta que os males que tem 
sofrido as nações modernas tem vindo de que falte essa responsa
bilidade; mas, nós vemos que nas nações em que tem havido 
desordens contra o trono, havia essa responsabilidade. O motivo 
dessas resoluções é a invasão do espírito republicano que ataca as 
monarquias, espírito que procura ter predomínio, é verdade. Anti
gamente, os homens se entregavam a muitos afazeres, v.g., expio-
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ravam as matas, as brenhas, os mares, as minas; enfim, exploravam 
tudo como hoje, mas deixavam o poder à exploração de poucos; 
depois, principiaram muitos a explorá-lo; e hoje, a falar a verdade, 
o querem explorar todos sem distinção, e explorá-lo com furor 
muito exagerado. Não reprovo que todos procurem habilitar-se para 
servir bem a sociedade; mas, o modo porque hoje as coisas marcham 
a este respeito é de certo bem triste. 

Eis aqui donde tem vindo essas revoluções modernas; elas hão 
de acabar quando a efervescência da ambição mal entendida cessar, 
e quando se chegar bem a conhecer até que ponto se podem levar 
os princfpios que garantem a autoridade, e os que garantem a liber
dade, pois que eu não concebo como seja possfvel haver paz em uma 
sociedade em que se não guardam estas duas ordens de princípios, 
ou antes o elemento antigo que quer conservar o que está criado, 
e o elemento moderno que quer invadir tudo, que quer destruir o 
que existe, como é da natureza da coisa. 

Sr. Presidente, já que falei, eu quisera responder alguma coisa 
ao que disse hoje outro nobre Senador a respeito da minha emenda. 
O nobre Senador entende que o poder moderador pode nomear e 
demitir sem referenda os seus ministros. Ora, eu me aplaudo muito 
que o nobre Senador tenha esta opinião, porque já é estar em um 
cantata muito grande comigo: no que eu não concordo é em que o 
nobre Senador queira deduzir isto da palavra - livremente - que 
se acha no § 6<? do artigo 101. 

A palavra - livremente - é evidente que não foi posta a( 
senão porque, tendo-se dito que o conselho de estado seria ouvido 
em todos os negócios graves e medidas gerais da pública adminis
tração, assim como em todas as ocasiões em que o Imperador 
quisesse exercer atos do poder moderador, e querendo-se fazer 
esta exceção, disse-se então que o poder moderador pudesse nomear 
e demitir os seus ministros, sem ouvir o conselho de estado. E se o 
nobre Senador admite que esta atribuição possa ter exercfcio sem 
referenda, há de admitir o mesmo a respeito das outras, porque o 
nobre Senador não pode negar que também da nomeação e demissão 
dos ministros podem vir males ao pafs; e então, segundo a opinião 
dos nobres Senadores, deve haver quem seja responsável por esses 
males. 

Os nobres Senadores têm também procurado achar uma dife
rença entre exercer o ato e executar o ato. Ora bem, não falemos 
no executar; mas eu quero que os nobres Senadores me digam se os 
atos, imediatamente que forem conclufdos, não terão a força de 
obrigar? Eu entendo que cada poder estabeleeido na constituição 
é uma autoridade que tem direito de resolver certas questões; e desde 
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que elas resolverem, as suas resoluções obrigam logo. Será isto 
verdade? Creio que sim. 

Os nobres Senadores confundem o poder material com o poder 
público. O que eu digo é que o poder judiCiário dá a sua sentença e a 
assina, e desde que a assinou tem força de obrigar; não depende da 
referenda de outro poder para ter vigor; não ·precisa senão da força 
armada, que é obediente, para fazer executar o seu ato, quando haja 
resistência. A força material, essencialmente obediente, tem obri
gação de auxiliar a resolução do poder judiciário; se acaso os atos 
do poder judiciário não tivessem força obrigatória, sem que outro 
poder os referendasse, era evidente que desaparecia o poder judi
ciário. 

O poder executivo está no mesmo caso. Se os atas do poder 
executivo, para que obrigassem, tivessem necessidade da referenda 
do poder judiciário, desaparecia o poder executivo. Agora, o poder 
legislativo é um poder supremo, faz a lei geral; o poder moderador 
recebe a lei e dá-lhe a sua sanção; isto é: manda-a executar pelo 
poder executivo, e pelo poder judiciário, na parte que lhe compete; 
e, se a lei se não executa, então demite o ministério; eis a maneira 
por que ele vigia e força o poder executivo; se os magistrados não 
executam a lei, na parte que lhes compete, suspende-os: eis a ma
neira por que ele vigia o poder h:~diciário. Se um ramo do corpo 
legislativo não cumpre com o seu dever, não cura da$ necessidades 
públicas, dissolve a Câmara dos Deputados; eis a maneira por que 
ele vigia o poder legislativo. 

Parece-me que toda a questão nasce de confundir-se poder 
executivo com força militar essencialmente obediente, e também 
na confusão das duas palavras - responsabiliç!ade moral e responsa
bilidade legal - Eu estou persuadido que, pensando-se bem, todos 
hão de vir à concórdia; que a questão será fácil de resolver. 

Disse o nobre Senador que, pela minha emenda, podia haver 
luta, quando se criasse um novo secretário para expedir os decretos 
do poder moderador. Srs., não é possível luta. O monarca, colocado 
na sua alta esfera, participa de ambos os poderes, moderador e 
executivo; e se acaso parte do poder legislativo põe-se em conflito 
com o ministério, ele julga e dissolve a Câmara ou o ministério; eis 
como ele põe em harmonia estes dois poderes; mas, se acaso o minis
tério disser: - Vós quereis dissolver-me, porque entendeis que a 
opinião da Câmara é justa, quando a minha opinião é justa; eu não 
referendo o decreto da minha demissão -; então, não haveria outro 
meio de resolver esta dificuldade senão levá-los a seus deveres por 
meios que desejo evitar. No meu sistema, a resolução do monarca 
seria cumprida imediatamente. 
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Srs., nós sabemos o que tem havido na França. Ali, o rei, não 
tendo outro meio de fazer executar a sua vontade senão debaixo 
de referenda, faz muitas coisas que não devia fazer; dizem até que 
tem correspondências secretas desconhecidas aos ministros, etc. 
1: isto o que deve resultar da posição violenta em que se vê um 
poder supremo, e que pela sua natureza o deve ser, lutando com 
outro poder que é subalterno, mas que quer sempre tomar o pri
meiro lugar; disto hão de nascer grandes dificuldades: em algumas 
outras nações não duvido que estes casos apareçam menos; por 
exemplo, na Inglaterra, onde tudo está assentado sobre uma base 
sólida; ninguém aí se atreve a fazer resistência ao rei. Por conse
guinte, eu desejo satisfazer plenamente a uma necessidade que eu 
vejo que há no poder moderador, a necessidade da independência, 
a necessidade de ser ele aquele que vigie sobre todos os outros 
poderes. 

Também disse aqui um nobre Senador que eu tinha vindo 
pregar doutrinas de Banjamin Constant. Eu declaro que não falei 
aqui em Benjamin Constant. O nobre Senador também falou em 
boticários que não tinham entendido receitas de médicos, etc. 
Ora, se eu quisesse meter-me nisso, provaria que o nobre Senador 
é que está no caso do boticário em que falou; mas para que? Eu 
estou persuadido que há muito tempo se entendia que no poder 
executivo havia um poder envolvido que não era executivo; muitos 
publicistas tinham notado isto; também Benjamin Constant observou 
o mesmo; mas não delineou o poder que julgava necessário e reco
nhecido; não mostrou esse poder da maneira que devia ser; quem 
delineou, quem mostrou esse poder foi o Sr. D. Pedro I. Pode mais 
asseverar-se que o Sr. D. Pedro I foi quem o criou realmente. Enfim 
não vamos agora discutir matérias de publicistas; o que eu digo é 
que não trato da opinião de Benjamin Constant; trato da opinião 
da constituição do império. 

Srs., direi ultimamente duas palavras a respeito do que disse 
um nobre Senador; que o projeto tendia a obrigar o príncipe imperial 
e os mais príncipes a serem presididos pelos ministros. Eu não. vejo 
isto no projeto; vejo que os príncipes imperiais só aparecem no 
conselho pleno que é presidido pelo monarca. 

Não direi mais nada; já tenho demonstrado que o que os 
nobres Senadores combatem é o princípio da inviolabilidade, o que 
de certo trará funestas conseqüências, tanto mais, quando todos 
sabem que hoje no mundo há opiniões que são essencialmente 
inimigas dos monarcas; não são já precisos atos para se lhes fazer 
oposição. E depois, a referenda, como eu já mostrei, não pode livrar 
de coisa alguma a nação, visto que não é possível verificar-se a 
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responsabilidade legal nos atos do poder moderador; a referenda do 
ministro só traz obstáculos aos atos do poder moderador, aliás 
puros e benéficos a toda a população. Para que referenda na nomea-

. ção dos Senadores, e mesmo no caso de perdão? Pode o ministério 
ser muito interessado em negá-lo a um homem que o mereça, e 
dizer: - Não referendo o decreto porque este homem não deve ser 
perdoado. - Entretanto que não é a pena corporal a que livra aos 
ofendidos dos danos sofridos. Portanto, não pode nunca do exercício 
desta atribuição seguir-se um mal real. O mesmo com a anistia. Pode 
haver circunstâncias pelas quais se deva censurar o ato, mas a cle
mência nunca pode ser um mal; clemência má não compreendo. 

O mesmo é sobre a dissolução da Câmara dos Deputados. 
Srs., eu entendo que, quando o monarca dissolve a Câmara, curva-se 
perante a vontade nacional. O monarca diz: - Duvido da vontade 
presumida, que é a da Câmara dos Deputados; quero ouvir a vontade 
real do país. - De modo, que longe de querer fazer um ataque à 
nação, pelo contrário, reconhece que ela é a base de toda a sociedade, 
de toda a soberania, consulta-a. 

Eis aqui como eu considero isto: de maneira que eu ouço, nas 
opiniões mais exageradas do tempo, dizer-se: - Queremos assem
bléias anuais -, e ao mesmo se diz que é um mal real a dissolução 
de uma Câmara. Do mesmo modo a dissolução do ministério: pode 
vir algum mal real do exercício dessa atribuição? Se o ministério 
nomeado para substituir o demitido, lá está a Câmara para lhe negar 
os meios de poder obrar; e então o poder moderador nomeará novos 
ministros; e para que mesmo a censura nunca pudesse recair sobre o 
Imperador, é que eu disse que ele pudesse resolver em conselho de 
estado; era mesmo para antepará-lo a essas pequenas censuras. 
Entendo mais que a antiga constituição, quando falou na responsa
bilidade do conselho de estado, não podia falar na responsabilidade 
legal; falava na responsabilidade moral, porque responsabilidade 
legal não pode vir de um conselho que se dá. 

Eis aqui como eu entendo as coisas: a minha emenda não é 
senão um formulário o mais ligado possível com a constituição; é 
a maneira única pela qual o monarca pode ficar obrigado até da 
menor censura. Se ela passasse, estou persuadido de que o monarca 
mesmo devia fazer a nomeação de seus conselheiros: depois dele estar 
certo de que nenhum ministério poderia comprometer a sua coroa, 
então ele, como tem o direito de presidir o conselho, podia delegar 
essa presidência em um ministro de sua confiança, e então estava fora 
da responsabilidade. Creio ter respondido a tudo quanto se disse, e 
assento que não devo responder a mais coisa alguma a este respeito, 
porque a minha emenda está retirada. 
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Fica adiada a discussão pela hora. 
O SR. PRESIDENTE declara que se vai convidar o ministro 

da marinha para assistir, no dia 14 do corrente, à discussão das forças 
navais, e designa para a ordem do dia a mesma de hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 5 minutos. 
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•. 

SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

SUMARIO.- Continuação da discussão do artigo lQ do projeto de 
lei que cria um conselho de estado. Discursos dos Srs. Lopes 
Gama, Alves Branco e Vergueiro. - Aprovação do artigo 7q
Discussão do artigo aq Discursos dos Srs. Ferreira de Mel/o, 
Lopes Gama, Paula Souza e Vasconcellos. - Emenda do Sr. 
Paula Souza. 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e, lida a ata da anterior, é aprovada 

O SR. 19 SECRETARIO dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Um ofício do 19 secretário da Câmara dos Srs. Deputados, 
participando que a mesma câmara adotou e dirige à sanção imperial 
a resolução que aprova a pensão concedida à marquesa de Queluz: 
fica o Senado inteirado. 

Um requerimento do guarda das galerias do Senado, Joaquim 
Diógenes Máximo da Rosa, pedindo que seja mudado o título do 
seu emprego pelo de - porteiro das tribunas imperiais e diplomatas: 
à comissão da mesa. 

Lê-se, e fica sobre a mesa, o seguinte parecer: 
"A comissão de legislação, tendo examinado a lei de 14 de 

abril de 1836, instituída pela assembléia provincial de Pernambuco, 
encontra nela disposições tão aproveitáveis, que fora de parecer 
(atendendo a que ela se acha atualmente vigorada pelo Corpo Legis
lativo) que, em vez de se revogar, em conformidade da proposição 
da Câmara dos Deputados de 12 de maio do corrente, se adotasse 
como lei geral para todo o império, com algumas alterações que a 
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comissão se animaria a submeter à aprovação do Senado; mas, refle
tindo que o Senado se ocupa de tomar providências análogas, que já 
têm sido aprovadas em segunda discussão, entende a mesma comissão 
ser mais conveniente sobrestar na discussão da dita proposição, en
quanto se não houverem adotado essas ou outras medidas, que 
dispensem as disposições da dita lei, cometendo-se, entretanto, à 
comissão das assembléias provinciais o exame definitivo deste objeto, 
a fim de se verificarem as deliberações do Senado relativamente aos 
atas de tais assembléias. 

Paço do Senado, 12 de julho de 1841. - F. Paula A. Albuquer
que.- Caetano Maria Lopes Gama." 

O SR. PRESIDENTE consulta se nos dias 16 e 19 do corrente 
deve haver sessão: decide-se que não. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão, 
do artigo 79 do projeto de lei - S -, deste ano, criando um conselho 
de estado, conjuntamente com as emendas dos Srs. Paula Souza, Car
neiro de Campos, Mello Mattos e Vasconcellos, apoiadas nas sessões 
anteriores. 

O SR. COSTA FERREIRA- Como pedi ontem a palavra, 
força é dizer alguma coisa sobre este ruim projeto. O projeto é tão 
ruim, que se tem tornado criança sem pai. Ninguém quer ser o seu 
autor; uns poucos de Senhores se acham nele assinados; porém uns 
têm declarado que não são autores, e outros dizem que o assina
ram para o apoiar, mas que daí não se deve concluir que eles estejam 
por todas as suas disposições. O mesmo nobre Senador que o apresen
tou parece que disse que não era seu autor, o que de alguma manei
ra se comprova com o que disse o nobre Senador na 1 ~ discussão, a 
saber: que tinha de lhe oferecer emendas. 

Segundo observei ontem, pouco faltou para se publicar a dou
trina do tempo em que Portugal não era Portugal, em que naquele 
país se dizia que o poder dos reis vinha de Deus, e que eram por 

'·ele designados para governar, etc. 
Entendendo-se o artigo da constituição destacadamente como 

ontem se quis entender, dizendo-se que a pessoa do monarca é invio
lável e sagrada, e não está . sujeita a responsabilidade alguma; 
entendendo-se, digo, assim o artigo, sem se atender às mais precau
ções da constituição, encerra-se nele essa doutrina antiga de Portugal, 
que, quando Portugal foi livre, se disseminou, diluiu-se, como foi no 
tempo da aclamação do Sr. D. João IV. Quem ler a obra denominada 
- A Justa Aclamação do Sr. D. João IV -verá esses princípios que 
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então predominaram entre os Portugueses; hoje quer-se estabelecer 
essa doutrina, dizendo-se que os ministros são um corpo diáfano;que 
não podem anteparar o imperante! Ora, qual será a doutrina mais ca
paz de estabelecer e firmar a ordem no país, de concorrer para a es
tabilidade da monarquia no Brasil? Será a que os nobres Senadores 
que estão a meu lado têm propalado na casa, ou a dos nobres Senado
res que apadrinham o projeto? 

Declaro que não entro no conhecimento das intenções dos no
bres senadores; elas são puras, todos eles querem o bem do país, 
todos eles são pombas sem fel. Mas, Senhores, não digo que os argu
mentos dos nobres Senadores são sofismas; todavia, me parece que 
são paralogismos,deles tiro uma doutrina horrorosa, por isso lhes peço 
oposição. 

Os nobres Senadores que estão a meu lado dizeri'rque os minis
tros de estado se devem assemelhar a esses bravos soldados que; sem
pre denodados, se colocam no campo da batalha, ao lado de seu 
chefe, prontos para com seus corpos servirem-lhe de escudo, e rece
berem os golpes que lhes são destinados, sacrificando assim suas vi
das para· que ele não seja ofendido. Nós desejamos que os ministros 
se assemelhem a esse célebre coronel francês que, na batalha de 
Arco/e, num momento em que Napoleão ia ser gravemente ferido, 
arremessou-se ante ele e recebeu os golpes que lhe eram destinados, 
por maneira que caiu morto aos pés do seu general! Esse grande guer
reiro tanto se lembrou sempre do bravo coronel que sacrificou seus 
dias para conservar-lhe a vida, que, depois de abdicar, quando se quis 
retirar para os Estados Unidos, tencionava tomar o mesmo nome dele 
para comemorar tão heróica ação. 

Eis o que os nobres Senadores, cujas opiniões eu partilho, 
querem que os ministros pratiquem para com o monarca; querem que 
eles sejam o seu anteparo; que sobre eles recaia qualquer responsabi
lidade, a fim de que o Imperador fique a coberto de todo o perigo; 
querem que os ministros reconheçam que são responsáveis, e que o 
monarca é impecável, faz todo o bem e nenhum mal. 

Já aqui mostrei que os redatores da nossa constituição foram 
beber a organização de nossos poderes políticos em Benjamin 
Constant; e eles, falando do poder moderador, até copiaram as pa
lavras desse mesmo publicista. Também já mostrei que a mesma dou
trina não foi invento deste publicista: ele as foi colher nas obras de 
Clermout Tonnerre, o qual dizia que no poder moderador se achavam 
encerrados dois poderes políticos, o Poder Executivo e o Poder Real 
ou Neutro. Adotando esta doutrina, Benjamin Constant dividiu os 
poderes políticos em quatro ramos, a saber: Poder Real ou Neutro, 
que é o Poder. Moderador; Poder Executivo, legislativo e Judiciário; 
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e o nobre Senador que ofereceu a emenda foi beber também essas 
doutrinas nesse mesmo autor. · 

Mas eu tenho a dizer que esse publicista nos solta dessa dificul
dade em que nos envolvem os nobres Senadores; eles seguem uma 
derrota diversa desse publicista, e permitam-me que, lhes diga que me 
parece que se assemelham um pouco a um boticário, que, indo aviar 
uma receita de um hábil médico, desprezaria os ingredientes mais 
enérgicos que têm de concorrer para o restabelecimento do enfermo, 
e só empregaria os que podem produzir a morte do doente. 

Benjamin Constant, depois de dividir os poderes políticos em 
quatro reinos, falando do Poder Real, diz que, sendo um poder es
tranho, mas não hostil, serve para reparar os danos de qualquer dos 
outros poderes políticos, quando se arrogue atribuições que lhe não 
pertençam. Acrescenta que, como esse poder real tem muito interes
se na manutenção da ordem, conservação da sociedade, etc., não hos
tiliza!á os outros poderes, conservar-se-á neutro, e remediará os males 
que eles puderem causar. Diz mais adiante: -Sem dúvida, como os 
homens não obedecem sempre ao seu interesse bem entendido, é 
de mister tomarem-se precauções para que o poder real não venha a 
tomar o lugar de algum dos outros; nisto é que está a diferença da 
monarquia constitucional da absoluta. E como é que este publi
cista solta esta dúvida? Diz ele; deixemos abstrações e vamos a fatos. 
Perguntarei ao nobre Senador: o que é que se faz em Inglaterra em 
virtude da constituição inglesa? Não sabe o nobre Senador que por 
todos os atos do poder real os ministros são responsáveis? Eis aqui 
como está resolvida a dúvida. Resolveu a nossa constituição essa dú
vida? 

Os autores da constituição reconheceram que poderia dar-se 
essa dúvida; que o poder moderador poderia tomar o lugar do Poder 
Legislativo ou· do Executivo; mas, reconhecendo esses perigos não to
maram eles precaução alguma? Tomaram; criaram um conselho de 
estado, a quem fizeram responsável por todos os atos do Poder Mode
rador; e, não contentes com isso, porque poderia acontecer que mui
tas vezes o conselheiro de estado desse um voto que não fosse 
seguido pelo Poder Moderador, tomaram outra precaução. Primeira
mente disseram que os conselheiros de estado seriam responsáveis 
pelos conselhos que dessem opostos às leis e interesses do estado, e 
manifestamente dolosos; isto punha a coberto o monarca. Poderia, 
porém, acontecer que o monarca não seguisse o parecer do conselho 
de estado, e arbitrariamente decidisse a questão sobre que tomasse 
consulta; mas há remédio a esse inconveniente e é a disposição do 
artigo 135 da constituição, que diz:- Não salva os ministros dares
ponsabilidade da ordem do Imperador vocal ou por escrito. 
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Aqui temos o Poder Moderador a coberto, e a doutrina de 
Benjamin Constant executada pontualmente. Em Inglaterra, são 
os ministros responsáveis por todos os atas do poder real; entre nós, 
era já o conselho de estado, já os ministros. Deste modo, está 
pontualmente posta em prática a doutrina de Benjamin Constant. 

Mas esta nova doutrina não nos ·leva a esse fim; até se diz: a 
pessoa do Imperador é inviolável, sagrada, etc.; nada mais. Se se não 
unissem os outros capítulos da constituição; se se declarasse unica
mente sagrada e inviolável a pessoa do monarca, não se desmancha
ria o eixo sobre que gira o sistema constitUcional? O ponto cardeal 
de que os monarcas são impecáveis seria contrário ao direito públi
co, se houvesse um só homem que aquebrantasse a lei, e que ficasse 
em pé. Mas, dizem os nobres Senadores que não pode pecar; é Tito. 
Se todos os monarcas fossem Titos, então eu diria com Voltaire:
Que o governo de um só homem seria o melhor do mundo. Mas não 
pode, apesar de todas as precauções que se tomem, aparecer um 
Cômodo, que alague o país em sangue? Eu quero evitar isso; quero 
que os ministres sejam o escudo do monarca; quero que se diga bem 
dos ministros. 

Nas guerras antigas dos Gregos, quando as mães armavam os 
filhos, quando lhes entregavam o escudo, lhes diziam: "Vai, mas vem 
com teu escudo, ou sobre ele." Eis aqui o que eu e os nobres Sena
dores que estão do meu lado, dizemos aos ministros: "Ide para o mi
nistério, mas lembrai-vos que ides desempenhar os mais importantes 
deveres. Vós sois o antémural do monarca; é em vossos peitos que 
se hão de quebrar todas as setas que contra ele forem despedidas. 
Vós caireis a seus pés, porém ele ficará triunfante das paixões, e de 
tudo quanto se lhe assacar." 

O que diz pelo lado contrário? Diz que os ministros são cor
pos diáfanos, e que não podem estar senão atrás da luz; que devem 
apresentar o monarca descoberto, entregue aos baldões dos anar
quistas. Eu não ataco as boas .intenções dos nobres Senadores; não 
chamarei seus argumentos sofismas; são paralogismos, porque nascem 
do erro em aue estão. 

Fala-se muito na lei da regência; eu tenho aqui essa lei: dela o 
que se deduz é que suas disposições desde o artigo 19 até 1 O são ra
zões de ordem; as limitações são do artigo 10, para baixo. Ora, que 
os legisladores estavam persuadidos que os ministros eram responsá
veis pelos atas do poder moderador, uma vez que referendassem os 
decretos, a simples letra dessa lei o demonstra evidentemente. 
. · E tal o desejo que o nobre Senador que manfou a emenda tem 

de tirar a responsabilidade dos ministros e dos conselheiros de estado, 
que até diz que a responsabilidade que tinham os conselheiros antigos 
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não era senão moral; porém, não é isso o que se deduz da letra do 
artigo 143, que já li. Mas, se é como diz o nobre Senador, que fome 
canina é essa se se descobrir o jovem Imperador a ponto dos minis· 
tros obrarem como quiserem, sem responsabilidade alguma? 

Disse-se mais: qual será o ministério que poderá sofrer a bra
vura de um Napoleão? Sr. Presidente, os Céus permitam que nunca 
no Brasil apareça um homem dessa têmpera! eu não desejo que o 
imperante do Brasil dê exemplos aos monarcas de ir expiar seus erros 
e até seus crimes nos penedos de S. Helena. Quando esses grandes 
gênios aparecem, de ordinário não querem ante-murais diáfanos. 

Eu quero que, em tudo e por tudo, sejam os ministros respon
sáveis, e nisso não· faço outra coisa mais que seguir a senha batida pe: 
los Ingleses. Sr. presidente, os únicos imperantes que não querem ter 

'"quem responda por seus atos, são os Caligulas, que julgam que os 
reis são deuses, e os povos brutos. Mas o rei, por mais atilado que 
seja, deseja ter uma anteparo; deseja que os ministros sejam respon
sáveis. Se a maior parte dos monarcas fazem mal, é por mal aconse· 
lhados: e quando os ministros entendem que a responsabilidade há de 
recair sobre eles, então cuidam em que os monarcas sejam bem acon· 
selhados. 

Eu, Sr. presidente, desejo que o monarca brasileiro, instituído 
pela história de nossos dias, não sofra desgostos e embates; desejo 
que a constituição seja entendida como tem sido até agora; desejo 
que haja quem responda pelos atos do poder moderador; desejo que 
o monarca seja anteparado por uma duplicada responsabilidade, já 
dos ministros, já do conselho de estado. Assinem os ministros as or· 
dens do imperante; será este o único meio de conseguirmos que nosso 
jovem monarca fique a coberto de todos os baldões, sobranceiro a 
todas as desordens e intrigas, desempenhando assim o alto cargo a 
que a constituição o elevou. 

O SR. PRESIDENTE - Observo que a emenda do Sr. Alves 
Branco já foi retirada. O nobre Senador falou sobre ela, o que já 
ontem praticaram outros dois nobres membros. Espero que os nobres 
Senadores se cinjam à matéria em discussão. 

O SR. LOPES GAMA - Os ilustres oradores que mais se têm 
declarado contra este projeto tem-nos envolvido em questões que não 
se podem abandonar ou tratar com indiferença sem risco de passar 
por duvidoso ou incerto, no Corpo Legislativo, o principal elemento· 
da nossa organização política. Embora tenha a discussão de ser ainda 
prolongada, matérias desta importância merecem ser tratadas de 
modo que nenhuma razão, nenhum argumento escape para fazer pa
tente a solidez, a conveniência e o verdadeiro sentido dos princí
pios coiisagrados na constituição do império. Mas, antes de entrar 
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nessa discussão, eu tenho de refutar algumas asserções do ilustre Se
nador pelo Maranhão. 

Ele acaba de dizer que este projeto é ruim, não porque tenha 
conseguido mostrar os seus defeitos, como bem provam os seus dis
cursos, mas porque não havia quem quisesse ser seu pai; e, para moti
var esta extraordinária conclusão, observa que dentre aqueles que o 
apresentaram, uns declaravam que não concordavam em geral com 
todas as suas disposições, e outros que o subscreveram unicamente 
para apoiá-lo na forma do regimento. Ora, sendo eu o primeiro entre 
os que o assinaram, fui eu quem no último discurso disse que, 
conquanto eu tivesse concordado nos princípios adotados no projeto, 
reconhecia contudo a necessidade de algumas modificações nos 
artigos que considero como o desenvolvimento desses princípios; 
mas que me parecia mais regular oferecer as emendas, que julgo 
necessárias para a perfeição do projeto, quando este houver de en
trar em terceira discussão; eu penso que nesse meu discurso mostrei 
a conveniência deste procedimento, com o qual talvez se evitem ques
tões a que dão lugar as .diferentes disposições dos projetas encarados 
isoladamente. Daqui pois concluiu o nobre Senador que eu renuncia
va essa paternidade que ele julga essencial ao mérito do projeto, sem 
ponderar que as produções do espírito humano podem não ter uma 
paternidade individual, e que elas muitas vezes não levam consigo o 
acordo absoluto de todos os seus autores. Basta olhar para o que se 
passa nas comissões desta casa, para que o ilustre Senador depare · 
com a possibilidade de se contribuir para a organização de um pro
jeto de lei, que aliás, no conceito de algum dos membros da mesma 
comissão, é susceptível de melhoramento. Penso que tenho satisfeito 
ao ilustre Senador sobre a questão da paternidade, e deixo ao bom 
senso do Senado a decisão da ruindade do projeto. 

Pas5arei agora a tratar da questão que mais tem figurado na 
discussão do artigo 79 do projeto. O título 59, capítulo 19, da cons
tituição, tem sido verdadeiramente o principal objeto dos últimos de
bates. Querem alguns dos nobres Senadores que mais se tem pronun
ciado contra este projeto, que os atos do poder moderador sejam se
guidos da responsabilidade dos conselheiros da coroa; porque, dizem 
eles, sendo o monarca inviolável e sagrado, é preciso, em um governo 
representativo, que alguém responda por tais atas, a fim de que a 
coroa fique sempre a coberto de qualquer comprometimento, e os 
males provenientes dos mesmos atas possam ser corrigidos e remedia
dos. Primeiramente, perguntarei: se tal é a índole do poder modera
dor; se suas atribuições nada têm que as separe da responsabilidade 
dos ministros, para que se estabeleceria este cap1'tulo do poder mode
rador, distinto e desligado do que trata-do Poder Executivo? Porque 
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naquele se diz: - O poder moderador é delegado privativamente ao 
Imperador-, e neste se diz:- O Imperador é o chefe do Poder Exe
cutivo, e o exercita pelos seus ministros-? A diferença essencial e 
manifesta entre estas duas disposições não é, nem pode ser outra 
senão que o poder moderador é exercido pelo imperante, sem que 
seus atas dependam da referenda para terem efeito; os do Poder 
Executivo, porém, não se podem praticar sem essa referenda. (Apoia
dos.} A constituição sanciona esta doutrina quando no artigo 132 
diz: "Os ministros de estado referendarão ou assinarão todos os atas 
do Poder Executivo, sem o que não poderão ter execução". Este 
artigo da constituição basta para deixar sem réplica os argumentos 
com que o nobre Senador o Sr. Alves Branco tem sustentado a sua 
opinião sobre a irresponsabilidade dos atas do poder moderador. 
(Apoiados.) 

· Sr. presidente, ainda que a nossa constituição não fosse tão ex-
pi í cita e tão precisa sobre esta. matéria; ainda que ela tivesse confun
dido as atribuições do poder moderador com as do Poder Executivo, 
colocando-as no mesmo capítulo, ainda assim as prerrogativas con
signadas no capítulo do poder moderador estariam sempre ao abrigo 
de· qualquer procedimento legal contra os conselheiros da coroa; 
porque as funções desse poder são de natureza tal, que a possibilida
de ser alguém processado pelo exercício delas subordinaria o poder 
conservador à ação de qualquer dos poderes cujo equilíbrio lhe 
cumpre manter. 

Aqui tem invocado as instituições políticas da Inglaterra 
como comentário da nossa constituição; mas, sem querer ofender 
ao ilustre Senador que se crê assaz versado no estudo dessas institui
ções, e guardando-lhe o respeito que por suas luzes merece, eu não 
exito em afirmar que ele não tem compreendido bem o mecanismo 
daquela associação política; nem é de admirar que isto lhe aconteça, 
pois que, na falta de um pacto social, onde se achem prescrito e 
consignados todos os princípios por que se governa aquela nação, for
çoso é recorrer a mauitos atas e volumosos escritos para chegarmos 
a reconhecer, por meio de uma dedução lógica, e acomodada aos 
princípios de direito público universal, à força, a extensão e a nature
za das diversas prerrogativas da coroa britânica. 

Os comentadores das instituições políticas daquele país dizem 
referindo-se a diferentes estatutos, petições e bills de direitos e outros 
atas semelhantes, que o rei tem tais e ta.is prerrogativas; e, tratando 
de seus limites, explicam-se de modo que nenhuma dúvida deixam 
sobre a distinção entre aquelas por que os ministros e conselheiros 
da coroa são responsáveis e aquelas em que a responsabilidade seria 
um absurdo. Assim, dizem os mais célebres escritores daquele país/ 
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que, nos casos de opressão pública, que não atacam os princípios 
essenciais da constituição, como o rei não pode usar mal do seu 
poder, senão pelos conselhos e assistência dos seus ministros, devem 
estes responder e ser punidos conforme a gravidade do ato. Quanto, 
porém, às opressões públicas, que tendessem a destruir os funda
mentos do governo, são casos que a lei não supõe e porque, diz 
Blackstone, logo que ela confiasse a outras mãos; uma autoridade 
coercitiva para reprimir semelhantes abusos, esta autoridade destrui
ria evidentemente a idéia da soberania do poder, cujo abuso se pre
tenda prever. 

E em conseqüência deste incontestável princípio que, deter
minando um estatuto de Carlos I que quando o rei deixasse de convo
car o parlamento durante três anos, os pares poderiam fazer esta 
convocação, foi esse estatuto revogado por outro de Carlos 11, por 
entender-se que ele era não só prejudicial como injurioso à prerro
gativa real. E pois regra geral que só o rei pode convocar o parla
mento; e duas exceções houve a esta regra: uma foi a do parlamento 
que restabeleceu Carlos li sobre o trono; outra foi quando os lords 
e comuns de sua própria autoridade, e por convocação do príncipe 
d'orange, (depois o rei Guilherme) se reuniram em convenção. 

O SR. PAULA E SOUZA- Carlos 11 governou antes de Gui
lherme. 

O SR. LOPES GAMA - Eu referi estes dois acontecimentos 
em épocas diversas como exceções daquela regra geral, a qual só não 
se observa quando há vacância do trono, e nos seis meses seguintes 
ao falecimento do rei, porque o parlamento do reinado anterior con
tinua por esse espaço de tempo, se o novo rei o não dissolve. Mas 
aquelas duas exceções mais confirmam a prerrogativa real; porque, 
apesar de passar um ato sancionado por Carlos 11, declarando que 
aquele parlamento era legítimo, não obstante a falta das cartas de 
convocação, suscitaram-se dúvidas, e muito se questionou se esse 
mesmo ato de aprovação legitimava o parlamento de que se tratava; 
e por precaução julgou-se necessário confirmar os seus atas no par
lamento que lhe sucedeu. 

Para ainda melhor mostrar como se enganam os ilustres Sena
dores que supõem não haver ato algum das prerrogativas do rei da 
Inglaterra, pelo qual não haja responsabilidade de ministros ou con
selheiros da coroa, eu me servirei ainda de uma observação de Blacks
tone. Diz ele que, ainda que o rei seja inviolável e sagrado, o parla
mento se julga autorizado a dirigir-lhe representações sobre os atos 
da realeza que procedem mais especialmente da sua pessoa; mas o 
respeito para com a pessoa do rei é tal, que, para maior liberdade 
dos debates, supõe-se que esses atas são o resultado dos conselhos 
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da administração, guardando-se contudo nas objeções dessa natureza 
o maior respeito e comedimento. Um membro do parlamento foi re
colbido à torre, por avançar que uma resposta do rei à câmara dos co
muns tendia a intimidar os deputados; e outro sofreu igual prisão, 
por ter dito que uma parte do discurso do rei parecia antes composta 
para a Alemanha do que para a Grã-Bretanha. 1: assim que na Ingla
terra se põe a coroa a coberto daqueles atas pelos quais não podem 
ser punidos os ministros ou conselheiros do rei. 

Foi guiado por estes princípios que Benjamin Constant defi
niu o poder neutro; e quando ele o não tivesse feito, nós reconhece
ríamos a necessidade de um poder moderador, ainda mesmo nas re
públicas, como observa Rousseau no seu Contrato Social, tratando 
de tribunato em Roma. 

Tenham, porém, os ilustres Senadores as opiniões que quise
rem sobre as instituições políticas da Inglaterra; eu, cingindo-me à 
constituição do império, direi que os atos do poder moderador não 
são susceptíveis de responsabilidade legal, quer dos ministros, quer 
dos conselheiros da coroa. No momento em que qualquer ramo do 
Poder Legislativo se arrogasse a autoridade de responsabilizar alguém 
pelo ato de uma dissolução, prorrogação ou adiamento da assembléia 
geral legislativa, pela demissão de um ministério, e por quaisquer ou
tros atas desta natureza, o poder moderador se transferiria para a 
autoridade que exercesse esta ação coercitiva. Atribuam-se muito em
bora esses atos aos conselhos da administração, para se seguir a ficção 
introduzida nos estilos parlamentares da Inglaterra, mas procedendo
se sempre com o respeito e deferências ai i observadas. 

Resta-me responder ao ilustre Senador por S. Paulo, que, 
além de outros defeitos que notou no projeto, encontrou o de in
cumbir os conselheiros de estado de aconselhar o Imperador nas 
questões da alta política, dizendo que não tinha idéia de uma insti
tuição semelhante em país algum do mundo. Eu tive a pachorra de 
copiar os artigos das ordenanças de Luiz XVIII, que reorganizaram o 
conselho de estado, e peço ao ilustre Senador que preste atenção ao 
que vou ler. 

Diz o art. 69 da ordenação de 1814: "O conselho d'en haut 
ou dos ministros, será composto dos príncipes da nossa família, 
do nosso chanceler e daqueles dos nossos ministros secretários de es
tado e dos conselheiros de estado que houvermos por bem chamar 
para cada sessão." A ordenança de 1817 criou um conselho de gabi
nete tirado do conselho privado e do conselho de estado, para dis
cutir as matérias da alta administ'ração e questões do governo. 

O SR. PAULA SOUZA- Não estou ainda convencido. 
O SR. LOPES GAMA -Pois ainda duvida? 1: certo que este 
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projeto não seguiu inteiramente a organização daquelas ordenanças; 
mas elas servem para mostrar que tem existido instituições que admi
tem os conselheiros de estado destinados para objetos administrati- . 
vos a fazerem parte do conselho da coroa em que se discutem ques
tões de alta política. Penso pois, que nem por este lado o projeto é 
defeituoso, e voto para que ele passe a 3~ discussão. 

O SR. A. BRANCO - Desejo dar uma explicação sucinta ao 
nobre Senador que falou antes daquele que acaba de sentar-se. Disse 
esse nobre Senador que ontem pouco faltou para aqui se proclamar 
o princípio do governo absoluto, isto é, que o poder dos reis vem de 
Deus. 

Ora, sem nada observar sobre esse princípio, que não diz nada 
a respeito de governos absolutos, perguntarei: Em que se fundou o 
nobre Senador para avançar sua asserção? Sem dúvida, foi descubri
la no que eu disse a respeito da inviolabilidade dos monarcas. Falan
do a este respeito, disse eu que o monarca era inviolável, não porque 
lhe fosse vedado fazer alguma coisa por si, mas porque lhe era isso 
facultado, e a constituição em todo o caso o cobria com esse manto 
da inviolabilidade, por ser assim conveniente ao país. Então, pergun
tei eu mais: porque não quer o nobre Senador que o monarca faça 
coisa alguma por si? E porque entende que daí lhe podem vir odio
sidades. Pois, se assim é, (continuei eu) se o nobre Senador entende 
que o conselho de estado não o abriga suficientemente de toda a 
responsabilidade, ainda mesmo a moral, devia, para ser conseqüente, 
mostrar que a constituição quer um ministro que sirva para referen
dar até as ordens particulares e domésticas do Imperador, pois que 
delas também podia provir-lhe odiosidades .. Onde está aqui abso
lutismo, de que tanto se arrepiou o nobre Senador? Não o vejo. 

Sr. presidente, eu· reputo muito útil a discussão que tem havi
do, pois que de tais discussões talvez resulte uma melhor inteligência 
de constituição do que tem havido até aqui, talvez porque toda a 
inteligência tem sido dada pelas paixões dos partidos políticos sem 
oposição. Eu espero que daqui em diante se poderá dar uma melhor 
inteligência, porque nós já temos um passado, uma experiência de 
mais de dezessete anos de governo representativo, e uma experiência 
bem rica de fatos de toda a qualidade. 

Explicarei agora o que disse em outra ocasião a respeito da lei 
da regência. Eu disse que ela não teve por fim interpretar a constitui
ção, e sim limitar poderes. Neste ponto, creio que todos concordare
mos pois que é um fato a que todos assistimos. Mas diz o nobre Se
nad~r que, não obstante não ter por fim interpretar a constituição, 
mas só limitar poderes, contudo, no artigo que trata do poder mo
derador, interpretou, e não limitou. Entretanto, é o mesmo nobre 
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Senador que entende que o poder de nomear e demitir ministros sem
pre foi livre ao monarca, sem referendai Se isto é assim, é evidente 
que, mandando a lei da regência nesse artigo que todos os atas da 
regência fossem referendados, limitou o poder moderador. E como, 
Srs., entender-se interpretativo um artigo que só diz respeito à re
gência, uma legislação transitória. E quando assim fosse, ainda era 
verdade o dizer que o artigo limitou, por que deve entender-se que a 
interpretação foi motivada no fato de poder-se dar, e dar-se efetiva
mente uma inteligência diversa à constituição a esse respeito, isto é, 
entender-se que os atas do poder moderador não tinham referenda 
dos ministros, não obrigavam sua responsabilidade. Eu deixo de parte 
a qualificação da razão de ordem, que também se deu a esse artigo, 
pois que tal qualificação é perfeitamente irrisória e insustentável. 

Também um nobre Senador fala muito em Benjamin Constant. 
Não duvido e sei mesmo que Benjamin Constant tratou do poder 
moderador; mas eu devo declarar que formei minha opinião sobre a 
constituição do estado, e não sobre Benjamin Constant. O nobre 
Senador asseverou, com muita graça e desembaraço, que eu apli
quei os princípios de Benjamin Constant como um certo boticário, 
que usava de receitas de um bom médico. Responderei: ou Benja
min Constant estabelece a doutrina que eu quis consagrar em minha 
emenda, ou a minha emenda estabelece o contrário dessa doutrina. 
No primeiro caso, não sei, nem demonstrou o nobre Senador a má 
aplicação que inculcou; no segundo, parece evidente que o nobre 
Senador entende que Benjamin Constant quer a referenda e responsa
bilidade dos ministros não só nos atas do Poder Executivo, mas tam
bém nos do poder moderador; isto é, que o célebre publicista não 

. quer, que se separem os dois poderes, pois que é de fato não separá
lo o deixar continuar as coisas como estavam, e deixá-lo à discrição 
dos memos agentes responsáveis. Ora, isto é uma conseqüência 
contrária à opinião do nobre Senador, isto é, que foi Benjamin 
Constant que demonstrou a necessidade da separação dos dois pode
res, e que de fato os separou; donde se segue que o nobre Senador 
acredita que o ilustre publicista disse e logo se desdisse; quis e logo 
não quis. Isto é que me parece não entender e aplicar como o tal bo
ticário as doutrinas dos autores; isto é realmente rebaixá-los à nossa 
pequena esfera, e daqui claramente se crê que, bem longe de caber 
em mim, foi pelo c:ontrário muito bem talhada para o nobre Senador 
a carapuça do boticário. Não tenho mais nada a responder, e estou 
satisfeito. 

O SR. VERGUEI RO -Sr. presidente, limitar-me-ei a poucas 
observações. Sustentei aqui que a nomeação ou demissão dos minis
tros não dependia da referenda, nem de responsabilidade alguma. 
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Fundei-me na constituição, que diz que - O Imperador poderá 
nomear e demitir livremente os ministros -. Entendia que esta pala
vra - livremente - queria dizer - sem dependência de concurso al
gum, sem dependência de formalidade alguma-, e que nada o podia 
embaraçar de praticar este ato. Mas o nobre Senador que acaba de 
falar diz que esta palavra - livremente - é relativa ao capítulo do 
conselho de estado. Parece-lhe que esta liberdade que se dá ao mo
narca é em conseqüência da limitação que está no capítulo do con
selho de estado, o qual todavia é posterior. 

Os nobres Senadores que dão tanto peso à matéria que até 
procuram deduzir um sentido alheio das palavras da constituição, 
não deviam dizer que esta expressão - livremente - era em razão 
de um artigo que ainda não estava na constituição, artigo que foi pos
to depois, que vem adiante. Mas, estivesse adiante ou atrás, creio que 
a expressão não significa simplesmente que o Imperador não ouvirá 
o conselho. A palavra - livremente - quer dizer mais, quer dizer que 
não haverá obstáculo algum que o embargue. !: como me parece que 
se deve entender a palavra- livremente. -

Ora, depois da constituição ter estabelecido que o Imperador 
poderá nomear e demitir livremente os seus ministros, em outro cap., 
vem o conselho que o monarca deve consultar em todas as ocasiões 
em que se proponha exercer qualquer das atribuições do poder mo
derador, à exceção daquela. Essa limitação, que vem no capítulo do 
conselho de estado, não é senão a conseqüência do que estava esta
belecido. Portanto, parece que fica em pé a minha opinião de que 
não é limitada por obstáculo algum a faculdade que o monarca tem · 
de fazer mudança de ministros. 

Mas, haverá algum inconveniente em que as deliberações do 
monarca sejam postas em execução pelos ministros? Eu desejo ser 
bem entendido a este respeito; eu sustento somente que os atos do 
poder moderador, para aparecerem na sociedade, isto é, para se 
entregarem à execução, é necessário que passem pelo Poder Executi
vo. Eu não digo que o ministério influa na deliberação desses atos; 
mas sustento que estes, para terem execução, necessitam de ·sua re
ferenda. Não vejo o menor inconvenierte nisto: é prática que se tem 
seguido até hoje que os atos do Poder Moderador passem pelo Poder 
Executivo para sua execução. Creio que, quando os ministros con
pareciam no conselho de estado, era pa(a. darem as informações ne
cessárias das repartições a seu cargo; o Imperador tomava aquela 
deliberação em conselho, e depois passava a ser executada pelo mi
nistro respectivo. Assim acontecia. 

Nós também não pomos em execução lei alguma: o Corpo Le
gislativo faz aquelas que convém para os ministros as fazer executar. 
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1: verdade que não é só quem as executa, porque algumas há que 
não são da esfera do Poder Executivo, mas sim do Poder Judiciário. 
Ora, a respeito da atribuição de sancionar, é expresso na constitui
ção que os atos do Poder Moderador tenham a referenda dos minis
tros; parece-me que está na constituição. 

O SR. A. BRANCO- Onde? peço que me mostre. 
O SR. VERGUEI RO - No artigo 7Ç, que diz:- Assinada a lei 

pelo Imperador, referendada pelo secretário de estado competente, 
etc. - Parece-me que não pode haver maior clareza do que esta; e 
eis-aqui que os atos do poder moderador não podem deixar de ser 
referendados pelo Poder Executivo. 

E que dificuldade haverá em que o ministro referende atos 
do Poder Moderador, para ser executada a deliberação do monarca? 
A constituição foi tão previdente, que, querendo que o monarca 
executasse as suas deliberações sem passarem por outro poder, não 
deu outro ministério para execução desses atos; e na verdade, isso 
seria logo e terrível: era necessário dar um meio de ação; e é o exe
cutivo que põe em ação essa deliberação do poder Moderador. Deste 
modo, se solvem todas as dúvidas. 

Ora, se isto é assim, se a constituição tem sempre sido enten
dida deste modo, como se quer introduzir agora essa distinção? Não 
é melhor continuar pelo mesmo caminho que até aqui temos segui
do? Resultará dessa inovação a mínima conveniência? Creio que não. 

Enquanto à lei da regência, como o artigo não tinha por obje
to essa limitação, disse que era razão de ordem; servi-me de uma ex
pressão que talvez não fosse boa; mas o meu pensamento creio que 
ficou claro. A lei da .regência o que tinha por fim era estabelecer a 
limitação do poder, e não marcar direitos; e, tomando por princípio 
de ordem o direito estabelecido, regulou as atribuições, e depois fez 
as limitações. O como foi este procedimento não indagarei agora, 
porque o fato está passado. 

O poder moderador é independente. como todos os outros, e 
em serem suas deliberações executadas por outro poder, não se ata
ca nem destrói sua independência, assim como não está destruída 
a independência do Poder Legislativo, conquanto ele não execute 
suas deliberações. Qual é a vantagem do sistema constitucional? 
Não é essa distribuição de atribuições, e harmonização que existe 
entre os diferentes poderes políticos, obrando contudo separadamen
te? E certamente. 

Quanto à responsabilidade, não disputarei, nem esta é a oca
sião própria de examinar se há responsabilidade legal no ministro 
que recusar referendar um ato do Poder Moderador; mas os nobres 
Senadores hão de concordar que, podendo resultar males de alguns 
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atos do Poder Moderador, sendo o monarca impecável, eles hão de 
necessariamente ser atribuídos a alguém; falo relativamente à 
responsabilidade moral, e não à legal; e a quem há de ser isso atribuí
do? Segundo a opinião dos nobres Senadores, há de ser ao monarca, 
porque não há a quem se possa atribuir senão a ele; mas é nisso que 
não posso concordar. 

Eis por que entendo que a constituição foi sábia quando quis, 
como explicitamente declarar a respeito da sanção das leis, que es
tas passassem pelo Poder Executivo; parece que por este meio tudo se 
harmonizou. O Poder Moderador não fica embaraçado no livre exer
cício de suas atribuições, e estará o monarca a coberto de toda ares
ponsabilidade, sendo suas deliberações postas em execução pelo Po
der Executivo, no que se não diminui em nada a ação do Poder 
Moderador. 

Se os dois poderes residissem em pessoas diversas, ainda se 
poderia dizer alguma coisa; mas é o mesmo monarca quem ao mesmo 
tempo exerce o Poder Executivo e Moderador, com a diferença única 
de que o exercício daquele poder é por meio dos seus ministros. 

Sou obrigado a fazer ainda algumas reflexões sobre a terceira 
atribuição de que trata o artigo; isto é, relativamente a questões 
de presas e indenizações. Eu entendo que pertence ao Poder Exe
cutivo o conhecimento destas questões, e que mal colocado está ele 
atualmente no Poder Judiciário. Disse-se que é uma usurpação, e 
também assim o considero; está usurpada pelo Poder Judiciário essa 
atribuição. Na verdade, vê-se que o Poder Exec!Jtivo, desde o seu 
princípio, tem tido muito pouco cuidado em sustentar as suas atri
buições não só tem consentido usurpações do Poder Judiciário, 
mas também do Legislativo, o que já algumas vezes tenho feito ver 
na casa. O Poder Legislativo tem entrado na aplicação da lei ao fato, 
e que lhe não pertença; mas, conquanto reconheça que tem havido 
usurpação a respeito dessas atribÚições, nem por isso digo que o 
Poder Executivo as deve exercer arbitrariamente. 

Segundo a explicação que ouvi a este respeito, parece que se 
quer que o governo vá já julgar as presas e indenizações; e a isto não 
posso dar o meu assenso, por entender que, sendo negócio grave, 
tratando-se de interesses individuais, é necessário estabelecer as con
venientes regras para o exercício dessa atribuição. Por ser o conhe
cimento deste objeto pertencente ao governo, não se segue que ele 
deve obrar discricionariamente; e entendo que o Corpo Legislativo 
está autorizado. para estabelecer a forma porque ·o governo se deve 
haver nesses negócios. Quisera que houvesse tribunais administrativos 
para deles tomar conhecimento; mas, enquanto a lei os não estabe
lece, o que cumpre fazer? O Poder Judiciário está nessa posse, vai 
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continuando; por assim praticar, não se lhe pode fazer increpação; a 
omissão tem sido do Corpo Legislativo, que não tem feito lei que 
extreme esses negócios. Entre nós está muito pouco extremado o 
direito civil do administrativo; e por eu reconhecer isto, é que pro
pus a criação de cadeiras de direito administrativo nos cursos jurí
dicos. 

Parece porém que, pela disposição do artigo, não fica bem ex
tremado este negócio, e talvez que alguns inconvenientes apareçam 
na prática desta lei. E verdade que o monarca pode consultar o con
selho de estado nestas questões; mas há de ser sobre aquilo que a 
prática mostrar que é de direito administrativo; o Poder Judiciário 
está na posse de julgar as controvérsias, e ainda que seja o Conselho 
de estado autoridade administrativa, pode entender-se que a posse 
do Poder Judiciário não é alterada por esta lei; e, para se dispensar o 
Poder Judiciário deste exercício; cumpria que a lei o determinasse; 
mas, enquanto isso se não fizer, parece que os tribunais de justiça se 
não devem julga~ dispensados desse exercício. 

Sobre os abusos de direito eclesiástico, se pode dizer ·o 
mesmo. Entendo que isso é administrativo, mas acha-se entregue ao 
Poder Judiciário, e não podemos derrogar a legislação que existe em 
prática, com um simples dito; é necessário legislação adequada a isso. 

Tudo isto me induz a votar contra todas as especificações; se 
o artigo passar, passe com a cláusula geral, porque assim diz tudo, e 
evita que nos envolvamos em dificuldades. 

O SR. H. CAVALCANTI- Sr. presidente, eu tenho a palavra 
para falar sobre· a matéria, e muita coisa desejara dizer; mas a marcha 
que vai tomando a questão não está muito na ordem, e receio que 
ainda vamos a pior; por isso, se se quer votar, cederei a palavra. 

Muito estimaria responder a algumas coisas que disse o nobre 
Senador pelo Rio de Janeiro; mas, se continuarmos a discussão em 
que nos achamos empenhados, levaremos a sessão inteira; e como 
desejo que nos ocupemos de outros objetos que igualmente interes
são ao país, cederei da palavra, se se quiser já votar. 

O SR. PRESIDENTE (para o Sr. Alves Branco)- O nobre Se
nador quer ceder a palavra? 

O SR. ALVES BRANCO- Cederei. 
O SR. PRESIDENTE consulta o Senado se dá a matéria por 

discutida. 
Decidindo-se afirmativamente, procede-se à votação. 
E aprovado o art. 79 e seus §§, com a 2~ parte da emenda do 

Sr. Paula Souza, e com a emenda do Sr. Carneiro de Campos, não 
passando a 1 ~ parte da emenda do Sr. Paula Souza, e julgando-se 
prejudicada a emenda do Sr. Mello Mattos. Proposta a emenda aditi-
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va do Sr. Vasconcellos, fica empatada a votação, e o Sr. presidente 
declara que terá lugar o desempate na 1 ~ sessão. . 

"Art. 8'? O governo determinará, em regulamentos, o número 
das seções em que será dividido o conselho de estado, a maneira, o 
tempo de trabalho, as honras e distinções que ao mesmo e a cada um 
de seus membros competir; quanto for necessário para a boa exe
cução da presente lei." 

. . ~ S~. FERREIRA DE MELLO -Sr. presidente, acho este 
art1go 1nte1ramente desnecessário. Diz ele: "O governo determinará, 
em regulamentos, o número das seções, &c." (Lê.) Ora, não é mister 
qu~ esta auto~ização seja agora conferida ao governo, por isso que já 
esta esta~ele:1das no § 12 do artigo 102 da nossa constituição, no 
qual se d1spoe que compete ao Poder Executivo "expedir os decre
tos, instruções e regulamentos adequados à boa execução das leis." 
Se pois essa faculdade está estabelecida na constituição, e dela tem o 
governo constantemente feito uso, não sei por que razão se quer 
agora consigná-la neste artigo. 

Dividirei o artigo em duas partes. Na primeira, se diz que o 
governo determinará, em regulamentos, o número das seções em que 
será dividido o conselho de estado, a maneira e o tempo de trabalho. 
Na segunda, se diz que, pela mesma maneira, determinará as honras 
e distinções que ao conselho e a cada um de seus membros deve com-
petir. 

Quanto à primeira parte, já mostrei que é desnecessária a sua 
disposição, por isso que o governo, em conseqüência do que está 
consignado no citado § 12 do artigo 102 da constituição, está no 
exercício da faculdade que por ela se lhe quer conferir. 

Quanto à segunda parte, também a julgo inútil, visto que, pelo 
§ 11 '? do referido artigo 102 da constituição, compete ao Poder 
Executivo "conceder títulos, honras, distinções, etc." E se por esta 
disposição da nossa constituição pode o Poder Executivo conceder 
títulos, honras e distinções ao conselho de estado e a cada um dos 
seus membros, não vejo razão alguma para que o mesmo se declare 
neste artigo do projeto. 

Parece que assim se aberra dos precedentes que o Corpo 
Legislativo tem constantemente estabelecido e guardado. As dispo
sições da constituição sempre tem sido executadas sem que se tenha 
julgado necessário fazer especial menção delas nas leis que adotamos. 

Ora, se pelo artigo se quisesse desde já designar as honras e 
distinções que devem competir ao conselho de estado e a cada 
um dos seus membros, seria isto conforme com os precedentes 
que temos estabelecido. Na lei da criação do Supremo Tribunal de 
Justiça, concedeu o Corpo Legislativo a seus membros o título de 
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conselho e o tratamento de excelência. Pela lei de organização do 
tribunal do tesouro público nacional, também se deu o título de con· 
selho ao seu inspetor e contador geral. 

Mas, pelo artigo em discussão, se diz que o governo determi· 
nará os títulos e distinções que devem competir ao conselho de esta· 
do e a cada um de seus membros; não· se marcam esses títulos, essas 
distinções. Ora, estando esta atribuição já conferida (como disse e 
demonstrei) ao Poder Executivo, pela nossa constituição, claro está 
que o artigo é ocioso, salvo se se entende que por ele mais alguma 
atribuição fica tendo o governo. Se assim é (o que nã posso concluir 
de sua redação) igualmente me parece que não é conveniente que ele 
seja aprovado; porque, se contém alguma coisa maior do que aquilo 
que está na constituição, julgo eu que o Corpo Legislativo não deve 
delegar a atribuição de legislar; e se contém somente o mesmo que 
está consagrado na constituição, então é desnecessário. 

Talvez mesmo se possa recear que este artigo contenha alguma 
disposição além da que se acha consignada na constituição, por isso 
que já ouvi nesta casa um ministro da coroa, tratando da ordenação 
do reino, dizer que nela havia artigos que eram somente regulamenta
res, os quais o governo podia reformar. Nessa ocasião, eu devia tal
vez não deixar passar essa incontestada idéia do Ministro da coroa, 
por me parecer perigosa, visto que, necessariamente, deve ser muito 
difícil definir qual é a parte puramente regulamentar, e qual a le
gislatura. Desde que ouvi enunciar semelhante proposição, fiquei 
sempre receoso de que adotássemos algum artigo que pudesse conter 
idéia semelhante. E lendo agora este artigo 89, ocorreu-me a desne
cessidade dele, por isso que sua doutrina está consagrada na consti
tuição; mas, se contém alguma coisa mais que seja mister conceder
se ao governo, para a boa execução desta lei, espero que o nobre 
autor do projeto ... Declaro que considero autor do projeto aquele 
que o assinou primeiro, pois este tem sido o estilo da casa. Quando 
um projeto aparece contendo muitas assinaturas, entende-se sempre 
que o primeiro assinado é o seu autor, e que os mais não fazem se
não apoiar, na forma do regimento. Espero pois, como dizia, que o 
nobre Autor do projeto me ilustrará quanto ao fim a que se propôs 
neste artigo, porque, repito, julgo redundantes ambas as suas partes. 

Talvez que estas minhas reflexões induzam o nobre Senador a 
marcar (o que me parece melhor) quais essas honras que devem com
petir ao conselho de estado e a cada um de seus membros em par
ticular; o que, como já disse, é firmado nos precedentes da casa, pre
cedentes estes que não têm apresentado inconveniente algum na prá
tica. 
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Por. ~ra, estou inclinado a propor a supressão do artigo, por 
desnecessano; mas, se o nobre Senador autor do projeto se dignar 
patentear-me quais os motivos por que incluiu este artigo no projeto, 
pode ser que ainda vote por ele. 

O SR. LOPES GAMA- Neste artigo autoriza-se" o governo não 
só para determinar, em regulamentos, as honras e distinções que 
possam competir ao conselho e aos membros, como também para 
determinar a ordem do trabalho. Por conseguinte, até aqui já se vê 
que o artigo é indispensável, pois que é necessário que o conselho de 
estado tenha um regulamento para exercer as suas funções. Enquanto 
as honras e distinções, o projeto deixou isto ao governo, porque, pela 
constituição, lhe compete. · 

Ora, disse o nobre Senador que leis têm havido nas quais se 
têm marcado honras e tratamentos de alguns empregados públicos; 
e citou a lei do supremo tribunal de justiça e a da organização do te
souro. Também se poderia fazer o mesmo neste projeto, porque, uma 
vez que o Imperador consinta na lei e a sancione, vem a ser ele o que 
dá estes títulos e distinções, o que pela constituição é da sua atribui
ção. Assentou-se que era melhor deixarmos ao governo regular essas 
honras e títulos, tanto mais que, podendo entrar neste conselho os 
membros do antigo conselho de estado, talvez convenha dar-se o mes
mo título e honras que tinham estes antigos conselheiros. Mas note o 
nobre Senador que o artigo só contém dois pensamentos: um, em que 
se determina que os regulamentos sejam para determinar a ordem dos 
trabalhos do conselho; e o outro, para regular estes títulos e distin
ções. Isto não vale a pena discutir. 

O SR. PAULA SOUZA- Eu também sou de voto que se su
prima o artigo, porque ele só lembra ao governo o uso de uma atri
buição sua. Se é da atribuição do governo fazer regulamentos e dar 
instruções para a boa execução das leis, é claro que há de haver regu
lamentos para a ordem dos trabalhos deste conselho. Nós, nesta 
parte, não damos nada ao governo; somente o aconselhamos. O 
governo, pela constituição, tem direito de fazer regulamentos para a 
boa execução das leis; esta lei não pode ser executada sem haver um 
regulamento que determine tudo quanto for mister para que o con
selho marche logo, o governO' hã de ver quais as seções que deve for
mar, e as matérias que devem pertencer a cada seção, e dará os neces
sários regulamentos. Isto é ur:n dever do governo, não precisa delega
ção nossa; pelo contrário, não deve isto passar, porque houve aqui 
discussão se, em virtude do projeto, os príncipes deviam trabalhar 
nas seções debaixo da presidência dos ministros; mostrou-se que isto 
não convinha, e respondeu-se que os regulamentos do governo 
podiam aclarar esta matéria. Pode-se entender que por este artigo o 
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governo pode impor outros deveres, e não aqueles que estão já desig
nados na lei; então, nesta hipótese, já há uma delegação, e isto não 
convém, porque pode, neste caso, o regulamento do governo estar 
em contradiçãp com as disposições da lei. 

Na discussão, falando-se sobre as atribuições do conselho, se 
disse também que, em certos casos, os ministros não deviam assistir 
ao cônselho de estado, quando no art. 1 C? se diz que os membros _do 
ministério terão assento no conselho. Logo, o regulamento não pode 
dizer que, em certos casos, os ministros não tenham assento no con
selho, como se disse aqui na discussão. Para evitar, pois, que um mi
nistério qualquer possa nos regulamentos dar novas atribuições, e is
to em virtude de uma delegação, não deve passar este artigo. 

Agora, quanto às honras e distinções que ao mesmo conselho 
e a cada um dos seus membros competem, tem-se enunciado como 
opinião incontestável que ao governo compete dar honras e títulos 
na forma da constituição; mas a minha opinião individual é que ao 
governo compete aplicar a lei ao fato, isto é, quando as honras e 
títulos estiverem marcados na lei; por exemplo, as ordens militares 
foram, são, e devem ser, criadas por uma lei; os títulos foram criados 
por lei; por conseguinte, o que compete ao governo é aplicar a lei ao 
fato, é dar esses t(tulos a tais e tais; mas ao poder executivo não é 
livre marcar honras e títulos para certos empregos. Eu entendo que 
é livre ao Poder Executivo aplicar a lei ao fato, determinar que tais 
e tais disposições criadas por leis anteriores se apliquem para tais e 
tais indivíduos. Agora, mesmo nesta hipótese, é preciso que seja em 
recompensa de serviços prestados ao estado, como determina a cons-
tituição. . 

Por conseguinte, se se quer agora dar certos títulos e certas 
distinções ao conselho de estado, e a cada um de seus membros, a 
lei devia dizer quais são esses títulos e distinções, porque o simples 
fato de ser conselheiro ainda não é um serviço feito ao estado; e 
portanto, não pode o governo, em conformidade da constituição, 
conceder títulos e honras a estes cidadãos. E de crer que a este em
prego se chamem homens que tenham feito serviços, mas pode não 
acontecer assim; logo, as distinções dadas já não são em recompensa 
de serviços. 

Se eu quisesse abusar da paciência do Senado, talvez fizesse 
agora algumas observações a respeito do que disse um nobre Senador 
pelo Rio de Janeiro, quando falou no artigo antecedente; mas eu jul
go que era abusar da paciência do Senado, se, afastando-me do 
objeto de que agora se trata, tornasse a entrar nas discussões passa
das. Não quererei dar o exemplo de faltar à ordem. Na terceira dis
cussão, eu terei ocasião de fazer ver ao nobre Senador que não são 
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absurdas as opiniões que eu emiti; devo porém dizer desde já ao no
bre Senador que não compreendeu a constituição inglesa, e tanto não 
a compreendeu, que cometeu um anacronismo, que foi quando falou 
no parlamento convocado pelo príncipe d'orange, cujos atos teriam 
sido depois confirmados por Carlos 11. 

O SR. L. GAMA - Não disse tal; figurei duas hipóteses em 
duas épocas diversas. 

O SR. PAULA SOUZA - Apelo para o Senado; o honrado 
membro se enganou; e só depois de eu lhe dizer que cometera um 
anacronismo, é que emendou o seu erro. Seja como for, na terceira 
discussão, eu farei ver ao nobre Senador, que as opiniões que eu 
enunciei nãú são absurdas; e se são absurdas, eu folgo muito de ter 
essas opiniões, que têm por si todos os publicistas ilustrados, enquan
to a opinião do nobre Senador, que é tão boa, é original. Eu não lhe 
suponho autoridade para fazer teorias em oposição às idéias dos gran
des publicistas. Também, em ocasião oportuna, farei ver que a expli
cação que deu o nobre Senador a respeito do conselho de estado da 
França é mais uma prova contra a sua opinião. Eu respeito muito 
as luzes do nobre Senador; mas, em paralelo com outros homens res
peitáveis por seus talentos, com os estadistas da Inglaterra, da França 
e de todos os governos regulares, o nobre Senador há de me consen
tir que eu duvide de sua autoridade; por isso, sejam embora absur
das as opiniões que emiti, eu continuarei nelas, e não seguirei as do 
nobre Senador. Não respondi logo ao nobre Senador porque não quis 
abusar da paciência do Senado. Acresce que, depois de ter falado o 
nobre Senador o Sr. Vergueiro, parecia-me que não se podia dizer 
mais nada a esse respeito. Na terceira discussão, porém, eu convence
rei ao nobre Senador de que não se mostrou muito inteirado da ma
téria. 

Parece-me. que se o artigo é para o governo fazer regulamentos 
para a boa execução da lei, ele tem este dever pela constituição; e 
quanto à outra parte, a respeito das honras e distinções, eu devo di
zer que é necessário que a lei as marque; porque o governo só aplica 
a lei ao fato, não está com um poder absoluto ou discricionário para 
dar esses títulos, honras e distinções. 

Por isso hei de votar contra o artigo. 
O SR. FERREIRA DE MELLO- Sr. presidente, depois que 

ouvi ao nobre Senador autor do projeto, mais me convenci da ne
cessidade deste artigo. E aumentar unicamente um artigo à lei, sem 
utilidade alguma, porque a razão que o nobre Senador deu para sus
tentar o artigo foi que era para o governo dar regulamentos e instru
ções adequados para a boa execução da lei. Ora, passando este pro
jeto como lei, o governo pode e deve dar, e até constantemente tem 
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dado regulamentos e instruções para a boa execução destas leis, por
que a constituição o autoriza a isso. 

Quanto às distinções e honras, eu julgo que, se o governo qui
zer dar distinções e honras já criadas por lei, as poderá conferir; 
mas para isto está também o governo autorizado pela constituição 
do império. Para que pois vem este artigo? · 

E evidente que na legislação convém não decretar artigos ocio
sos, e os que se consagram nas leis devem ter sempre toda a clare
za. Quem ler este artigo fica logo entendendo que se duvidou da fa
culdade conferida pela constituição do império ao Poder Executivo; 
pelo menos, eu o acho ocioso e contrário aos estilos seguidos sempre 
pelo Corpo Legislativo. 

Agora, se se quisesse fazer já menção, como há pouco disse, 
das distinções,. honras e· regalias que deve ter o conselho. de estado e 
cada um de seus membros em particular, isto seria mais conveniente, 
e até seguíamos os precedentes do Corpo Legislativo, que eu dtei, 
relativos à lei da criação do Supremo Tribunal de Justiça, e à lei da 
organização do tesouro. Mas o artigo tal e qual deve ser suprimido 
por ocioso, salvo se ele contém mais alguma disposição além daque
las que estão marcadas na constituição; e se contém, então era me
lhor que só dissesse com clareza, para depois não haver dúvidas na 
execução. Por isso, ainda mando à mesa a emenda de supressão. 

E apoiada, entra em discussão conjuntamente com o artigo, 
a seguinte emenda do Sr. Ferreira de Mello. - Suprima-se o artigo 
~- . 

O SR. VASCONCELLOS -Aprovo o artigo, Sr. presidente; 
parece-me que a sua doutrina é necessária nesta lei; e até já um nobre 
Senador que impugnou o artigo produziu razões, atentas as quais· 
ele não pode ser suprimido. Disse o nobre Senador- Em minha opi
nião. individual, eu não entendo que o Poder Executivo possa confe
rir honras a estes conselheiros de estado, porque a .constituição só 
permite concedê-las em remuneração de serviços prestados; e estas 
honras deviam ir marcadas, prescritas e declaradas em lei -. Como, 
pois, pode haver dúvida, se o governo tem ou não autoridade de con
ferir as honras no caso de que se trata, isto é, se pode conceder hon
ras e distinções a uma corporação que de novo se cria, e conferi-las 
a certas pessoas, o artigo é indispensável, porque tira todas estas dú
vidas; ninguém poderá depois contestar ao Poder Executivo o direito 
de as conferir. 

Acresce que, para a execução desta lei, há de ser necessário 
marcar a forma pela qual o conselho de estado há de tomar suas 
deliberações entender-se-á também que esta forma de proceder só 
pode ser objeto de uma lei, e não de um regulamento do governo. 
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Para, pois, arredar todas estas dúvidas, e, além disso, para não nos 
ocuparmos de objeto tão novo, para o que ainda não temos os preci
sos dados, que só a experiência nos fornecerá,· aparece este artigo 
do projeto que vem remover todas estas dúvidas;· que vem aclarar a 
matéria. 

Mas disse um nobre Senador: - Não seja o governo autoriza
do a' fazer estes -regulamentos, porque eles podem estar em oposição 
à feL Já ouvi nesta casa dizer-se que o governo podia proibir aos mi
nistros de estado de terem assento· no conselho de estado; esta opi~ 
nião é contrária à lei, porque no artigo 1<? foi vencido que os minis
tros de estado têm assento no conselho. - Ora, o nobre Senador re
feriu-se.a mim; mas, desta vez a memória não serviu fielmente ao no
bre Senador. Tratando eu da emenda do nobre Senador o Sr. Alves 
Branco, que declarava que os atos do Poder Moderador, deliberados 
em conselho, podiam ser expedidos sem assistência dos ministros, 
disse eu que esta emenda não era incompatível com o que já se tinha 
vencido, porque o projeto, como que prevendo-a, tinha declarado ao 
artigo 1<? o que os ministros de estado, conselheiros de estado, por 
sua profissão, tinham assento no conselho, mas não declarou se ti
nham ou não voto. O nobre Senador, pois, equivocou-se quando jul
gou que a minha opinião era que se podia negar assento no conselho 
aos ministros de estado. Eu faço distinção entre ter assento, isto é, 
entre estar presente ao conselho, discutir as matérias, e ~eliberar. 
O projeto é expresso quando confere aos ministros de estado·o direi
to de terem assento no conselho, mas não é expresso quanto à outra 
parte, isto é, a deliberarem. Sendo assim, a emenda do nobre Senador 
o Sr. Alves Branco, que não fazia necessária a assistência dos minis" 
tros no conselho de estado, para haver deliberações, era conciliável 
com o que já estava vencido no artigo 19 Parece-níe portanto que a 
observação do nobre senador, que recaiu sobre as minhas palavras, 
não procede~ 

Sr. presidente,· eu entendo que, para arredar todas as dúvidas 
para que a lei possa ter perfeita execução, cumpre que o Corpo Le
gislativo declare que sobre isto fica o governo habilitado a expedir 
os regulamentos necessários. 

O SR. PAULA SOUZA- Não foi respondido o que eu disse. 
. Eu disse que o governo tem a autoridade de dar regulamentos 
para a boa execução das leis. Ora, se não for aprovado este artigo, 
fica o governo inibido de dar esses regulamentos? Creio que não; 
logo, por esta parte, o artigo· é desnecessário. ,. · · 

. Disse mais que, passando este artigo,· pode haver ·um regula~ 
mento que traga . disposições· opostas às que ·estão no projeto,· e 
trouxe por exemplo a disp·osição relativa aos ministros terem assen-
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to no conselho, a qual poderia ser modificada pelo regulamento. 
O nobre Senador disse que a minha memória não me foi fiel 

neste negócio; parece-me que o nobre Senador é que está equivoca
do. Ele disse e confessou que o artigo 19 dá assento no conselho 
aos ministros de estado, mas que se podia admitir a emenda que di
zia: - Sem a assistência dos ministros. - Pois ter assento no conse
lho não é assistir ao conselho? E quando se entenda que não devam 
ter assento em certos casos, entende-se que tem assento em outros 
casos; logo, está em oposição ao vencido. Os ministros de estado, 
pelo fato de serem ministros, têm assento no conselho, segundo a 
disposição do artigo 1 9; ter assento reconheço que é diverso de dei i
bera r; mas, quando a emenda dizia: - Sem a assistência dos minis
tros - negava-lhes assento no conselho; isto ofendia o vencido; e 
quando se julga que, no regulamento, pode fazer-se com que os mi
nistros não tenham assento, julga-se que o regulamento pode alterar 
a lei. Parece pois que a minha memória não me falhou. . 

Quanto à questão das honras, títulos e distinqões, se se julga 
que o governo não pode dar estes títulos e distinções sem que 
uma lei preceda, digo que este artigo não faz nada; e se se pres
supõe que o governo tem esta plena faculdade, eu então sustento que 
o governo não a tem. O governo não tem a faculdade senão de apli
car a lei ao fato. Quando existam essas leis que criam homens e dis
tinções, o Poder Executivo poderá dar essas honras em recom
pensa de serviços prestados; o simples fato de um homem ser nomea
do conselheiro de estado não é ter prestado um serviço ao estado, 
para que seja remunerado, e, por conseguinte, não poderá ter essas 
honras e títulos que, pela constituição, o governo é autorizado a dar. 
Ao governo compete, quando as honras estão decretadas por lei, de
signar as pessoas a quem· as deve dar, tendo em vista os serviços pres
tados. Por isso, se se entende que estes conselheiros devem· ter tí
tulos e distinções, o artigo deve ser claro, deve dizer que os conse
lheiros de estado terão tais títulos e tais distinções, e eu me propo
rei a fazer uma emenda neste sentido, dizendo que terão as honras e 
distinções dos antigos conselheiros de estado. Mas não aprovo o ar
tigo, porque, se é uma delegação ao governo, talvez o Corpo Legis
lativo não a possa fazer. 

E demais, veja-se o perigo que daqui se pode seguir: pode-se. 
entender que o Corpo Legislativo autoriza o governo a fazer o que 
quiser desta lei, alterando em seus regulamentos muitas das suas 
disposições. Em minha opinião, este projeto, na maior parte dos seus 
artigos, é enigmático: eles estão redigidos de maneira tal que enten
de-se estes artigos de um modo que o senso comum não os entende. 
Deste artigo, por exemplo, pode entender-se que o Poder Legislati-
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vo quer autorizar o governo a alterar todas as disposições desta lei, 
dando, em seus regulamentos a inteligência que convier a este enig
ma. Eu pois para descargo da minha consciência, vou mandar à mesa 
a seguinte emenda: - Os conselheiros .. terão as honras e distinções 

. dos antigos conselheiros de estado, e estando em exercício vencerão 
uma gratificação igual ao terço do que vencerem os ministros secre
tários de estado. - Aqui aumento outro pensamento, que é sobre 
os vencimentos. t evidente que estes conselheiros de estado não hão 
de servir de graça. Todo o homem que serve, principalmente em um 
país livre, deve t~r uma gratificação: quanto mais livre é o país, 
tanto mais é preciso pagar a quem o serve. Nos países despóticos, 
podem os homens servir de graça, porque eles podem ter outras com
pensações; mas, nos países livres, devem ser ·pagos. t bem certo que 
os nobres Senadores hão de querer dar vencimentos aos membros 
desta instituição, e talvez não quisessem consignar esta idéia no pro
jeto, julgando que isto se poderia fazer em uma lei de orçamento, 
onde me parece que não se poderá discutir convenientemente; por 
isso, ofereço a emenda. De propósito não estabeleci quantia deter
minada, porque podem os ministros de estado ter mais v~ncimentos 
do que atualmente tem, como eu entendo que devem ter. Eu, amigo 
da economia, que não me arrependo de ter dado um voto disperdi
çador, julgo, todavia, que um homem colocado na posição de minis
tro, deve estar em circunstâncias de sustentar a dignidade do lugar 
que ocupa, e entendo também que o conselheiro de estado, enquanto 
estiver no exercício, deve ter um terço do que tiverem os ministros; 
presentemente, é seis mil cruzados, visto os ministros terem dezoito. 
Digo - estando em exercício -, porque o projeto faculta que eles 
não tenham exercício, e por conseguinte, não devem ganhar senão 
durante o exercício, isto é, quando estiverem servindo como conse
lheiros ordinários, e por isso classifiquei este vencimento como gra
tificação, eu o como ordenado. 

t apoiada e entra em discussão, com a mais matéria, a seguinte 
emenda: 

"Substitutiva a todo o art. 81? 
Os conselheiros de estado terão as honras e distinções dos 

antigos conselheiros de estado; e, estando em exercício, receberam 
uma gratificação igual ao terço do que vencem os ministros secretá
rios de estado. -Salva a redação. -Paula Souza" 

O SR. VASCONCELLOS- Sr. presidente, peço a V. Ex~ o 
obséquio de me explicar se eu posso oferecer uma emenda ao artigo 
substitutivo do nobre Senador, que acaba de ser aprovado, concebi
da nestes termos: Em lugar de - substitutivo - diga·se - aditivo -, 
só na parte que trata da gratificação. 
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O SR. PRESIDENTE- Pode mandara emenda. 
O SR. VASCONCELLOS- A minha emenda é pedindo a su· 

pressão da 1 <:1 parté do artigo substitutivo do nobre Senador, isto é, 
a respeito das honras que manda conferir aos conselheiros de estado', 
e propondo que seja considerada como artig·o aditivo a outra parte 
que. estabelece a gratificação. Salvo, por conseguinte, a doutrina do 
artigo 8<? Eu mandarei essa emenda. 

Devo agora responder algumas observações do nobre Senador. 
O nobre Senador disse que a doutrina do artigo em discussão contra
ria o senso comum, o sentimento geral de todos os que lerem ó pro
jeto. Muitas vezes me acontecerá estar em oposição ao senso co
mum, é fraqueza minha; entretanto, me parece que posso sustentar 
o artigo sem merecer esta nota. b nobre Senador entende que os mi
nistros não podem deixar de deliberar em conselho, visto terem lá 
assentcr: 

O SR. PAULA SOUZA- Não disse isso .. 

O SR. VASCONCELLOS - A minha opinião a este respeito 
está escrita, e eu peço que se leiam os meus discursos. Se eles estão 
publicados com exatidão, se verá que o que eu disse é que o art. 1 <? 
do projeto muito de propósito declarou que os ministros de estado 
deveriam ter assento no conselho de estado, para informarem, para 
esclarecerem as matérias; ou que, em alguns casos,· deixariam de ter 
esse assento. Assim entendi eu a emenda do nobre Senador o Sr. 
Alves Branco, e a sustentei, na hipótese de que os ministros apresen
tavam-se em conselho, expunham as suas razões, esclareciam a ma
téria; e quando se tratasse da deliberação, os ministros se haviam 
de retirar do conselho. Eis como eu entendi a emenda do nobre Se
nador o Sr. Alves Branco. 

Ora, para se evidenciar a razão em que me firmo, para que não 
seja condenada a minha inteligência como oposta ao senso comum, 
eu exporei afinal como figuro o conselho de estado trabalhando e 
resolvendo. As matérias são discutidas: em minha opinião, sempre a 
esta discussão devem assistir os ministros que julgam que podem con
tribuir com as suas palavras e informações para uma acertada delibe
ração; mas, quanto à votação, parece-me que; em geral; os ministros 
não devem votar com os conselheiros de estado. Acontecerá que o 
Imperador entenda que deva tomar a resolução fora do conselho. 
Trata-se· de uma questão qualquer; os ministros· discutem com os 
conselheiros;· quando se passa à votação, retiram-se os ministros; · 
ou assistam, mas não votem. Eu entendo que há interesse neste pro
cedimento, porque se o Imperador quiser tomar deliberação fora do 
conselho, votando os ministros em conselho, claro está que fica pú-
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blica a deliberação; não consegue o que pretende, que muitas vezes 
depende do segredo da sua resolução. · 

Ora, sendo esta a minha opinião, e observando eu que o arti
go 19 declara que os ministros são conselheiros de estado e acres-

. . I 

centa as palavras - terão assento nele -, entendi eu que nestas pa-
lavras queria reservar-se a determinação dos casos em que os minis
tros não podiam deliberar, ou se nunca deviam deliberar em 
conselho. Ora, entendendo eu assim a marcha do conselho, parecia
me que não contrariava o senso comum; e tanto é esta a mesma con
vicção que eu ainda julgo que não pode ser outra a marcha do conse
lho de estado sobre tal ou tal objeto, mas julga conveniente não co
municar ao conselho de estado qual é a sua opinião, e por isso não 
vota, não delibera em conselho. Entendendo eu assim, claro está que 
podia admitir a emenda do nobre Se.nador o Sr. Alves Branco, que 
não requeria a presença dos ministros aos debates que versassem 
sobre negócios do poder moderador. 

Quanto às outras observações que fez o nobre Senador, parece
me que elas justificam o artigo. E duvidoso a quem compete conferir 
as honras e distinções; o que faz o projeto? Declara que, nos regula
mentos, poderá o Imperador conferir as honras e distinções que hou
ver por bem dar. aos conselheiros de estado. Eis aqui o meio de re
mover qualquer dúvida, e de aplanar todas as dificuldades. Há, além 
disto, outra razão: muitos dos artigos do regulamento podem depois 
ser convertidos em lei. E costume, é estilo dos legisladores, quando 
encetam uma carreira nova, deixar muitas matérias ao regulamento. 
Quando porém a experiência e a observação mostram que a impor
tância de tais e tais disposições é tanta que não convém que conti
nuem no regime do regulamento, então são fixadas em lei essas dis
posições. Eu citarei. um exemplo: é da competência do Poder Exe
cutivo marcar a maneira pela qual se hão de formar as contas, se 
estas contas hão de ser feitas pela maneira antiga, ou se por ·exercí
cios. Depois de feitas as experiências, se se entender que o que a ex
periência tem mostrado preferível não deve ficar mais exposto às 
variações muito fáceis no regulamento, consagra-as em lei. Eis a ma
neira de fazer leis com a experiência assentada, já em estilos muito 
observados, já em dados conhecidos; e não se aventuram assim pro
vidências legislativas que; ou vão empecer a administração, ou fazem 
necessária logo a sua alteração. 

Eis o que eu entendo que poderá acontecer na execução desta 
lei do conselho de estado: pode ser necessário muitas vezes ouvir 
no contencioso ao terceiro que contesta os atos da administração. 
Esta marcha é e deve ser muito diversa da seguida nos tribunais or
dinários; e medidas haverá tão importantes que o bem público exi-
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ja que, depois de bem desenvolvidas, sejam consagradas em lei. En
tretanto, pode muito bem acontecer que seja posta em dúvida a au
toridade do governo a este respeito; e para que não haja obstáculo, eu 
desejo que se acre~cente este artigo à lei de que se trata, isto é, o ar
tigo que autoriza o governo a fazer tudo quanto for necessário, a 
fim de que esta lei tenha boa execução. 

Este é o meu voto. 
O SR. PRESIDENTE- Já deu a hora; se o nobre Senador quer 

mandar a emenda de que falou ... 
O SR. VASCONCELLOS- Eu a mandarei depois. 
O SR. PAULA SOUZA (para uma explicação) -Eu não disse 

que a opinião do nobre Senador chocava o senso comum. O que eu 
disse foi que a letra do artigo tal qual, pelo senso comum, oferecia a 
inteligência de que o governo estava autorizado a fazer um simples 
regulamento, e que para isto desnecessário era o artigo; agora, se era 
para alterar a lei, o senso comum não dava essa inteligência. 

Quanto. ao mais que disse o nobre Senador, eu responderei em 
tempo. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia seguinte: 
Votação da emenda do Sr. Vasconcellos empatada hoje. 
Continuação da matéria adiada; 
E, logo que chegue o Sr. Ministro da Marinha, a 1 ~e 2~ discus

são da fixação das forças de mar. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 15 minutos. 
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SESSÃO EM 14 DE JULHO DE 1841 

Presidên.cia do Sr. Conde de Valença 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1<? SECRETARIO lê um ofício do 1<! Secretário da 
Câmara dos Srs. Deputados, acompanhando treze proposições da 
mesma Câmara, que autorizam o governo a mandar passar cartas 
de naturalização a Aleixo Ferreira Tavares de Carvalho, frei Bento 
de Maria Santíssima, Ernesto Emiliano de Mendonça, João Joaquim 
Ferreira de Aguiar, Joaquim Antonio da Silva, Joaquim Machado 
de Freitas, José Antonio Gonçalves, José Homem de Almeida, 
Manoel Ramos Duarte, frei Milésio Prendergust, Teodoro Xavier de 
Assunção César, Vicente Pereira de Carvalho Guimarães e João Leite 
de Amorim: são remetidas à Comissão de Constituição. 

ORDEM DO DIA 

Entra novamente em discussão a emenda do Sr. Vasconcellos 
ao artiao 7Ç do projeto de lei - S -deste ano, criando um conselho 
de estado, a qual emenda havia ficado empatada na votação, na 
última sessão. 

Discutida a emenda, é aprovada. 
Achando-se presente o Sr. Ministro da Marinha, entra em pri

meira discussão a seguinte 

PROPOSTA 

"Artigo 1Ç As forças navais em tempo ordinário, para o ano 
financeiro que há de correr de 1812 a 1843, constarão de 2.500 
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praças de todas as classes, e dos. navios de guerra que o governo 
julgar conveniente armar. 

"Art. 2<? Em tempo extraordinário, poderá o governo elevar 
o número de praças de que trata o artigo antecedente a 4.000 praças. 

"Art. 3<? O corpo de artilharia da marinha será elevado ao seu 
estado completo. 

"Art. 4<? O corpo de imperiais marinheiros será elevado, logo 
que seja possível, ao número de 12 companhias, com 106 praças cada 
uma. 

"Art. 5<? Além das companhias mencionadas no artigo ante
cedente, haverá outra de aprendizes marinheiros, que poderá ser 
elevada até o número 'de duzentos menores; de idade de 1 O até 17 
anos, que ficará adida ao corpo de imperiais marinheiros. 

"Art. 6<? O governo, para completar as forças acima decre
tadas, fica autorizado para ajustar maruja a prêmio, nacional ou 
estrangeira, e para recrutar na forma das leis em vigor. 

"Art. 7<? Fica também autorizado o governo para, além do 
soldo, dar às praças do corpo de artilharia de marinha que, conclu
indo o seu tempo de seniiço, quiserem nele continuar, uma grati
ficação igual ao soldo de primeira praça, enquanto forem praças 
de pret, e a recrutar, na forma das leis, as praças precisas para com
pletar a força do referido corpo. 

"Art. 8Ç Os oficiais da armada, de artilharia da marinha, 
fazenda e náutica, perceberão, . quando embarcados em ní!vios 
armados, o meio soldo que lhes marca a lei de 15 de outubro de 
1836, em cuja. disposição ficam compreendidos· os oficiais· mari
nheiros. Os cirurgiões e capelães. da armada vencerão ·também a 
gratificação de 40$ rs. mensais; quando embarcados ou efetivamente 
empregados nos hospitais. 

"Art. 9<? A gratificação adicional dos cirurgiões e capelães de 
artilharia de marinha será também de 40$ rs. mensais. Os mesmos 
cirurgiões, assim como os da armada, são compreendidos nas dispo
sições em vigor do alvará de 16 de dezembro de 1790, e da carta de 
lei de 6 de novembro de 1827. 

"Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de maio de 1841.·- Marquês 
de Paranaguá. " 

Emendas aprovadas pela Cârnara dos Deputados à· proposta 
do poder executivo, que fixa as forças navais para o ·ano· financeiro 
de 1842 a 1843. 

"A Assembléia Geral Legislativa decreta: 
"O art. 2<? converta-se em aditamento ao 1 <?, nos. termos se

guintes: - Erri tempo extraordinário, este·número de praças poderá 
ser .elevado a 4.000 -. · · · 
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"No art. 9'?, depois das palavras - 1,790 -, substitua-se o 
resto do· mesmo artigo pelo seguinte: - E as viúvas, filhas ou mães 
de cirurgiões militares, ficam compreendidas nas disposições da lei 
de 6 de novembro· de 1827-. . 

"Art. aditivo. O governo fica desde já autorizado para abonar 
aos marinheiros que se inutilizarem no serviço da armada os respec
tivos vencimentos, empregando convenientemente aqueles que 
ainda puderem prestar algum serviço. 

"Paço da Câmara dos Deputados, em 5 de julho de 1841. -
Arcebispo, Presidente. - D. José de Assis Mascarenhas, 1 q Secretário. 
-Joaquim Nunes Machado, 2Q Secretário." 

!: aprovada a proposta com as emendas, para passar à 2ª 
discussão. 

Entra imediatamente em 2ªdiscussão o art. 1C?da proposta. 
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -Sr. Presidente, como a 

emenda ao artigo 21:! tem por fim ser este convertido em aditamento 
ao artigo 1'?, parece que poderiam entrar conjuntamente em 
discussão os artigos 1<? e 2~, por isso que ambos vão constituir um só 
artigo ... 

. O SR. PRESIDENTE - Quando tivermos de tratar do artigo 
21:!, nos poderemos ocupar da espécie, por isso que a questão é 
somente de colocação. Para que entrem conjuntamente em discussão 
os dois artigos, cumpre que o Senado assim o delibere. 

O SR. H. CAVALCANTI -Aprovo a doutrina do artigo, e hei 
de aprovar a emenda, porque, sendo idêntica a matéria do 11:! e 2'? 
artigos,· pode ser compreendida em um só artigo. Cumpre-me, 
todavia, observar que a disposição dos artigos é ampla, é ampl íssima; 
e a autorização que por eles se dá ao governo deve certamente 
satisfazer todas as necessidades que possam haver na parte relativa 
à sua doutrina, até porque não é somente o número de praças que 
se fixa . 

O artigo 1Q fixa, para o ano financeiro p.f.; 2.500 praças, em 
circunstâncias ordinárias; o 2Q concede, para circunstâncias extraor
dinárias, 4.000 praças. E escusado observar que as circunstâncias 
em que nos achamos são extraordinárias; é tempo de rebelião; por 
conseqüência, o governo, no ano financeiro que tem de correr, 
ainda que a rebelião tenha inteiramente cessado, fica com essa 
autorização ampla de empregar 4.000 praças. 

Mas, não é só no número de praças que está a latitude da 
concessão que se faz ao governo; consiste também nestas palavras 
-e dos navios de guerra que o governo julgar conveniente armar.
Com o número de praças que se concede, combinado com a inde
finida autorização de armar navios de guerra, se poderá elevar a 
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nossa força de mar ao duplo ou triplo da que existe atualmente. 
A força de marinha, senhores, é necessária em maior ou 

menor número, segundo o seu material, isto é, segundo a qualidade 
dos navios e seu armamento. Quatro mil praças, embarcadas em 
navios de vela, armados com artilharia antiga, não seriam talvez 
capazes de competir com mil praças embarcadas em navios armados 
com artilharia competente, e em barcos de vapor. 

Tem-se sempre entendido que, havendo sobra do crédito 
votado para a força fixada na lei, pode o governo aplicá-la para 
outro ramo de despesas. Assim, o número de quatro mil praças do 
estado extraordinário pode ser diminuído, em proveito, em bene
fício do material da esquadra. Se eu tivesse a certeza de que tería
mos todos os meios de levar a marinha, no seu material, à perfeição 
em que hoje está entre as grandes nações, não acharia excessivo 
esse número de quatro mil praças; mas, ainda mesmo não tendo essa 
certeza, não julgo que isto possa ser prejudicial; pelo contrário, estou 
convencido que o que abunda não prejudica, (quod abundat non 
nocet) e por isso acho que se podem votar as quatro mil praças: 

Todavia, insisto em que apliquemos a nossa atenção especial
mente à parte que autoriza o governo para armar os navios de guerra 
que julgar conveniente. A este respeito, estou completamente de 
acordo com as vistas do nobre ministro da marinha, expendidas em 
seu relatório. Lerei esta parte do relatório de S. Ex~. 

"Seria porém muito para desejar que pudéssemos, com prefe
rência às atuais embarcações de guerra, construir barcas e canho
neiras a vapor, pela vantagem que tem estas sobre as de vela, van
tagens que não são de nós desconhecidas. E, com efeito, para um 
tão extenso litoral, como é o do império, nenhum meio de defesa 
é tão apropriado, além de pronto e eficaz, como o de embarcações 
desta classe; e votos faço para que a assembléia geral legislativa, 
tomando em tempo oportuno este negócio em sua alta consideração, 
habilite o governo imperial a abandonar o antigo sistema, criando 
uma força naval, cuja mobilidade esteja à disposição de quem a 
comandar, e não à mercê dos ventos e correntes, etc. 

"De todo o material da armada, o que mais precisa de reforma 
é, sem dúvida, a artilharia. A ninguém é desconhecido o aperfeiçoa
mento a que tem sido levada esta arma naval, já no aumento dos 
calibres, já na diminuição do peso, já na qualidade dos projetis, 
enfim, na prontidão do fogo por meio de espoletas fulminantes, 
entretanto que os nossos vasos de guerra são ainda guarnecidos 
todos da antiga artilharia, pesad íssima e servida segundo a velha 
rotina. Indispensável é portanto uma completa reforma neste 
essencial artigo, etc., etc." · 
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Eis aqui provado com o relatório o que há pouco disse. S. Ex~ 
faz votos para que a assembléia geral, em tempo oportuno, tome em 
consideração a organização do material da marinha; e qual será a 
ocasião mais oportuna do que aquela em que nos achamos? Porque 
não tomaremos já em consideração esse objeto? Não é de esperar 
das luzes de S. Exª, com os meios que tem ã sua disposição, que 
deixe de dar a devida importância a este negócio . 

Sr. Presidente, independente da necessidade de barcos de 
vapor, sobre o que direi alguma coisa, falarei sobre outro melhora
mento de absoluta necessidade, isto é, da nova artilharia do coronel 
Paixans. Desejaria que S. Exª me respondesse se julga conveniente e 
possível que se façam alguns ensaios dessa artilharia. Presumo, Sr. 
Presidente, que mesmo sem mandar vir da Europa armamento desta 
ordem, o que não reputo muito difícil nem dispendioso, se poderiam 
fazer ensaios com alguma artilharia que há nos arsenais; creio que 
temos carenadas de 38, prontas para fazer serviço, e com elas facil
mente se poderiam fazer alguns ensaios, segundo o sistema de 
Paixans. Sei que esta artilharia não é a mesma que as carenadas; mas, 
sendo as carenadas de que falei um calibre tal, poderiam admitir o 
uso das balas ocas, que é em que consiste o aperfeiçoamento de 
Paixans. Essas balas também poderiam ser fundidas no país, e assim 
talvez se facilitasse o uso de algumas carenadas que existem nos 
arsenais, e tem o necessário calibre. Armando-se uma escuna, brigue 
ou corveta com algumas peças dessa ordem, sem grande dificuldade 
se faria um ensaio desta arma. Além disto, não vejo inconveniente 
algum para que entre nós se não fabriquem as espoletas fulminantes, 
cujo uso trará um grande aperfeiçoamento na artilharia. Ora, o go
verno, mesmo sem que passe expressa autorização para isso, poderá, 
só com a disposição da lei, procurar obter semelhante melhora
mentos. Uma embarcação armada com tal artilharia equivaleria 
talvez a duas, armadas com artilharia ordinária; e assim economiza
ríamos muito, tanto relativamente ao número de soldados como à 
tripulação de embarcações. Entendo mais, que no país também se 
pode fundir essa artilharia, e assim não seriam somente as caronadas 
que poderiam servir para o ensaio; (falo sempre em hipótese, por isso 
que só a experiência nos pode convencer) e independentemente da 
utilidade que tiraríamos, no caso de se realizar esse melhoramento, 
poderíamos aproveitar a grande quantidade de ferro velho e peças 
inutilizadas que existem. E com o tempo espero que toda a nossa 
artilharia tanto de mar como de terra (à exceção da ligeira) há de ser 
fundida no país, pois a nova artilharia não é só aplicada para o mar, 
ainda é mais útil nas fortificações marítimas. Uma esquadra que 
quisesse entrar neste porto o poderia fazer, a despeito dos tiros de 
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uma bateria inteira de qualquer fortaleza, servida pela artilharia de 
que usamos; mas, fazendo uso das peças de Paixans, o emprego de 
duas ou três balas faria retirar, destruiria qualquer navio que quisesse 
forçar a barra. Veja-se pois que grandes vantagens promete seme
lhante melhoramento! O governo que aplique todos os seus esforços 
para facilitar o gozo prático deles; e a assembléia geral se não negará 
a franquear aqueles auxílios necessários para um fim tão útil. 

Alguém poderá dizer que não estamos em tempo de entrar 
nesses aperfeiçoamentos, que estamos em tempo de grandes necessi
dades, que devemos ser econômicos, por isso que o tesouro não está 
abastado, e estamos a braços com uma rebelião que exige que não 
distraiamos nossos recursos, para que os possamos empregar em 
debelá-la. Mas, qual será o fim desse melhoramento? As despesas que 
com ele se fizerem não nos habilitarão a melhor reprimir a rebelião, 
a sermos respeitados do estrangeiro? Se nos esquecemos dessa grande 
necessidade, enquanto as nações civilizadas fazem progressos na arte 
da guerra, e cuidam desses mesmos objetos, corno depois poderemos 
competir com elas? Reputo pois objeto de primeira necessidade, no 
estado de rebelião em que se acha parte do país, tudo aquilo que 
tender ao aperfeiçoamento da nossa marinha; e digo mesmo qce essa 
despesa, longe de ser gravosa ao estado, seria econômica, por isso 
que, como já mostrei, com esse aperfeiçoamento material economi
zaremos no pessoal, assim como no tempo que é necessário para 
instruir um marinheiro pelo nosso atual sistema das embarcações de 
guerra; e em menos tempo teremos homens mais habilitados para o 
fim a que nos propomos. 

· Entende portanto que o governo, independentemente do 
auxílio extraordinário do corpo legislativo, pode atender aos melho
ramentos da artilharia, etc. 

Os barcos de vapor estão no mesmo caso. Presumo que a repar
tição de marinha deve ter à sua disposição este ano mesmo talvez sete 
barcas de vapor, suposto que S. Ex~ dá como existentes cinco barcas, 
três no Rio Grande do Sul, uma no Rio de Janeiro, e uma no Mara
nhão (a qual suponho que está hoje em outro porto). Espero que 
S. Ex~ estará habilitado para me informar se uma encomenda de duas 
barcas que se fez para Inglaterra foi ou não realizada; suponho que há 
meios para isso, e assim que podemos contar com sete barcas; 
presumo mesmo que S. Ex~ pode obter mais; e se lhe faltam meias 
par~ ter esse maior número de barcas, pela minha parte declaro que 
lhe hei de franquear todos os necessários para esse fim. 

Se em algum lugar do mundo o uso das barcas de vapor é de 
necessidade considerável, o Brasil pode ser apontado como tal, 
porque essas embarcações não tendem somente à defesa, e aumento 
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da força de mar; tende também a unir o império, facilitando as comu
nicações, e concorrendo para o progresso da riqueza pública. 

Já damos doze contos de réis por mês para auxiliar as comuni
cações entre os portos do norte e o do Rio de Janeiro; mas estamos 
ameaçados da contribuição de vinte contos mensais. Hoje li em um 
jornal que os acionistas têm assentado que, finda a coroação de 
S. M., se o corpo legislativo, desde já, não concorrer com vinte c:>ntos 
de réis mensais, tencionam abandonar o contrato. Portanto, vejo que 
temos de despender duzentos e quarenta contos de réis por ano, só 
com barcos de comunicação para os portos do norte. Ora, Srs., temos 
7 barcos de vapor; que inconveniente haveria pois em dar dinheiro 
para comprar-se mais seis, e assim termos navios armados para as 
necessidades peculiares de nossas forças de mar, e comunicações? 
Algumas oessoas que têm falado nesta matéria dizem que para esse 
serviço são necessários barcos de grande lotação; não duvido que 
nisso houvesse vantagem; porém acho grandes dificuldades, e mesmo 
impossibilidades em termos essas embarcações; se as pudéssemos 
obter, era melhor: mas julgo difícil; portanto, me parece conveniente 
o emprego de pequenas· embarcações, não se fazendo as derrotas 
tão grandes, tão longas, como daqui para o Pará. Quisera· que se 
dividisse a viagem; que houvesse barcos daqui para Pernambuco, 
e deste porto para o Pará. As pequenas barcas satisfaziam essa neces
sidade, assim como a de haver nesses portos navios armados. Uma 
barca de força de 45 cavalos suponho ser suficiente ... 

O SR. COSTA FERREIRA - Dessa força, para navegar pela 
costa? 

O SR. H. CAVALCANTI - E porque não? A barca que foi 
para o Rio Grande de que força é? Essa de João Camonós que força 
tem? 

O SR. C. FERREIRA - A barca S. Salvador tem a força de 
120 cavalos; e quando encontra vento rijo pela proa, nada anda. 

O SR. H. CAVALCANTI - A maior barca que temos é o 
Correio Brasileiro, que cieio é de 500 toneladas; entretanto, quando 
vai daqui para a Bahia, arriba muitas vezes, e leva mais tempo do 
que outra qualquer barca pequena. A grandeza só tem vantagem 
quanto à comodidade d~s passageiros em viagens grandes; mas, em 
viagens curtas, as barcas pequenas são preferíveis. Os mares do 
Brasil não são tão feios como reputam os nobres Senadores; é 
necessário não ter saído daqui para o norte para não ter conheci
mento disto. 

Quisera que as barcas fossem grandes; porém, vou provar o 
inconveniente do emprego dessas embarcações nas comunicações 
dos nossos portos. O governo deve ter barcos pequenos e não 
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grandes, por isso que a grande necessidade do emprego das barcas 
de vapor não é só no litoral; elas· têm de entrar nos diversos rios. 
Na província do Pará é de conveniência que hajam quatro barcos 
de vapor que não excedam de 150 toneladas. 

Consideremos mesmo pelo lado da despesa. S. E~ apresenta 
a distribuição da força, e dá no Pará dez embarcações de guerra. 
Estas dez embarcações pouco serviço ali fazem;· navegam com as 
marés, e fazem uma ; despesa considerável, a mesma despesa que 
faziam quando barcas de vapor, havendo a diferença de que, com a 
navegação destas se colheriam maiores vantagens. O combustível aí 
se obtém por um preço insignificante, por se poder empregar lenha, 
que há em abundância. 

O Rio Grande do Sul requer não o emprego de quatro barcas; 
eu empregaria todos os esforços para conceder maior número, talvez 
oito ou dez; elas dispensariam ali o emprego de todo e qualquer 
embarcação, salvo alguma lancha ou escaler, mas esses barcos deve
riam ser de um pequeno número de toneladas, por ser difícil naqueles 
rios a navegação de grandes embarcações. 

Para o Maranhão, onde o nobre Senador desta província tanto 
lastima essa falta, admitiria algumas, mas de pequena força, e quando 
fossem necessárias. No Pará as quereria constantemente. 

Também desejo as barcas grandes; mas é preciso que aten
damos aos meios que temos para fazer face às despesas que do 
emprego delas têm de resultar. Para que colhamos bons resultados de 
uma tal medida, é necessário que principiemos em ponto pequeno. 
Se quisermos barcas de vapor sem termos oficinas para seu fabrico, 
então melhor é não as termos, porque não colheremos da i economia. 
O resultado será aquele que até aqui se tem obtido; o governo tem 
empregado capitais consideráveis em compra de grandes barcas, de 
barcas de força de 120 e 180 cavalos; e o que se tem conseguido com 
essas barcas é, depois de empregar grandes somas, prestarem um ano 
de mau serviço, e, findo ele, serem desmanchadas, indo as máquinas 
para os armazéns da Armação, e ficando inutilizadas, em conse
qüência de não termos as oficinas próprias para o seu concerto; de 
maneira que, muitas vezes, uma peça insignificante faz com que se 
inutilize um considerável capital. 

Eu mesmo não estou certo nas informações de S. Ex~: suponho 
que no porto do Rio de Janeiro há mais de uma barca; temos o 
Correio Brasileiro e a Urânia; esta barca está há muito tempo sem se 
fazer uso dela, por isso que algumas de suas peças têm vários defeitos; 
mas ninguém. sabe o que é necessário fazer-se nelas; em conseqüência 
do que está essa embarcação a arruinar-se inteiramente. E necessário 
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pois termos essas oficinas, as quais não são tão fáceis de obter 
• I 

como demonstrarei. 
Andei na pesquisa de montar um estabelecimento desses· 

I 

recorri a pessoas bem informadas; e depois de muito haver empre-
endido, conversando mais familiarmente com um negociante, e 
fazendo-lhe ver que eu achava fácil essa aquisição, ele me disse que 
o Imperador da Rússia e o pachá do Egito procuraram obter o 
mesmo, e abrindo seus cofres, alguma coisa conseguiram, mas não 
com perfeição . 

Portanto, estabelecer uma oficina para construção de máquinas 
de força de 10 a 20 cavalos, estaria ao nosso alcance; mas para 
construção de máquinas com força de 100 ou 200 cavalos, duvido 
que se possa conseguir. Era isso muito bom; mas é preciso ver o que 
podemos ter. Devemos pois acomodar-nos às nossas circunstâncias . 
Procuremos obter pequenas máquinas, estabelecendo para esse fim as 
oficinas, e depois, com o tempo, levaremos isso à maior escala. _ 

Entendo que o governo não deve satisfazer as pretensões da 
companhia dos paquetes; a soma que ela exige pode ser aplicada à 
compra de barcas e ao estabelecimento dessas oficinas. Digo mais 
que, como essa concessão não tem por fim facilitar a comunicação 
para o sul, estando persuadido que para o norte não temos tanta 
urgência e necessidade dela, não devemos fazer tão grandes sacrifícios 
para conservar semelhantes barcas. Concedido este ano tal aumento, 
para o ano a companhia tornará a pedir outros tantos contos de.réis; 
e como a sua empresa é de grandes barcas, não poderá ir adiante; 
não estamos em estado de sustentar barcas daquela força. 

Reconhecendo a necessidade que a marinha tinha de aplicar 
ao serviço público as barcas de vapor, assim como do aperfeiçoa
mento da artilharia, entrei na diligência de fazer estabelecer no país 
uma ou mais oficinas, das quais se pudesse conseguir a continuação 
das máquinas precisas. As informações que colhi a este respeito 
eram-me particulares, e não da secretaria; por isso as guardei comigo; 
mas direi que informações se pode colher, e de quem. 

Fui informado que dos Estados Unidos é que podiam vir os 
melhores oficiais para montar essas oficinas. Existia no arsenal de 
marinha um homem que se dizia engenheiro de barcas de vapor, e 
ganhava 300$ rs. por mês; eu supunha-o bastante hábil; porém, por 
mais que me informasse do que fazia, só tive em resposta que nada 
fazia, por não ter oficiais. Pedi-lhe informações acerca dos meios 
de se obterem, e respondeu-me:- Dê-me tanto, que irei a Inglaterra 
buscá-los. - Informando-me e refletindo sobre o pedido, reconheci 
que não só era excessivo; mas que mais facilmente poderíamos obter 
esses oficiais dos Estados Unidos. Além disso, nenhuma garantia me 
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apresentava. Continuando minhas indagações sobre esse indivíduo, 
reconheci verificar-se o que desgraçadamente nos tem sempre 
acontecido no arsenal de marinha. De ordinário, os ingleses enga
jados para o arsenal, debaixo de categoria. de construtores, etc., 
são homens que só nos tem vindo insultar e Comer dinheiro. S. Ex~ 
há de ter conhecimento disto. O que achei pois mais conveniente 
foi despedir o tal Sr. engenheiro que ganhava 300$ rs. por mês, e 
recorrer a outro indivíduo, cuja capacidade e saber me eram patentes. 

Este engenheiro não era construtor; contudo, tinha conheci
mentos mediante os quais avaliava as vantagens que podiam resultar 
do emprego desta ou daquela máquina, etc. Tinha mesmo capacidade 
para dirigir os trabalhos a que o destinei. Refiro-me ao engenheiro 
Pedro Taulois. · 

Sr. Presidente, não era só pela aplicação das máquinas ·de 
vapor, e trabalhos que fazia, informações que prestou e podia prestar 
nesse ramo do material do arsenal de marinha, que esse engenheiro 
se tornava recomendável; a ele estavam incumbidas diferentes 
objetos, no desempenho dos quair. tinha dado provas do maior zelo. 
Mas, apenas S. Ex~ entrou para aquela repartição, expediu uma 
portaria, mandando que esse engenheiro entregasse aquilo que tivesse 
concluído; não quis S. Ex1il esperar pelo resultado do mais de que 
estava encarregado, e o engenheiro entregou as coisas no estado em 
que as tinha! Não se procurou saber em que estava ou não empre
gado; e todos os negócios acerca das máquinas de vapor e meios de 
conseguir oficinas entre nós não sei que caminho tiveram! 

Pode ser que S. Exª entendesse que nenhum motivo tinha para 
conservar esse engenheiro, talvez pelo princípio de ser estrangeiro; 
não sabia de que ele se achava encarregado; mas pode ser que alguém 
lhe dissesse que era estrangeiro, e não precisávamos de engenheiros. 
Talvez que essa informação fosse dada por algum oficial de enge
nheiro muito hábil que por aí anda; e S. Ex~, por isso, tomou a 
deliberação de que falo. Não admira que obrasse assim; estava em seu 
direito; pode mesmo ser que o tivesse com vistas de economia e 
vantagens para o país; mas o que admira é que um membro da 
Câmara dos Deputados que tem sido ministro da marinha, que 
empregou esse engenheiro e se utilizou do seu préstimo, quando quis 
achar motivos para justificar a sua antipatia ao ministro que o suce
dera, foi lançar mão do emprego desse engenheiro; e foi essa umas 
das grandes censuras que fiz. 

Sr. Presidente, eu estou certo que o espírito de partido cegou 
a esse nobre membro da Câmara dos Deputados, e o que é notável 
é que foi tanta a vontade desse nobre Deputado em censurar o 
ministro de então, que não esperou pela discussão das forças de mar, 
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que era ocasião própria; foi na discussão das forças de terra que ele 
julgou dever denunciar esse grande crime. Entretanto, eu vejo no 
relatório do nobre ex-ministro da marinha, tabela 16, que muitas 
vezes empregou esse engenheiro. Como, pois, pode um ministro que 
faz a escolha de um engenheiro, que o emprega, achar depois rriotivo 
para censurar o seu sucessor por fazer o mesmo, quando ele foi o 
primeiro que o julgou necessário? E verdade, senhores, que pequena 
diferença há entre a maneira por que esse engenheiro foi empregado 
pelo ministro de 1841 e a maneira por que foi empregado pelo 
ministro de 1839. O ilustre Deputado, quando ministro, julgou 
dever empregar o engenheiro Tau lois, mas sem pagar os seus serviços; 
e seu sucessor julgou que não devia servir-se do préstimo de ninguém, 
mormente de um estrangeiro, sem o pagar. Mas disse o ilustre Depu
tado que não sabe que precisão possa haver desse engenheiro. Que o 
engenheiro era necessário, que o emprego desse indivíduo não foi 
nenhuma sinecura, ninguém pode conhecer melhor do que o próprio 
Deputado que fez a censura. 

Peço licença, Sr. Presidente, para dizer mais alguma coisa a 
respeito desse engenheiro. S. Ex~ o Sr. Ministro da Marinha talvez 
visse na secretaria ... Na Câmara não se falou nisto, provavelmente 
houve esquecimento; mas, o ano passado, quando me achei na 
Câmara dos Deputados, alguns membros dessa Câmara me fizeram 
várias recomendações, e entre estas foi a do porto de Ubatuba, na 
província de S. Paulo, que exigia grandes melhoramentos. Esse porto 
é de uma importância tal, que os habitantes daquele lugar se compro
metem a. pagar um imposto, a dar um quantitativo que sirva de 
amortizar a &>ma que se gastar com a obra. Esta obra não exige 
grandes despesas, mas precisa de atenção, de providências de parte 
do governo. O engenheiro Taulois foi mandado a reconhecer este 
porto, e apresentou os seus trabalhos, contendo a planta do porto, 
os melhoramentos de que carecia e o orçamento das despesas, e isto 
em muito pouco tempo. Se isto fosse feito pelo modo por que 
costumamos, certamente só a comissão levaria a despesa a um 
cômputo imenso, e que nenhuma comparação teria com a que foi 
orçada por esse engenheiro; e, além disso, nunca faria o exame em 
menos de seis meses. E é preciso dizer que esses reconhecimentos 
ele os fez em pessoa. 

Ora, note-se bem, de todas as províncias do império estão 
constantemente vindo à repartição da marinha representações sobre 
melhoramentos, não só de fortalezas e portos, mas também de faróis; 
e estas vêm comumente acompanhadas da relação e notas dos me lho· 
ramentos e reparos de que necessitam, e dos orçamentos das des
pesas. E a repartição da marinha tem porventura alguém que tome 
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conhecimento dessas notas, que examine se tais orçamentos estão na 
devida proporção, se as obras são, com efeito, as mais convenientes? 
Eu não quero dizer com isto que a repartição de marinha não tenha 
empregados muitos hdbeis, mas o que digo é que o engenheiro civil 
(deu-se-lhe este nome, e não sei mesmo se fui eu quem primeiro lho 
deu) é de tanta necessidade, que S. Ex~. em seu relatório, reconhece 
a conveniência de se criar um corpo de engenheiros capazes e aptos 
na arte de construção naval. Como pode, digo eu, a repartição de 
marinha tomar conhecimento de todas essas obras, sem ter pessoas 
habilitadas para informar sobre esses objetos com ciência da matéria? 
E como se pode dizer que um engenheiro dessa ordem não é neces
sário na repartição de marinha? Como se pode dizer que o ministro 
excede de suas atribuições, quando essa despesa está compreendida 
no orçamento, e tanto que todos os ministros têm empregado várias 
somas nesse ramo de administração, e que eu achei, quando entrei 
para a repartição de marinha, um empregado com 300$000 rs. de 
ordenado? 

Além disto, S. Ex~ havia de ver que esse engenheiro estava 
empregado também na planta e reorganização de diferentes oficinas, 
no orçamento de todas as obras de edifícios que exiStem no arsenal 
de marinha, do exame sobre as obras da ilha das Cobras, do conserto 
do farol da ilha Rasa, e enfim sobre quaisquer melhoramentos que 
se apresentem à repartição de marinha, e a respeito dos quais o go
verno tenha de tomar providências. A casa sabe, Srs., que todos os 
dias se apresentam· pessoas inculcando descobertas e invenções 
novas, prometendo grandes vantagens, e eu quero que o governo as 
atenda, mas com conhecimento de causa, e não como desgraçada
mente costumamos fazer. Lembrarei, por exemplo, urna célebre 
invenção que nos custou muitas centenas de contos, talvez porque 
não tivemos quem a examinasse e esclarecesse o negócio. 

Este engenheiro, Sr. Presidente, ainda tem relação com as 
fundições das máquinas de vapor, e eu vejo a necessidade que há 
de se estabelecerem oficinas no país, próprias para poder ter entre 
nós máquinas dessa ordem. Essas oficinas não se podem estabelecer 
de repente, nem eu sou de opinião que mandemos nossos estu
dantes ou pessoas do Brasil à Europa a adquirir conhecimentos 
sobre esta matéria, porque até agora não nos tem sido favorável a 
experiência. Muitas pessoas têm ido para a Europa, e hoje mesmo nós 
temos lá algumas, enviadas pela repartição da marinha, com as quais 
se tem gasto somas consideráveis, e acontece que, depois de lá 
estarem, dizem que não são muito aptas para,., fim que se deseja; entre
tanto que o Sr. Cândido Batista de Oliveira auxilia-nos o mais que é 
possfvel; sem dúvida, este brasileiro distinto por suas luzes e talento, 
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não deixa de aproveitar todo o momento, toda a ocasião em que 
pode prestar serviços ao seu país. Não julgando, pois, que devamos 
esperar, ainda que fosse possível, que tais brasileiros vão adquirir 
esses conhecimentos em países estrangeiros, acho conveniente que 
empreendamos aquelas partes do progresso da indústria que forem 
compatíveis com o nosso estado. . 

Estou persuadido que é mais vantajoso ter toda a atenção 
em lançar mão de um ou outro estrangeiro que resida aqui e esteja 
habilitado convenienter:nente, do que mandá-los buscar à Europa. 
Eu conheço alguns que podiam ser aproveitados, e que, se os man
dassem buscar, chegariam aqui com uma despesa enorme . 

. Sobre .máquinas .de vapor, entendi eu que a primeira necessi
dade era a de uma fundição. Por conseqüência, fiz todas as inda
gações sobre a posição mais vantajosa e econômica para um estabe
lecimento dessa ordem, e achei que era na serra da Estrela. Consul
tei todos os dados que tinha para conhecer se um tal estabeleci
mento ali era útil, e com algum risco de minha parte empreendi 
tal obra. Havia uma consignação na lei do orçamento que dava 13 
contos para um estabelecimento desses, mas no arsenal de marinha . 
Ora, o arsenal é acanhado; parece que não daria muito lugar a um 
estabelecimento desta ordem. Além disto, não somente a despesa 
do combustível e despesas de construção fariam que os treze contos 
não fossem suficientes, como também seria mais difícil alimentar a 
obra, e sairia mais caro o estabelecimento construído aqui do que se 
fosse construído em qualquer outro ponto que não fosse o da corte. 

Mandei, pois, construí-lo na fábrica da serra da Estrela. Eu 
não concebo que haja lugar mais próprio para esse estabelecimento 
do que a serra da Estrela, esse lugar em que está a fábrica da pólvora; 
e quando estudo a história do meu país, a marcha do nosso pro
gresso, eu lamento, Sr. Presidente, que o governo português, na vinda 
do Sr. D. João VI para o Brasil, atendesse mais aos graves melhora
mentos do meu país do que o governo brasileiro depois da nossa 
independência. Ao governo português é devida a fábrica de ferro, que 
também é desse tempo, que também é irmã gêmea; entretanto, nós, 
brasileiros, que queremos liberdade, só queremos brincar, e não nos 
importamos com grandes melhoramentos. Uma pequena bacia 
cercada de montes, coberta de água, de cuja queda se pode obter a 
força de dois mil cavalos, é desprezada; um lugar desta natureza, ao 
pé da corte, é abandonado neste país, em que dizem que não temos 
forças, e onde só queremos negros escravos. Porque não havemos 
de seguir as vistas daqueles. que primeiro escolheram aquele lugar? 
Nós que temos necessidade de grandes estabelecimentos, de grandes 
arsenais, de máquinas e fundições, dizemos só que queremos provi-
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dências para o Sul, e somos tão desgraçados que não temos quem 
faça uma espingarda: se a queremos, havemos de comprá-la ao 
estrangeiro, havemos de armar o nosso exército com armamento 
estrangeiro, e diz-se que é por economia. Maldita seja semelhar:~t~. : 
economia! Dizem que não temos homens hábeis; mas, se não: QS:. · .. · 

temos, façamos diligência para oster. : :·: . 
A escolha dessa .fábrica na serra da Estrela não foi feita só.. · 

por princípios de economia, porque está demonstrado que a suá 
construção aí é comparativamente men~r do que aqui; as vistas 
do ministério eram mais extensas; a fábrica não havia só ocupar-se 
de fundir ferro. s~ Ex~ não sei que destino pretende dar a esses 
novecentos quintais de cobre que se mandaram comprar; não sei 
que destino terá dato a esse cobre, se o terá mandado vender; mas 
é lástima que um processo tão simples como é a fundição do cobre 
não esteja ao alcance dos nossos artistas. Nós vendemos o cobre por 
uma 'bagatela, a 200 réis a libra; depois o vamos comprar fundido a 
500 e a 600 réis; e não seria melhor fundirmos o cobre? Pois, com 
a diferença de 200 a 500 ou 600 réis, não seria possível fazermos 
um estabelecimento nacional, a fim de evitar o consumo de grossas 
somas? Sr. Presidente, também uma fábrica de moitões era muito 
conveniente. Eu denunciarei o meu pensamento, que era de seguir 
à risca as primeiras idéias dos que escolheram aquele terreno para 
refundir nele todos os grandes arsenais, estabelecer nele grandes 
telheiras, etc. 

Nós faremos algumas espingardas; temos mestres perfeitos 
nessa arte; mas as nossas espingardas custam 5 ou 6 vezes mais do 
que as espingardas importadas da Europa; e, além disso, há de se 
fazer uma só. Assim, nem lanças nem espadas fazemos; tudo com· 
pramos, tudo há de ser refugo da Europa, e havemos de estar sujeitos 
ao bel-prazer dos estrangeiros quando as quisermos comprar. 

No estabelecimento desta fundição, ainda não se gastaram mais 
de seis contos. Eu tinha em vista não só o futuro estabelecimento das 
máquinas de vapor, mas também aproveitar a fundição de vários 
metais, não só das repartições públicas como de outros; e mesmo 
adiantei-me mais; mandei tirar a planta e orçamento de um caminho 
de ferro entre a barra do rio e o porto da Estrela. A casa sabe quanto 
sou entusiasta desses melhoramentos; e minha opinião é que o go
verno se ponha à testa deles. Eu conheci as vantagens que um ca
minho de ferro podia produzir, na condução dos objetos e no pro
gresso da indústria. Desse trabalho foi também encarregado o estran
geiro Peqro Taulois; e, se bem que não concluído, estava muito 
adiantado o caminho. São estes os preliminares que o governo deve 
tomar em consideração, para habilitar o corpo legislativo a votar por 
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essas obras e esses preliminares. Se o governo não lançar mão deles, 
nós nunca poderemos adiantar na carreira do progresso. 

Creio que S. Exél não discordará das minhas vistas; mas S. Exé} 
entende que a fábrica não terá que fazer; por isso achou que o enge
nheiro não devia progredir na sua comissão, e mandou parar a obra 
e cessar o contrato. Ora, eu suponho que há muito que fazer; e, se 
S. Exé} se dignar ouvir-me, eu o indicarei. Além disto, suponho que a 
administração pública muito utiliza com os conhecimentos desse 
engenheiro; eles não estão limitados só ao que acabo de expor; têm 
muitos outros; e se S. Ex~ tem em vista o estabelecimento de uma 
fábrica de máquinas de vapor; se quer fundar no país uma fábrica 
tão útil e importante, é necessário preparar quanto estiver da parte 
do executivo, para criar uma fábrica de fundição, porque esta é a 
pedra fundamental desse estabelecimento, e com ela não somente 
pode o governo dar um grande impulso à .fábrica de máquinas de 
vapor, como também de armas, balas e até peças de artilharia. 

Um dia, falando-se desta matéria em presença do nobre Mi
nistro da Fazenda, disse ele que esse negócio foi apresentado em 
conselho, e que se reconheceu que a despesa era excessiva. Eu dese
java ser informado desses cálculos, porque, pelos meus, ele não é 
oneroso, e, quando o fosse, acho que se devia fazer algum sacriffcio 
para se obter esse grande fim. . 

Ainda há uma parte deste artigo sobre a qual julgo conve
niente fazer algumas observações; quero falar da construção. 

Para construir navios de guerra, é necessário ter madeiras; mas, 
Sr. Presidente, é lástima o abandono em que está essa riqueza pú
blica, esses imensos recursos que tem o país para construção de 
navios. O arsenal de guerra talvez compre as madeiras mais caro que 
nenhum particular; e vê-se talvez na necessidade de comprar madeiras 
da Europa e dos Estados Unidos. A legislação confundiu, e a adminis
tração confundiu ainda mais esse ramo de administração pública. 
Falando sobre esta matéria poderia continuar a responder ao nobre 
Deputado que foi ministro da marinha tantos anos, e que me fez 
censuras; mas não quero importunar a casa; aguardo-me para tempo 
oportuno: e então, repelirei os insultos que se me fazem; não preciso 
recorrer a outros, poderia largamente falar sobre essa matéria, assim 
como a respeito do emprego de Senador comprador, mas reservo-me 
para responder em tempo oportuno; não ficarei calado; farei ver o 
que existe feito, e os resultados que se colherão dos regulamentos 
desse administrador. 

Sobre matos, tudo se acha confundido; os presidentes de pro
víncia, com as assembléias, estão legislando sobre matos e terrenos; 
os juízes de paz dão licença para se cortarem matas, e quem menos 
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possui é a administração pública. As madeiras para construções não 
são com antecipação levadas aos estaleiros; construem-se embarca
ções de grande valor; saem dos estaleiros, chegam ao Rio de Janeiro 
já em estado de ruína. Não seria possível que a administração 

. entrasse um pouco no conhecimento do que existe a respeito de tais 
cortes? Não poderíamos nós prover os arsenais. de madeiras com 
antecipação, e prepará-las segundo as necessidades de nossas cons
truções? 

Nós temos um número considerável de estaleiros; cada pro
víncia necessita fazer construções; porém, como é que as madeiras 
são aplicadas, e quais os construtores que dirigem tais fábricas? 
Tais construções são feitas a bel prazer e discrição, não do ministro 
nem dos instrutores, mas da fantasia de um presidente de província. 
Entretanto, para que o governo empregue esses navios de guerra, 
conforme a autorização. que lhe é dada pelo artigo 1~ da lei, é neces
sário que essa construção seja regular; o que se poderia obter, uma 
vez que o governo desses regulamentos necessários para os cortes das 
madeiras. Eu tinha nomeado uma comissão para conhecer do estado 
da administração do corte das madeiras, a qual se compunha do 
chefe de divisão José Pereira Pinto, do auditor de marinha e de 
engenheiro Pedro Taulois. Desejaria que S. Ex~ me informasse se 
essa comissão fez algum trabalho ... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA- Nada fez. 
O SR. H. CAVALCANTI - Pois estou persuadido que, se 

S. Ex~. antes de despedir o engenheiro, lhe mandasse perguntar em 
que estado deixava ele a comissão de que era membro, havia de 
ter algum trabalho, porque sou informado de que esse membro 
da comissão fez alguma coisa digna de ser aproveitado. À vista 
mesmo de informações dadas por esse engenheiro, tinha julgado 
conveniente contratar com alguns indivíduos que se propunham 
a estabelecer cortes em uma província vizinha da do Espírito Santo. 
Fui informado que nesta província, onde já houve cortes anti
gamente, há excelentes madeiras; e, segundo o local em que elas 
se acham, além da boa qualidade, havia facilidade de transporte. 
À vista destas vantagens, das garantias e fianças dos contratadores, 
julguei conveniente levar a efeito esses contratos, e creio que foi 
concluído um com um brasileiro; outro estava entabolado com 
um engenheiro do Rio Doce. Pelas condições deste contrato, via-se 
que o corte podia ser mais perfeito; que as matas, longe de serem 
arruinadas, seriam conservadas, e o arsenal, em tempo e com pron
tidão, seria provido das madeiras necessárias para construções, com 
a vantagem de 20 p.c. menos do preço que se acha estabelecido. 
Não sei se esses contratos foram inteiramente conclu idos, se a 
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comissão apresentou alguns trabalhos; (S. Ex~ já disse que não) 
eles habilitariam S. Ex~ para entrar mais no conhecimento desse 
ramo da administração. 

Julguei conveniente levar ao conhecimento de S. Ex~ estas 
considerações, e pedi-lhe a sua atenção sobre esta parte da adminis
tração de marinha que tanto tem de concorrer para que se façam 
as melhores construções, como para economia dessa repartição. 

Tenho, talvez, dito demais, entrado em muitos detalhes; mas, 
como julgo que não é coisa insignificante a relação do número com o 
material, a atenção que se deve ter ao material, para se conseguirem 
os fins que a nação tem direito de esperar de seus delegados, julguei 
conveniente f~zer estas observações. Nos artigos seguintes, direi mais 
alguma coisa. Desejaria, todavia, que S. Ex9 se dignasse declarar-se, 
para conseguirmos o fim que desejamos, isto é, os melhoramentos 
que acabei de indicar, o governo se julga ou não habilitado, se tem 
ou não os meios necessários, quais os de que precisa; porque, da 
minha parte, concorrerei para que aquela repartição seja auxiliada 
com todos os meios à minha disposição . 

O SR. MAROÜES DE PARANAGUA, Ministro da Marinha
Sr. Presidente, limitar-me-ei·a responder àquelas observações que têm 
relação com a proposta da fixação das forças de mar. Esta proposta 
é a mesma que foi apresentada na sessão do ano passado, e que o 
nobre Senador, então ministro da repartição da marinha, adotou e 
sustentou. Eu assentei que, com os meios que foram facultados ao 
governo pelo decreto que começou a ter vigor no. 1 '? de julho 
corrente, podia o mesmo governo, no próximo futuro ano financeiro, 
ocorrer ao serviço público da repartição de marinha, e parece-me que, 
sendo as circunstâncias do pa(s, neste ano, as mesmas que no ano 
passado, senão poderes, não haverá razão para se não conceder, para 
o futuro ano financeiro a mesma força que foi então pedida para o 
presente ano, e pelo corpo legislativo decretada. Tem sido prática 
constante do corpo legislativo, e bem fundada, o decretar o pessoal, 
mas não o material; determina-se qual o número de homens de que 
o governo poderá dispor para o serviço de mar, mas não o número 
de vasos nem a qualidade deles, porque isso depende das circuns
tâncias do serviço em que o governo tiver de empregar a força. Ora, 
não se podendo empregar maior número de praças do que o conce
dido, é evidente que, se forem distribu(das estas por embarcações 
maiores, menor será o número de tais embarcações, e reciprocamente 
maior, se m'enores; portanto, não tema que assim se aumente a 
força e a despesa, além da decretada. 

O nobre Senador chamou a atenção do governo sobre certos 
melhoramentos; mas ele mesmo não ig!'lora que não só estes, como 
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ainda outros, o ministro que agora fala não desconhece: ele os tem 
indicado, no seu relatório. (Passa a lê-los). Descanse, pois o nobre 
Senador, que o governo não se há de descuidar de prover a esses 
melhoramentos, logo que possa, e a outros muitos.· 

O nobre Senador falou também sobre algumas coisas, na in
tenção, ao que me parece, só de justificar certos atas da sua admf
niSt:ração. Para mim é isso desnecessário: não censurei ao nobre 
Senador, nem sobre a nomeação que fez desse engenheiro, nem 
sobre a fábrica de refundição de ferro; entendeu que devia empregar 
esse indivíduo e estabelecer essa fábrica; eu entendi que não convinha 
uma coisa nem outra; e nada mais direi a esse respeito, porque não 
desejo ser levado a dizer coisa pela qual possa talvez desagradar a 
alguém, o que procurarêi em todas as ocasiões evitar. o que digo é 
que a despesa anual da fábrica, segundo o cálculo do engenheiro, 
anda por vinte e dois contos de réis. !: verdade que ele promete 
para o futuro quase outro tanto de lucro cada ano; que, no meu 
modo de entender, se não realizará, porque, abastecidos os arsenais 
de marinha e guerra, depois de alguns anos, de todos os objetos 
objetos de duração quase eterna, será necessário então, ou fechar 
a fábrica ou continuar a fazer-se uma despesa sem proveito, não 
oferecendo o Brasil mercado para tais objetos, nem convindo que 
o governo seja fabricante; ademais, que uma grande parte desses 
objetos podem vir, como dantes alguns vinham, da fábrica de Soro
caba. 

O nobre Senador perguntou pelo estado da encomenda que 
se fizera para Inglaterra, de uma barca de vapor: há pouco acabei 
de ter informações da casa de Naylor, de que essa encomenda não 
tem ido avante, porque o nosso ministro ali lhe não havia suprido 
ainda com o dinheiro para isso necessário, e que, por conseguinte, 
se via na precisão de pedir espaçamento do prazo ajustado. O go
verno, porém, vqi já providenciar a este respeito. 

O SR. H. CAVALCANTI -Sr. Presidente, a fixação não é 
só do número de praças; é de número de praças e das embarcações 
que o governo julgar conveniente; e o emprego também destas 
embarcações está na razão da qualidade delas. Se S. Ex9 empregar 
navios de vela, precisará de mais gente, de mais embarcações; se 
de vapor, menos; a mesma razão se dá a respeito da artilharia. 
O número, pois, está em relação à quantidade e qualidade das embar
cações, e à qualidade da artilharia que nelas for empregada. Uma 
coisa está em relação com a outra; e debaixo desta hipótese é que 
quis mostrar que, melhorando-se o material, se poderia economizar 
no pessoal; que o artigo autorizava melhoramentos de material, e 
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por isso é que apresentei os meios que entendo que se devem aplicar 
para conseguir esses melhoramentos. 

Desenvolvi talvez um pouco a matéria; mas, fazendo-o, estava 
d~ntro do artigo. Não me servi disto para me justificar; justificar de 
que? Em tempo competente, responderei às censuras que se me 
fizeram, pelo emprego desse engenheiro, e tenho pesar que fizesse 
ver que houve desvios, porque estimaria mostrar a S. Ex~ os prin
cípios em que me fundei para assim executar a lei naquilo em que 
se tem falado. Em outras coisas, nós falaremos a seu tempo; então, 
darei a razão por que obrei desta ou daquela forma; hei de mostrar 
quanto convinha que o governo atendesse aos melhoramentos ma
teriais, e outras providências que redundam em benefício da repar
tição de marinha. 

Nós temos oito vapores, e S. Ex~ acaba de asseverar que o 
contrato feito para a compra dos dois vapores está em pé; o espaça
mento de tempo creio que era condição do contrato feito com a 
casa de ... (Não ouvimos o nome.) Sei que se deram ordens para 
serem satisfeitos os pagamentos em Londres; mas não havia para 
isso épocas fixas; dependiam de operações de crédito, e pode ser 
que o ministro se não achasse héJbilitado para dar dinheiro em tal 
ou tal época .. Mas, dado esse caso .. havia, da outra parte, direito à 
delonga; enfim, à vista do que diz S. Ex~, que o contrato está em 
pé, podemos contar com mais essas duas barcas. 

S. Ex~ não sabe em que estado se acha a Aguia; temos, além 
dessa, o Correio, a Urânia, a Flun7inense, a Amélia: estas duas barcas 
tem a força de 125 cavalos; eu desejaria que somente tivessem a 
de 45. A Urânia está no Rio Grande; a máquina perfeita, a embar
cação, porém, arruinada ... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA- Não consta isso. 
O SR. H. CAVALCANTI -Tem havido uma grande luta, e 

creio que S. Ex~ teria na repartição quem o pudesse informar a esse 
respeito, e era o antigo inspetor do Rio Grande. Essa barca necessita 
de fabrico, e a falta de certas madeiras para reparos é que faz que 
ela não tenha sido aproveitada. Quanto à outra barca, não mencionei 
a circunstância que disse S. Ex~: disse que não se sabia a dificuldade 
que existe em ela não ser aproveitada; mas essa barca tem sido exami
nada por diversos engenheiros; foram exigidos condensares, mas não 
sei o que se faz que se não aplicam. 

Quando projetei estabelecer a oficina para construção de 
barcos a vapor, tive informações de que em Pernambuco existia uma 
fábrica desta ordem, em que se construíam máquinas, e tive esta 
convicção de que não era coisa tão difícil entre nós; como poderia 
ela ser difícil ao governo, quando um particular a pode estabelecer? 
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Mandei pois convidar esse engenheiro para vir estabelecer uma 
fábrica idêntica no Rio de Janeiro. Respondeu-me que estava pronto, 
uma vez que se lhe concedesse uma quantia de 200 contos de rs., se 
bem me lembra, e a isenção dos direitos das máquinas que mandasse 
vir para a sua oficina. Ora, achando eu que se podia levar a efeito 
semelhante contrato, mas que se tornava necessária uma inteligência 
imediata entre o governo e o empreendedor, a fim de se poder, com 
alguma precisão, reclamar do corpo legislativo o auxílio necessário, 
mandei dizer-lhe que não rejeitava suas condições, porém que era 
mister que viesse ao Rio de Janeiro, para que melhor se pudesse 
firmar o contrato. O engenheiro veio, e procurou-me; mas eu já não 
era ministro, e disse-lhe que falasse ao meu sucessor. Eis o que se 
há passado. Na correspondência relativa a este objeto há algumas 
peças oficiais, tais são dois ofícios do presidente da província de 
Pernambuco, os quais resolveram este homem a vir ao Rio de Janeiro. 

Também eu, ao princípio, quando vi as dificuldades que se 
apresentavam acerca da barca Urânia, e sendo informado de que 
existia em Pernambuco essa fábrica, desejei mandar a barca Urânia, 
para ali ser consertada; mas, constando-me que o engenheiro vinha 
ao Rio de Janeiro, demorei a saída da barca. Com efeito, esta barca, 
segündo as informações que tive desse engenheiro e de outro, tem 
duas máquinas, cada uma da força de 45 cavalos, que vem a fazer 
a força de 90 cavalos; mas as máquinas são de uma construção 
antiga, e não muito próprias para a barca. Dizia-me então o enge
nheiro que melhor era aplicar cada uma daquelas máquinas a duas 
barcas pequenas, que teriam a força de 45 cavalos, e que se com
prasse uma máquina da força de 90 cavalos para a barca Urânia. 
Não tive ocasião de tratar oficialmente com este maquinista, porque 
já não era ministro, mas, sem dúvida, achei-lhe alguma razão de 
queixa, porque ele veio ao Rio de Janeiro, em conseqüência do 
convite do governo, e não foi atendido. Talvez o governo atual não 
soubesse os motivos pelos quais este homem veio de Pernambuco ... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA- Sabe. 
O SR. H. CAVALCANTI - ... e esse homem, que é inde

pendente, talvez não quisesse procurar ao nobre ministro ... 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - Eu o mandei chamar, 

falei com ele; queria muito dinheiro. 
O SR. H. CAVALCANTI - Isso é natural; mas eu suponho 

que 200 contos de réis que este homem pediu, segundo as infor
mações que tenho, não é muito. Ele mostrou-me até ·as máquinas 
que teria de comprar para a fábrica; apresentou-me os seus orça
mentos; quis mesmo ver se haveria máquinas nos nossos arsenais, 
para compensar aquelas que ele desejava; vi os seus cálculos, e 

366 

L· 



·' ., 
i 

·l 

·i 
-~ 

l 
.1 
; 
j 
:; 
' .l 

.i 
; 
! 
·1 
·.; 
í 
·i 
i 

·' ·' i ., 
~ 
•, 

·' .·. 
~; 

sup_onho que 200 contos não é muito. Demais, se o pais não está 
deliberado a gastar 200 contos de réis em uma oficina desta ordem 
eu digo que nunca a terá. E note o nobre ministro que esta bar~ 
l/rânia, e outras que têm sido inutilizadas se tivessem sido conser
tadas, ter-se-ía economizado muitos 200 contos de réis. Entretanto, 
o que se vê? Suponhamos que este engenheiro quer muito dinheiro, 
e que, portanto, não se deve contratar com ele: eu também não 
digo que ele seja o único; entendendo que não há homem algum 
necessário; e quando se quer as coisas, há muitos meios de as obter. 
Mas o que acontece é que o valor das máquinas da barca Urânia 
está perdido: a barca está no porto deteriorando-se. Para que que
remos, pois, barcas de vapor, se nós não temos quem seja capaz de 
as montar? 

Não é só a barca Urânia, Srs.; dentro do arsenal de marinha 
estão muitas máquinas com as quais se gastou uma boa parte dos 
nosSos empréstimos estrangeiros, e que não servem senão de encher 
os armazéns. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA - A culpa tem sido dos 
ministros. 

O SR. H. CAVALCANTI- Não duvido; vá a quem toca. 
Mas não falo só dessas máquinas que vieram da Europa; no 

arsenal acham-se máquinas de vapor, engenhos de serrar, e não se 
montam. Estão enchendo os armazéns, e aí se deterioram. Há ainda 
outras máquinas, como essa famosa máquina do Madureira Pará, 
que ainda ocupa uns poucos de armazéns na repartição da marinha, 
quando esta repartição é mesquinha de armazéns. 

Não me lembro de outros objetos acerca dos quais S. Ex~ 
me respondesse. Não me disse nada sobre o melhor meio de prover 
de madeiras o arsenal; penso que referiu-se ao seu orçamento. Eu 
não duvido que esta matéria seja bem posta no orçamento: e só falei 
nela, como para chamar a atenção de S. Ex~ sobre alguma provi
dência que conviria dar, já pelos inconvenientes que resultam dos 
fabricas com madeiras verdes e não apropriadas. 

S. Ex~. falando da fábrica de fundição de ferro, disse que a 
despesa anual seria de 22 contos de réis. Eu não contestei isto; o 
que disse foi que para o estabelecimento da fábrica gastava-se 100 
contos de réis. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA- Queira o nobre Senador 
guardar esta questão para a discussão do orçamento, que eu trarei 
todos os documentos que justificam a opinião do g?v~rno ~ est_e 
respeito: agora não vim preparado para isto, porque so v1m d1scut1r 
a fixação de forças de mar. 

O SR. H. CAVALCANTI - A razão por que eu falo nestes 
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objetos agora, é porque, quando o orçamento vem ao Senado, é 
tão tarde que nós não podemos discutir nada. O nobre Ministro bem 
sabe que só se trata do orçamento no fim da sessão. Eu teria muita 
coisa a dizer sobre esta matéria, quando se discutisse o orçamento; 
mas, como ele vem tão tarde e não há tempo de discutir, achei 
conveniente falar nisto agora. Eu também trago aqui todos os 
documentos relativos a este objeto, e não contesto a S. Ex~ nem que 
a despesa anual seja de 22.000$ rs., nem que se precise de mais 
despesa para a fábrica de fundição, porque essa fábrica não só é para 
fundir como também para caldear; mas simplesmente para a fundição 
não se gastou mais de 6.000$ rs. Com efeito, o orçamento do enge
nheiro é de 22.000$ rs. anuais para esta fábrica; mas, quanto não dá 
ela de lucro? Eu não digo que a fundição seja para fornecer os 
arsenais do ferro necessário; é a primeira pedra que se lança para as 
máquinas de vapor. Quando tal estabelecimento, quer de fundição 
quer mesmo ·das máquinas de vapor, não fosse proporcionado às 
necessidades do governo, então, digo eu, o governo anuncie e venda 
aos particulares. Mas o nobre Ministro supõe que eu quero. um 
governo negociante. Não; eu não quero isto; quero que o governo 
se ponha à testa destes melhoramentos da indústria no país, princi
palmente em objetos de primeira necessidade. 

Eu disse aqui que o império do Brasil não tem uma oficina de 
armas. Isto é exato: uma espada, uma espingarda que se precise, vem 
da Europa; e até mesmo a pólvora, porque a nossa fábrica não chega 
a fabricar aquela que é necessária para o serviço do governo. Peço, 
pois, a S. Ex~, em virtude mesmo das suas opiniões emitidas no 
relatório, que reflita sobre os motivos que o seu antecessor teve para 
tomar tais e tais medidas. S. Exª usa de seu direito quando não 
aprova as medidas de seu antecessor; mas será bom que apresente os 
motivos por que as não aprova, dizendo:- Eu não achei isto bom 
por esta e aquela razão; achei que era mais econômico não continuar 
com tal obra. - Com isto S. Exr,t não acusa o seu antecessor e dá 
ocasião a que ele possa justificar o seu ato. Eu poderei ter errado de 
boa fé, e até mesmo ter errado de propósito. Por que razão S. E·x9 
não há de apresentar os motivos que teve para anular tais medidas, 
a fim de que possa haver um debate a esse respeito, e conhecer-se o 
que é mais conveniente? O que eu vejo, Sr. Presidente, e com isto 
não quero censurar o nobre Ministro, é que esta falta de infor
mações, quando se quer tomar medidas sobre objetos desta natureza, 
redunda em desperdício dos dinheiros públicos. 

S. Ex'! leu no seu relatório aquela parte que diz que, no mo
mento em que o tesouro está sobrecarregado de extraordinárias 
despesas; em que estamos a braços com uma guerra civil, não se pode 
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tratar dessa necessidade. Eu digo que agora é que é tempo de se 
tratar desses objetos, porque, se não dermos providências para conse
guirmos meios que possam debelar o inimigo, ficaremos em pior 
estado. Não vejo que haja motivo algum para não se aperfeiçoar o 
material do arsenal da marinha; isto traria economia a esse ramo de 
despesa; diminuiria até o número do pessoal, e habilitaria o governo 
para conter os seus inimigos, quaisquer eles sejam. 

Eu não tive intenção alguma de justificar-me como se enten
deu; desejo unicamente responder a certas argüições que se me 
fazem, e desejo tanto mais, quanto elas me são dirigidas por uma 
pessoa que se presume com direito de entender destas matérias. 
Pouco me importaria com as censuras de um ou outro jornal, mor
mente para fora de tempo estar a responder; mas a censuras de um 
membro da Câmara dos Deputados, que tem direito a ser ouvido 
sobre negócios da repartição da marinha, feitas a outro membro da 
representação nacional, que acaba de ser ministro desta repartição, 
não podia deixar de responder; em tal caso o silêncio seria a con
fissão do erro. Se eu tivesse pressa de defender-me de argüições, teria já 
falado em outras ocasiões; mas julguei que esta questão devia ser 
ventilada na representação nacional, e debaixo do ponto de vista do 
interesse público. E por que razão havemos de passar sobre todas 
estas coisas sem dizer palavra? Por que razão aquele que tem obrado 
e tomado tais e tais medidas, para que se realize a intenção nacional, 
para que as leis sejam executadas como melhor convinha, não deve 
expor as medidas que tomou, e as razões que teve para isso? Eu 
ainda espero, mesmo nesta discussão, lá para diante, dizer mais 
alguma coisa a respeito do pessoal que vem marcado neste artigo; 
por ora não digo mais palavra, porque, nos artigos seguintes, há 
considerações a fazer sobre o meio mais econômico de termos 
este pessoal e de chamarmosrà disciplina a repartição da ·marinha. 
Eu não ataco atos de S. Ex~; o que faço é dar a razão dos meus; e 
tenho talvez mais direito de que S. Ex~, porque tenho sido atacado, 
e S. Ex~ não o tem sido. 

O SR. VASCONCELOS - Sr. Presidente, o nobre Senador 
estranhou que um membro da Câmara dos Deputados censurasse, 
entre outras disposições do seu ministério, o ter criado o emprego 
de engenheiro civil para o arsenal de marinha; e, como eu penso 
do mesmo modo que esse nobre Deputado a tal respeito, cuido 
defendê-lo, em sua ausência expondo a minha opinião. 

Não direi se era ou se não era necessário esse engenheiro; 
não entro nesta questão; como ainda não tinha em que se empre
gasse efetivamente, não parece razoável a despesa. O que esse nobre 
Deputado notou e btranhou, foi que o nobre ex-ministro da 
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mélrinha, tendo declamado sempre contra os seus antecessores que 
faziam despesas que não estavam literalmente determinadas nas leis, 
não só, entrando para o ministério, fizesse despesas que os outros 
faziam, como também as aumentasse permanentemente, e criasse 
empregos. 

O SR. H. CAVALCANTI- Não é exato. 
O SR. VASCONCELLOS - Ora, eu não censuro o nobre 

ex-ministro da marinha por ter feito estas despesas, (desejo ser 
entendido); admiro sim que o nobre ex-ministro, sem confessar que 
está arrependido, sem fazer o seu ato de contrição pelas censuras 
injustas que fazia a seus antecessores, procedesse como procedeu, 
criasse despesas, não que a ocasião, que a necessidade não previsa 
autorizava, mas despesas permanentes, despesas fixas, que só podem 
ser determinadas pela lei, ao menos segundo a teoria do nobre 
Senador ex-ministro da marinha. 

Eu tenho procurado inteirar-me dos princípios que regem 
esta matéria: parece-me que o nobre Senador seguia os princípios 
financeiros mais severos, e que não podem ser literalmente obser
vados, nem mesmo nos países que estas matérias estão há muito 
tempo em prática, em observância: mas o nobre Deputado a que se 
referiu no seu discurso o digno ex-ministro da marinha, mostrou 
a sua contradição. Ele não interpôs o seu juízo, como entendeu o 
nobre ex-ministro. Eu também entendo que, quaisquer que fossem 
as razões de utilidade que determinassem ao nobre ex-ministro a 
criar essas despesas permanentes, ele não pode defender-se da nota 
de incoerente, praticando no ministério o que ele tanto condenava 
nesta casa. 

Esta é a minha opinião. 
O SR. H. CAVALCANTI - Estimo muito que o nobre Se

nador pretenda entrar nesta discussão, porque, de fato, não gosto 
de fazer censuras, sem ter alguém que mais possa contestar. Eu louvo 
muito ao nobre Senador o zelo com que acudiu por seu amigo; 
mas, dir-lhe-ei que está mal informado. Em primeiro lugar, é falso 
que esse ministro estabelecesse despesas permanentes; e, em segundo 
lugar, que essas censuras lhe fossem dirigidas no sentido que disse o 
nobre Senador. Srs., o engenheiro Taulois foi empregado da mesma 
maneira por que se emprega qualquer operário; não se criou emprego 
de engenheiro civil; mandou-se dar uma gratificação àquele enge
nheiro, sem nenhum contrato, para servir enquanto fosse conve
niente. Portanto, nem houve criação de emprego, nem a despesa foi 
criada permanente. Informarei mais ao nobre Senador e ao seu amigo 
Deputado que, com este engenheiro, até trabalhavam dois oficiais da 
artilharia da marinha, dois moços que tinham os estudos acadêmicos. 
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Não tendo o corpo da artilharia de marinha em que empregasse a 
tais oficiais, e julgando eu de muita utilidade habilitar a nossa moci
dade para essas diversas comissões, achei conveniente adicionar aos 
tr~balhos desse engenheiro esses dois oficiais, a quem mandei dar 
uma gratificação de 10$ rs. por mês. Estas despesas estão todas 
dentro da lei; não me achei de forma alguma contraditório. Informo 
mais ao nobre Senador e ao seu amigo (e pode mandar examinar) que 
não houve mês algum em que a despesa da repartição de marinha, 
aqui na corte, excedesse a sua consignação; (em algumas províncias 
a consignação foi excedida, segundo as necessidades públicas) pelo 
contrário, devo dizer ao nobre Senador que, durante a minha admi- · 
nistração, muita economia houve, e muita coerência tive com os 
meus princípios. 

O nobre Senador talvez tenha notícia que do arsenal foram 
despedidos perto de 500 escravos, que o serviço público não sofreu 
com isto, e que as despesas do arsenal eram menores do que nos 
tempos anteriores. Portanto, ainda aí o nobre Senador não deve 
achar o mea culpa. Eu estou pronto a confessar o erro, quando o 
tivessé cometido. 

Confessarei, e vou já prevenindo, que alguma opinião minha 
modifiquei, pela experiência que adquiri na administração; mas, 
devo dizer que essa modificação nenhuma relação tem com o que 
disse o ilustre amigo do nobre Senador a respeito dos soldados da 
academia de marinha terem ido votar nas eleições, acrescentando 
que o ministro tinha consentido nisso. O ilustre Deputado está 
muito mal informado. Ora, declaro ao nobre Senador que nisto não 
mudei de opinião, porque eu não disse nunca que o soldado não 
devia votar; mas, quando o tivesse dito, eu não lhes havia tirar a 
posse em que estavam de votar em todas eleições. Mas devo observar 
que nisto não há senão desejo de censurar, porque o nobre Senador. 
e seu amigo deviam saber que o ministro não pode responder por 
que tais e tais corporações foram votar; ele não teve denúncias para 
que pudesse ~bstar; se os oficiais superiores faltassem à disciplina, 
haviam de ser punidos. Não houve, pois, nenhuma contradição. 

Alguma coisa, como disse, a experiência me convenceu que 
era necessário que o governo lançasse mão dela; e, se o nobre Se
nador quer, eu me denuncio ... é a remoção dos juízes de direito. 
Antes de entrar para o ministério, eu entendia que nisto o governo 
não devia ser severo; mas, depois que vi que os juízes de direito não 
cumpriram seus deveres, metiam-se em negócios estranhos, e queriam 
embaraçar a marcha da administração, entendi que o governo devia 
usar, com toda a amplitude, da faculdade de remover a tais juízes; 
e não me arrependo, porque, no estado em qúe se acha a nossa 
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legislação, como se tem constituído tais juízes, que porventura 
possam querer estorvar a marcha da administração, então julgo que 
o governo deve usar do seu direito removendo-os. Nessa ocasião, 
já digo, mudei de opinião, pela experiência, por provas que tive. 

Quanto porém a esse empregado a que se refere o nobre 
Senador e a seu amigo, declaro que estão enganados; não criei tal 
emprego, e em tempo mais oportuno eu tocarei na parte mais inte
ressante dessas censuras, que é a da criação da contadoria geral de 
revisão, e então mostrarei que tanto autorizado estava eu, como 
ministro, para fazer essa criação, como esteve esse nobre Deputado 
para fazer outros regulamentos que fez. 

O SR. VASCONCELLOS - Sr. Presidente, eu também não 
deixo de aceitar o convite que fez o nobre Senador para discutirmos 
estas matérias; serei, porém, muito breve, porque não desejo que se 
me atribua a intenção de demorar a decisão desta lei. 

O nobre Senador julgou que desfazia toda a censura que o 
meu colega da Câmara dos Deputados fez à sua administração, de 
criar despesas fixas que a lei não reconhecia, declarando que era mais 
econômico o emprego desse engenheiro; que ele não criou o em
prego; que lhe deu uma gratificação por aquele trabalho; que as des
pesas da repartição da marinha não excederam as fixadas, ao menos 
no arsenal da corte; que fez muitas economias, e citou como uma 
dessas medidas muito econômicas a despedida de 500 trabalhadores 
escravos do arsenal. 

Eu não estou agora emitindo os meus princípios financeiros 
refiro-me aos princípios do nobre Senador, porque tenho em mira 
mostrar que o nobre Senador devia ter feito também o seu ato de 
contrição no que toca a finanças, (risadas) devia ter-se arrependido 
dos princípios que aqui emitiu nesta casa. 

O nobre Senador dá o título de gratificação a uma certa 
quantia dada a quem vai trabalhar em um serviço permanente ... 

O SR. H. CAVALCANTI- Não é permanente. 
O SR. VASCONCELLOS ... ou, ao menos, que deve durar 

muitos anos ... 
O SR. H. CAVALCANTI- Não. 
O SR. VASCONCELLOS ... porque essas obras da marinha, a 

cargo do engenheiro civil, são tantas, segundo os planos do nobre 
Senador, que ele não podia desempenhar esses serviços, nem em 
quatro, nem em cinco, nem em seis anos. Criou, por conseguinte, 
o nobre ex-ministro, um empregado para um serviço permanente, 
e esse serviço permanente faz despesa permanente. Se o nobre 
Senador não reconhecia autoridade no ministro, nem mesmo para 
dar gratificações pelos serviços que as ocasiões, que as necessidades 
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imprevistas, reclamavam, como se julgou autorizado para dar grati
ficações (que eu chamarei ordenado) a quem empregasse serviços 
permanentes que a lei não reconhecia? 

O nobre Senador diz: - Fizeram-se economias no arsenal da 
marinha, porque despediram-se quinhentos trabalhadores escravos -. 
Eu perguntarei ao nobre Senador: e não foram substituídos esses 
braços escravos? 

E esses braços que substituíram aos escravos fariam o mesmo 
serviço. Eu assevero que não só foram substituídos, como ainda 
aeresce que o serviço dos braços livres não podia ser igual ao dos 
braços escravos. 

O SR. H. CAVALCANTI- Muito melhor. 
O SR. VASCONCELLOS - Muito melhor, não duvido; mas 

eu penso que não haviam de meter os braços escravos em serviços 
delicados,· mas nos serviços de que os escravos são capazes; eu os 
julgo muito mais proveitosos do que os braços livres. 

A despesa do arsenal não excedeu à consignação. Não estou 
habilitado para declarar coisa alguma a este respeito; mas o certo é 
que o nobre Senador não podia deixar de prejudicar ao serviço 
ordinário do arsenal com o seu trabalho e com as suas despesas, 
porquanto, não tendo a lei previsto essas despesas, e fazendo-se o 
nobre Senador, necessariamente havia de diminuir as quantias deter
minadas para certos empregos, a fim de poder fazer frente a essas 
despesas novas que criava. 

O SR. H. CAVALCANTI - Pelo contrário. 
O SR. VASCONCELLOS - Isso é evidentíssimo. A lei, por 

exemplo, não tinha consignado fundos para a fundição ... 
O SR. H. CAVALCANTI -Tinha. 
O SR. VASCONCELLOS - ... Não tinha consignado fundos 

para a contadoria de revisão ... 
O SR. CAVALCANTI -Tinha. 
O SR. VASCONCELLOS - ... e, entretanto, o nobre Senador 

fez essas despesas! Eu rião estou bem certo na lei, e eu a estudo. Até 
o nobre Senador disse que estava tão autorizado para criar essa conta
doria de revisão como estava o ex·ministro da marinha, membro da 
Câmara dos Deputados, para fazer o regulamento que fez; mas eu 
penso que o nobre Senador está equivocado a esse respeito. Eu julgo 
que essa autorização ao ministro da marinha cessou em 1834. 

O SR. H. CAVALCANTI- Está enganado. 
O SR. VASCONCELLOS,- Estarei; mas eu vejo que a lei de 

1833 autorizou o ministro da marinha para dar um regulamento aos 
arsenais dessa repartição; o ministro da marinha fez o regulamento, a 
Câmara dos Deputados rejeitou-o. 
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O SR. H. CAVALCANTI -Sim. 
O SR. VASCONCELLOS- Acabou a autorização e o ministro 

não continuou. 
O SR. H. CAVALCANTI- Continuou. 
O SR. VASCONCELLOS- Como, se ele se demitiu! 
O SR. H. CAVALCANTI- A autorização continuou. 
O SR. VASCONCELLOS - Tem-se seguido o regulamento 

contra o voto dos representantes da nação. 
O SR. H. CAVALCANTI - Não Sr. 
O SR. VASCONCELLOS - Eu não faço nenhuma censura ao 

nobre ex-ministro a este respeito, porque achou o negócio em tal 
estado que já não podia recuar. Mas pode o nobre ex-ministro apoiar
se nessa lei para justificar essas suas despesas? 

O SR. H. CAVALCANTI - O ministro ainda está autorizado. 
O SR. VASCONCELLOS - Eu devo explicar como entendo 

essas autorizações. Entendo-as no sentido mais amplo. Estou conven
cido que o corpo legislativo interessa muito em autorisa·r o goverr.o 
para, em certos ramos de administração em que não abundam os 
necessários conhecimentos nas câmaras, tomar providências, ainda 
aquelé;!s que dependam de medidas legislativas, reservando a sua apro
vação para tempo oportuno. Mas, logo que a Câmara emitiu a sua 
opinião, cessou a autorização. A Câmara dos Deputados entendeu 
que era chegada a ocasião de pronunciar o seu juízo a respeito da
quela autorização. 

O SR. H. CAVALCANTI - Não; sobre a autorização não 
emitiu juízo algum. 

O SR. VASCONCELLOS - ... declarou que não aprovava o 
regulamento ... 

O SR. H. CAVALCANTI -Isso é outra coisa. 
O SR. VASCONCELLOS- ... cessou a autorização. 
O SR. H. CAVALCANTI -Não. 
O SR. VASCONCELLOS- Eu estou expondo o fato. 
Ora, nessa autorização que findou ... 
O SR. H. CAVALCANTI - Não findou. 
O SR. VASCONCELLOS ... apoia-se o nobre Senador para 

criar a contadoria de revisão, em que de certo não há de beneficiar 
a fazenda pública. Nenhum interesse lhe deve a fiscalização dos 
dinheiros públicos pela criação de uma contadoria de revisão, que 
não podia ser proffcua sem que fosse alterada a lei do primeiro de 
outubro de 1831, sem que se desse as providências necessárias para 
que a contadoria pudesse tomar contas à repartição de marinha ... 

O SR. H. CAVALCANTI- Falaremos em tempo sobre isto. 
O SR. VASCONCELLOS- Criou, pois, o nobreSenadordes-
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pesas fixas, despesas permanentes, que não foram iguais às que ele 
reprovava a seus antecessores; estabeleceu despesas fixas e perma· 
nentes, e diz que a lei tinha em vista a despesa da contadoria de 
revisão, porque, em 1833, havia-se autorizado ao governo para fazer 
a reforma dos arsenais! Ora, como podia a lei de 1840 ter em vistas 
as despesas que determinava a lei de 1833, que, segundo a minha 
lembrança, dizia que nunca essa despesa com a reforma dos arsenais 

· excedesse à marcada naquela lei? As despesas posteriores têm exce· 
dido muito, porque tem havido muitos outros objetos de despesas; 
por conseguinte, não se atendeu às circunstâncias do tesouro em 
1833; atendeu-se ao estado em que nos achávamos. Não sei quantos 
contos de réis nos custa a tal contadoria de revisão, contadoria, 
inútil que não pode fiscalizar no estado atual das coisas. 

O SR. H. CAVALCANTI - Está mal informado. 
O SR. VASCONCELLOS - E julga o nobre Senador que não 

está sujeito à censura? 
Eu lhe agradeço a confissão que já fez de que é conveniente 

que o governo esteja armado da faculdade de remover os juízes de 
direito; já é um grande progresso; e foi pena que o nobre Senador se 
não conservasse mais tempo no ministério, porque havia de se tornar 
mais ortodoxo; (risadas) havia de confessar as suas culpas, e eu teria 
muito gosto de as absolver. (Risadas.) 

Julga-se a matéria suficientemente discutida; e, posto a voto, 
é aprovado o artigo. 

Entra em discussão o 2C? artigo, e sem debate são aprovados 
tanto o artigo como a emenda. 

Segue-se a discussão do seguinte: 
"Art. 3~ - O corpo de artilharia de marinha será elevado ao 

seu estado completo." 
O SR. H. CAVALCANTI -Sr. Presidente, eu não voto contra 

este artigo, por uma razão muito particular, e a vou dizer. Este artigo 
é inteiramente inexequível; entretanto, eu voto por ele, e a razão por 
que voto assim é porque isto não vai senão habilitar a repartição da 
marinha com maior crédito pecuniário. O orçamento há de consignar 
o dinheiro necessário para o estado completo deste corpo, que nunca 
se há de completar, e este dinheiro deve ser aplicado a outros ramos 
de despesa da repartição da m·arinha, cuja dotação é muito mes· 
quinha. Portanto, tem sido esta a prática; passe assim. 

Mas eu digo que o corpo de artilharia de marinha não pode ser 
elevado ao seu estado completo, e digo mais que hoje este corpo 
pouco, ou nenhum serviço faz na repartição da mari~ha. Não ~i 
mesmo se seria tempo, (talvez não seja; nós temos mUitos negóc1os 
de que tratar, e S. Ex~ parece querer conserVar as coisas como estão, 

375 



ou não fazer grandes alterações) nãó sei, digo eu, se seria tempo de 
discutirmos a conveniência de passar este corpo para o exército de 
terra. Eu achava conveniente: assim, aproveitava-se a sua oficialidade 
ali vê um futuro bem pouco esperançoso. Hoje é raríssimo o oficial 
de artilharia da marinha que embarca na esquadra, porque está 
criado o corpo de imperiais marinheiros, que tem a sua organização 
especial, e cujo chefe e comandantes de companhia são oficiais da 
armada; e como são tripulados os navios com estas praças do corpo 
de imperiais marinheiros, não embarca nenhum oficial da artilharia 
de marinha. Um ou outro soldado é que embarca; a oficialidade está 
toda desembarcada, e quase que se vê em um estado de não esperar 
acessos, porque as promoções são feitas no quartel, e ela não tem 
ocasião de entrar em campanha para se distinguir. 

Eu disse que este artigo era inexequível, porque não sei como 
se há de elevar este corpo ao seu estado completo. O estado efetivo 
deste corpo será a terça parte do estado completo ... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA- Pouco mais. 
O SR. H. CAVALCANTI - Qual é o uso que se faz destas 

praças? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - Eu respondo ao nobre 

Senador: em Santa Catarina estão 2, no Rio Grande 193, na Bahia 
4, em Pernambuco 7, etc.; ao todo, estão empregadas 254 praças. 

O SR. H. CAVALCANTI - E tem algum oficial embarcado? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - Um no Rio Grande do 

Sul. 
O SR. H. CAVALCANTI - Sim, desse sei eu; é um oficial 

chamado Thompson, que se tem distinguido muito. 
Ora, no Rio Grande é aonde está o maior número destes 

soldados, que estão empregados mais no serviço de terra do que 
no dos navios. Mas vamos ver o meio de elevar este corpo ao estado 
completo: o meio é o recrutamento. Ora, recrutamento nós temos 
para o exército de terra, e todos quantos recrutas se possam obter 
são poucos. Todo o mundo conhece as dificuldades do recruta
mento; e, para a marinha, sem dúvida, é melhor metê-los logo nas 
companhias de imperiais marinheiros do que no corpo de artilharia 
da marinha; e eu acho de muita vantagem a criação destas compa
nhias de imperiais marinheiros; mas eu digo que o comandante e a 
oficialidade destas companhias são oficiais de marinha, e são muito 
mais convenientes do que os da artilharia da marinha. 

O que faz pois um corpo com um tão pequeno número de 
praças como tem este de artilharia da marinha, e com um tão grande 
número de oficiais? E que ocupéjção se há de dar a estes oficiais? 
Estão metidos no quartel, sem meios de se distinguirem, para serem 
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promovidos. Eu julgaria mais conveniente que este corpo passasse 
para o exército de terra; tem muitos oficiais de merecimentos, e 
oficiais de merecimentos que têm visto os seus camaradas elevarem-se 
no exército de terra, entretanto que eles se acham no mesmo posto 
há muitos anos. 

Se nós atendêssemos mais aos melhoramentos materiais da 
marinha, em algumas comissões podiam ser empregados esses oficiais; 
por exemplo, nos laboratórios, nos artifícios de fogo, no armamento 
em geral, no exame, na fiscalização, mesmo nessas comissões em terra 
como a do recrutamento. Eu lancei mão desses oficiais para levar a 
efeito o recrutamento, e um deles satisfez completamente as vistas 
que eu tinha neste emprego. Eles se achariam habilitados para muitas 
outras comissões. Por esse meio poder-se-ia melhorar a sorte desses 
oficiais, quanto aos seus vencimentos; mas, quanto às promoções, 
como é que eles, empregados em outros serviços, podem aspirar a 
promoções? Há, pois, um grande defeito no estado atual deste corpo, 
e acontece ainda mais outra coisa, a respeito do que al.guma provi
dência é necessário dar-se, e é que mesmo esse pol!co !'!Ú!T!e!"o ~e 
vagas que o corpo oferece vem a ser só preenchido por oficiais com 
estudos. Disto resulta que, havendo neste corpo alguns oficiais 
antigos, que, bem que não tenham estudos acadêmicos, todavia são 
de muitos merecimentos: esses oficiais ficam estacionários no posto 
que têm, e os moços acadêmicos vão sendo promovidos, e depois 
passam para engenheiros. Não sei mesmo como, tendo-se admitido a 
promoção por antiguidade na armada, excluiu-se o corpo de artilharia 
de marinha. Acontece que um moço que entra para este corpo, e vai 
para os estudos, na primeira vaga que há, é promovido, é também 
promovido na segunda e na terceira, isto é, até capitão, preterindo a 
oficiais antigos que ali existem; e, como daí para cima encontra difi
culdade no acesso rápido, porque há então uma só vaga, que é a de 
major, o que faz? Passa para o corpo de engenheiros; outro e outro 
faz o mesmo, e vão sempre ficando preteridos os ofícios daquele 
corpo, os quais ficam com os braços cruzados. O corpo precisa de 
alguma providência; a forma das promoções ali é muito prejudicial; 
pelo menos, devia-se uniformizar com a forma das promoções da 
armada. 

Senhores, o rival que se apresentou a este corpo, que é o corpo 
de imperiais marinheiros, faz com que ele se torne inútil; e o meio de 
se levar a efeito o seu estado completo não pode produzir o que se 
deseja, porque se tem entendido, e creio que muito bem, que o recru
tamento para os imperiais marinheiros deve preferir ·ao recrutamento 
para o corpo da artilharia de marinha. Oxalá, Sr. Presidente, que nós 
pudéssemos elevar ao estado c,ompleto as dez companhias que 
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existem de imperiais marinheiros; estas mesmas não estão completas, 
e eu não sei, à vista disto, como ainda se quer criar mais duas com
panhias de imperiais marinheiros. Todavia, eu já declarei que votava 
pelo artigo em discussão: a sua disposição não faz mal algum; e se o 
governo não puder elevar o corpo de artilh~ria da marinha ao seu 
estado completo, não o elevará. Este artigo e repetido todos os anos 
nas leis de fixação de forças de mar, e na prática, tem-se conhecido 
que é inexequível; entretanto, há a utilidade que eu apontei de haver 
um maior crédito pecuniário na repartição da marinha, o qual pode 
ser aplicado em outros objetos do serviço público, naquela mesma 
repartição; e, quando fosse exequível, ainda havia a questão, se 
convinha este.corpo, à vista dos imperiais marinheiros. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA- E vice-versa. 
O SR. H. CAVALCANTI -E vice-versa, sim; os ingleses, sem 

dúvida, não. têm artilheiros marinheiros .. 
O SR. M. DA MARINHA- Nem os americanos. 
O SR. H. CAVALCANTI- Os americanos creio que têm. Esta 

... ,...·.~-!. -~-~ ..... l. .C-~ ... -"'_- .. , ......... , !!""'~--..~-J..:_,.., -··:·- --- ,..J" 
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Eu poderia dizer muitas coisas, Sr. Presidente, sobre os empre
gos desses oficiais da artilharia da marinha, sobre a posição difícil 
em que eles se acham, na carreira das armas, e sobre a conveniência 
de passar este corpo para o exército de terra; mas, a hora está dada. 
Eu não quero votar contra este artigo; apenas fiz estas simples consi
derações, por julgar que seriam convenientes; eu terei ocasião de 
falar sobre outros detalhes desta repartição, o que não faço agora 
porque não desejo estorvar a discussão desta lei nem de lei alguma. 
Em tempo competente, eu mostrarei ao nobre Senador que está mal 
informado sobre as atribuições que tem o ministro da marinha, sobre 
esse regulamento, sobre essas reformas, sobre a autorização dada pelo 
corpo legislativo. Senhores, não nos façamos tão ignorantes; vejamos 
as coisas como realmente são. A autorização que o ministro da 
marinha tem é de 1833; mas de 1833 para cá, as reformas têm sido 
sempre discricionárias; e, à proporção que o ministro faz qualquer 
coisa, mete-a no orçamento, e o corpo legislativo vota a despesa para 
ela. Eu pois não mudei de opinião: observe-se que, quando eu quero 
que os ministros tenham definidas tais e tais atribuições, não quero 
com isto que eles não obrem em virtude da lei; se a lei lhes dá a facul
dade de obrar, de tal e tal forma, que importa a minha opinião à 
vista da lei? 

O SR. VASCONCELLOS- Apoiado. 

O SR. H. CAVALCANTI -Enfim, digo ao nobre Senador que, 
em ocasião oportuna, eu lhe responderei, e a esse seu amigo da Câ-
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mara dos Deputados; por ora, limito-me a dizer que este artigo 3<? é 
inexequ(vel, mas eu voto por ele. 

O SR. PRESIDENTE- A discussão está adiada pela hora. 
O SR. MAROUl:S DE PARANAGUÃ, Ministro da Marinha

Não sei se poderei amanhã assistir a esta discussão: além do muito 
que tenho a fazer, julgo mesmo desnecessária a minha assistência 
aqui, porque o nobre Senador, que mais tem falado, só tem tratado 
de objetos que são estranhos ã questão, a respeito dos quais, em 
ocasião própria, eu podia ter o prazer de o satisfazer quando quisesse 
que eu o informasse. 

O SR. H. CAVALCANTI (pela ordem)- O Sr. Ministro acaba 
de declarar que não poderá vir amanhã assistir à discussão desta lei; 
sê não puder vir, eu achava melhor que se guardasse a discussão para 
quando ele estivesse presente, e tem sido esta a prática. Ora, eu tenho 
talvez de aprovar toda esta lei; mas, em diferentes ocasiões, tenho de 
pedir a S. Ex~ alguns esclarecimentos, e mostrar-lhe alguns equívocos 
e algumas más informações que se encontram no seu relatório. 
Desejo mostrar a S. Ex? que houve alguma má informação .. e hei de 
apresentar algumas consideraçõeS' sobre certas necessidades públicas. 
Se S. Ex~ não pode vir, e quer que a lei se discuta mesmo em sua 
ausência, eu apresentarei essas considerações, bem que não possa ser 
esclarecido por S. Ex?. Eu não desejo trazer para a questão coisas 
que não são próprias dela. S. Ex~ pode não vir amanhã, e como a casa 
tem muitos outros objetos de importância a tratar, creio que nenhum 
inconveniente resultará de se demorar a discussão desta lei até 
quando S. Ex~ possa comparecer. 

O SR. M. DE PARANAGUÃ, Ministro da marinha - Se o 
nobre Senador está determinado a aprovar esta lei, como diz que 
está, para que me quer presente? Todas as informações que quiser, 
pode-as pedir; elas lhe serão dadas; mas, diz que quer fazer algumas 
advertências sobre o meu relatório. Ora, nem este é o objeto da 
discussão, nem eu já estou na idade de aprender, posto que o nobre 
Senador seja muito capaz de ensinar. 

O SR. H. CAVALCANTI - Nem nenhum ministro está na 
idade de aprender. 

O SR. M. DE PARANAGUÃ, .Ministro da Marinha - Enfim, 
eu farei todo o possfvel para vir amanhã assistir à discussão. " 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia seguinte a matéria 

dada para ontem; e se vier o Sr. Ministro da Marinha, a continuação 
da discussão adiada das forças de mar, logo que ele chegue. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 30 minutos da tarde. 
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SESSAO EM 15 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

ORDEM DO DIA 

Achando se presente o Sr. Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha, continua a 2? discussão, adiada pela hora na 
última sessão, da proposta do governo, com as emendas aprovadas 
pela Câmara dos Srs. Deputados, fixando as forças navaes para o ano 
financeiro de 1842 a 1843. 

Entra em discussão o seguinte: 
"Art. 4? O Corpo de Imperiais Marinheiros será elevado, logo 

que seja possível, ao número de 12 companhias, com 106 praças cada 
uma." 

O SR. H. CAVALCANTI - No meu discurso, publicado hoje, 
há duas inexatidões. Nele se diz: "Se eu tivesse a certeza de que tería
mos todos os meios de levar a marinha, no seu material, à perfeição 
em que hoje está entre as grandes nações, não acharia excessivo (eu 
disse - acharia excessivo-) esse número de 4.000 praças; mas, ainda 
mesmo não tendo essa certeza, não julgo que isso possa ser prejudi
cial; pelo contrário, estou convencido de que o que abunda não pre
judica, etc.-; mas disse:- nestes casos o que abünda, etc. 

O artigo que se discute dá autorização para serem elevadas, 
logo que seja possível, ao número de doze as companhias dos impe
riais marinheiros; é esta a mesma autorização que se achava na lei que 
foi votada no ano passado, e está em vigor. Esta disposição foi exe
cutada; mas creio que S. Ex?· não achou conveniente a forma da ele
vação. Vejo-me na obrigação de dar algumas explicações a esse res-
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peito, e mesmo de observar a S. Ex~ que me parece que nessa parte 
houve equ(voco na exposição que fez em seu relatório. 

Sem dúvida, não seria possível presentemente elevar o núme· 
ro das companhias dos imperiais marinheiros, dentro da organização 
que teve o mesmo corpo. Das dez companhias que, pela lei de 1839, 
foi o governo autorizado a organizar, vejo que no mapa anexo ao re· 
latório de S. Ex~ somente se dá como existentes nove companhias, 
e não em estado completo. Oxalá que pudéssemos elevar a doze ou 
mais companhias esse corpo; mas o recrutamento para ele é muito 
difícil, e, a meu ver, isso só se pode realizar à proporção que os me
nores introduzidos nesse corpo forem chegando à idade de presta· 
rem serviços de marinheiros. Convencido, como me achava, de não 
ser possível executar a lei, elevando a doze o número das compa
nhias, e que muito. feliz seria a administração, se pudesse elevar as 
existentes ao estado completo, julguei conveniente aproveitar a auto· 
rização do Corpo Legislativo para a criação de duas companhias adi· 
das de artífices do arsenal de marinha. 

Sr. presidente, não se pode duvidar de que em uma adminis· 
tração de tanta importância como a da marinha, cujas oficinas de· 
vem ter uma tal ou qual estabilidade, e_para as quais se requer ope· 
rários com certas h_abilitações, não se pode dispensar um sistema de 
organização entre os mesmos. Não foi certamente a legislação fran
cesa (como presume um membro da outra câmara, que foi ministro 
daquela repartição) que me fez reconhecer a necessidade da organi· 
zação dessas companhias de artífices; foi sim a legislação portuguesa. 
Não posso, Sr. presidente, duvidar que convirá admitir entre nós um 
ou outro aperfeiçoamento dos negócios públicos, à imitação de uma 
ou outra nação estrangeira; e estou convencido de que o estudo da 
legislação antiga portuguesa seria mais profícuo do que o estado da 
de qualquer outra nação, habilitaria mais os administradores encar· 
regados da execução das leis a formar os regulamentos 'para levá-las 
a efeito. O estudo dessa legislação, escrita na nossa mesma língua, 
nos habilitará para isso muito mais, do que se andarmos mendigando 
conhecimentos em legislações de outros países, cujo idioma não é 
o nosso. A marinha portuguesa deve ter certo orgulho de mestra das 
grandes marinhas do mundo civilizado; vemos mesmo que a língua 
portuguesa tem sido, por assim dizer, colonizada entre as nações es
trangeiras, nas quais se tem conservado muitos termos marítimos pri· 
vativamente portugueses. 

O que era, segundo a antiga legislação da marinha portuguesa 
o troço dos arsenais? Era sem dúvida o alistamento dos operários dos 
arsenais a quem se concediam certos previlégios, o que tinha por fim 
da estabilidade a essa parte da administração de marinha, facilitando 
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mais a aquisição de tais artífices, e podendo assim a administração 
contar com eles em todos os tempos e circunstâncias. E em que se 
fundava esse troço? Na isenção de certos ônus, na fruição de certas 
prerrogativas; mas atualmente não podemos dar esse privilégios; hoje, 
para se criar essa corporação, seria necessário autorização do Corpo 
Legislativo. 

Pela lei que referi, tinha lugar o aumento dessas duas compa
nhias; e esse preenchimento satisfazia a lei e ao mesmo tempo a ne
cessidade pública; tal organização de nenhuma forma prejudicava os 
interesses públicos, nem dela resultava excesso de despesa. S. Ex~ diz 
no seu relatório que esses artífices eram apontados nas respectivas 
oficinas, bem que nelas não estivessem, não só no dia em que monta
vam guarda e no seguinte em que folgavam, mas também naqueles 
em que faziam exercícios. Peço a S. Ex~ que se informe melhor da 
repartição competente; os artífices não venciam isso ... 

O SR. MINISTRO- Venciam. 
O SR. H. CAVALCANTI- Estou persuadido de que o inspe

tor não será capaz de faltar à verdade. O que venciam os artífices era 
o jornal do dia em que montavam guarda, e mais meio dia, quando 
eram rendidos tarde ... 

O SR. MINISTRO- E nos dias de exercício? 
O SR. H. CAVALCANTI - Digo ao nobre ministro que não 

podia ter tais informações, salvo se há equívoco. Venciam por intei
ro o dia em que estavam de guarda; mais meio dia, quando saiam dela 
tarde; e, nos dias de exercício, a quota correspondente à parte do dia 
em que estavam nele empregados. 

Estas duas companhias organizaram-se com muita facilidade, 
e chegaram a ter de 160 a 170 praças; e, sendo encarregadas do ser
viço da polícia dentro do estabelecimento, observei que este era mais 
bem desempenhado de que pela guarda nacional. Se S. Ex? quiser 
proceder a um exame mais minucioso, reconhecerá a conveniência 
dessa organização feita dentro da lei ... 

O SR. MINISTRO- Fora da lei, sim. 
O SR. H. CAVALCANTI- Estimaria que S. Ex? me mostrasse 

a lei que inibe o ministro de aumentar essas duas companhias. 
A organização que atualmente tem o corpo dos imperiais ma

rinheiros é resultante de diferentes alterações que se tem feito no 
regulamento. Um ministro dá uma forma ao corpo; sai este, e o seu 
sucessor dá-lhe outra; quanto a mim, declaro que não fiz alteração al
guma do que achei feito. O primeiro regulamento (nisto que vou 
dizer não sei se haverá toda a exatidãol creio que foi dado pelo Sr. 
Salvador José Maciel, quando Ministro da Marinha. Não sei se entre a 
administração deste senhor e a do Sr. Tristão Pio dos Santos houve 
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algum ministro que fizesse alteração ao regulamento; o que sei é que 
o Sr. Tristão Pio dos Santos destruiu completamente o regulamento 
dado pelo Sr. Maciel; o Sr.Pio antipatizava com as formas militares 
nos marinheiros; entretanto, segundo o regulamento organizado pelo 
Sr. Pio, (o qual creio que é o que está em vigor) os imperiais mari
nheiros tem alguma coisa de militares ... 

O SR. MINISTRO-!: contra a disposição do regulamento. 
O SR. H. CAVALCANTI - E isso o que estou dizendo ... 
O SR. MINISTRO- Não fui eu que o determinei. 
O SR. H. CAVALCANTI -Nem eu, que não me mostrei ami

go de desmanchar o que fizeram os meus antecessores, sem me ter 
. convencido de que isso era necessário, e reconhecer que o bem do 
Serviço Público o reclamava; por isso,conservei o que estava; reconhe:
ci que, como se achava organizado aquele corpo, poderia oferecer 
muito bons resultados. 

!: princípio aceito que ao governo compete a organização dos 
corpos, e dar-lhe os regulamentos para a sua disciplina. Ora, tendo 
sido estabelecido pelo Corpo Legislativo o número das companhias 
daquele corpo, como não podia o ministro julgar-se autorizado a 
criar essas duas companhias, e dar os regulamentos respectivos? Se, 
. todavia, estivesse convencido de que tal criação era prejudicial à 
Fazenda Pública, que a medida não convinha, e se~ia melhor preen
cher essas duas companhias conforme; regulamento o permitia, não 
daria esse passo, exporia ao Corpo Legislativo o desejo que tinha de 
que se desse organização aos artífices do arsenal, e esperaria que o 
Corpo Legislativo decidisse o que julgasse melhor; mas, o que é certo 
é que essa organização nao trouxe excesso de despesa, e que muitas 
vantagens se colhiam dela. 

Eu tenho alguns papéis que podia ilustrar este objeto, mas não 
desejo espaçar a discussão, ainda que muito direito tivesse, por isso 
que, na outra câmara, por um deputado que foi ministro por não 
pouco tempo, eu tenho sido atacado; porém, não quero molestar os 
nobres ministros, muito menos o nobre Ministro da Marinha. Ontem 
pareceu molestar-se com minhas impertinências ... 

O SR. MINISTRO- Não me molestei; é meu gênio. 
O SR. H. CAVALCANTI -Não sere.i eu-que farei perder um 

ato, mo da ilustração que desejo tenham' as nossas notabilidades, 
estou pronto a concorrer para que continuem a ser o que sempre 
foram. Se S. Ex!! observasse que, entre estes 66 indivíduos, se pode
riam escolher para o serviço das guardas os aprendizes e não os 
mestres e oficiais, reconheceria que a guarda seria muito econômica, 
porque o seu jornal não excede a 320, ou 400 rs.; e dado o termo mé
dio, uma guarda do arsenal feita por esses indivíduos não importaria 
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em mais de 16$ rs. Compare o nobre Senador essa despesa com a que 
faz a guarda nacional, e verá se importa em menos. Senhores, eu até 
digo mais; foi este um dos melhoramentos que intentei fazer naquela 
repartição, e em que fui mais feliz, porque achei em favor dela as 
simpatias de todos os empregados. Era com prazer que via que tinha 
criado um corpo com perto de 200 homens sem impugnação, e que 
a polícia daquele estabelecimento muito ganhava com isto. S. Ex~ 
hoje tem outras vistas sobre esse estabelecimento; eu desejaria ser 
informado, desejaria mesmo que S. Ex~ dissesse se com esta autoriza
ção julga que pode tornar a organizar esse corpo, que até merece ser 
imitado pelo atual Ministro da Guerra no respectivo arsenal. 

O SR. MINISTRO- Está estabelecido lá. 
O SR. H. CAVALCANTI - Ele quer, mas não o da lei; quer, 

sim, imitar o que se faz no arsenal de marinha. 
Ainda farei uma reflexão, pois estou persuadido que S. Ex~ foi 

iludido nas informações que lhe deram. O corpo de imperiais mari
nheiros precisa de recrutar. Quando ao recrutamento, não é agora 
o lugar mais apropriado; há artigo em que se trata deste objeto; mas 
tocarei em outro que é análogo. Trarei à casa o tratamento dos impe
riais marinheiros no arsenal de marinha: digo que, para se elevar o 
corpo, é necessário o recrutamento, como também outra providência, 
que é evitar a mortandade. Obtendo-se este segundo objeto, o corpo 
será conservado. Esta objeção, que tem relação com o hospital, tal
vez fosse conveniente ser tratada quando se discutir o artigo relativo 
aos cirurgiões; mas acho mais conveniente que se trate agora, porque 
nos ocupamos dos imperiais marinheiros ... 

O SR. MINISTRO- O hospital é para todos. 
O SR. H. CAVALCANTI -I:; mas as suas vítimas são os impe

riais marinheiros. Quanto menos atendermos às vidas destes indiví
duos, tanto menor número teremos deles. Com que gosto exporam suas 
vidas em defesa da pátria, sendo recrutados para esse fim, se o resul
tado é serem assassinados nos hospitais? O hospital de marinha não 
ceifa, por ano, menos de 100 imperiais marinheiros! Colocado na 
eminência de uma montanha, sem uma gota d'água, baixo, mal cons
truído, sem as dívidas proporções, não serve senão para sacrificar 
grande parte dos indivíduos que para ali vão! O hospital acomoda 
mal, no seu máx:mo, cento e sessenta doentes; entretanto, que tem 
número de doentes superior. Durante a minha administração, notei 
que o termo médio era de 20 mortos por mês; e quem são esses mor
tos? São, porventura, marinheiros velhos e cansados? Não; é a flor da 
mocidade. Colocado o hospital no lado de uma montanha, exposto 
a todos os ventos, tendo janelas de altura tal que, se estiverem aber
tas, o vento levanta as cobertas das camas, as moléstias dos pulmões 
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são aí mortais; e, estando as janelas fechadas, os mias maus se comuni
cam, e as moléstias contagiosas passam de uns para outros. Doentes 
há que, entrando com certas afecções, são vítimas de outras enfer
midades. S. Ex~ diz que o hospital é excelente; mas eu digo a S. Ex~ 
que se informe bem; que tenha compaixão desta mocidade que expõe 
suas vidas, afrontando os inimigos da pátria, e não para ser vítima no 
hospital. 

· Ainda há outra consideração que não é do nobre ministro; mas 
de quem talvez. o nobre ministro partilhasse outras idéias: lembra
ram-se os conselheiros da coroa de propor ao Corpo Legislativo o es
tabelecimento de uma poderosa Casa de Inválidos. Eu peço que se 
lembre de fazer morrer menos soldados nos hospitais; digo hospitais, 
porque os de guerra estão no mesmo deleixo que o de marinha. 

Se S. Ex~ indagasse mais os esforços que fazia o seu antecessor 
para remover esses males, havia de ter conhecimento de que se tinha 
procurado um local para o estabelecimento do arsenal da marinha, do 
qual se mandou tirar a planta e orçamento; devendo estes trabalhos 
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ção, como uma despesa urgentíssima. Mas não ouvi palavra a esse 
respeito. S. Ex~ se contenta com o hospital que tem, o qual, bem 
longe de ser hospital de curar, o é de matar. Por isso o número dos 
imperiais marinheiros, em vez de se elevar, se diminue. Das informa
ções a que mandei proceder para o estabelecimento do hospital, cons
tou que o lugar mais próprio era um terreno de marinha, que está à 
disposição do governo, e colocado entre a aldeia de S. Lourenço e a 
povoação do porto do Meier. Este local tem água corrente de rio, 
onde se podem lavar as roupas, o que é de grande vantagem para tais 
estabelecimentos; tem água potável, etc. As informações que obtive 
e os orçamentos mostravam que, com a despesa de 120 contos, tería
mos um hospital para 400 indivíauos, seguindo os princípios progres
sivos da ciência a este respeito. O local foi escolhido e o orçamento 
feito; de modo que, para o futuro, esse estabelecimento podia ser 
elevado ao duplo, com os cômodos que se desejam. Ora, eu julgo este 
objeto de primeira necessidade, e muito mais digno da atenção do 
Corpo Legislativo do que o edifício dos inválidos. Primeiro convém 
curar os doentes, e depois proteger os desválidos, se é que assim 
podem ser considerados os antigos soldados, que sempre tem um 
tal ou qual prêmio de seus serviços. 

Ainda farei mais algumas considerações sobre o corpo de impe
riais marinheiros, e direi que reputo esta instituição como primordial, 
como escola não só de marinheiros, mas também de grandes oficiais. 
Este corpo achou-se a bordo de uma fragata a qual não podia ter ca
pacidade para ali ser educado um tão considerável número de solda-
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dos, ainda mesmo dando-se o desconto de doentes e de alguns em 
comissão. Seria necessário olhar com mais atenção para esta institui
ção, procurar mesmo dar-lhe mais desenvolvimento, porque esta ins
tituição, a meu ver, dispensa a academia de marinha. Tenho pesar de 
que S. Ex? não desenvolvesse seus princípios a respeito da academia 
de marinha; a mim parecia que já bastava de experiência; que era 
tempo de acabar com a não-acadêmica. 

O SR. MINISTRO- Porque não acabou? 
O SR. H. CAVALCANTI -Porque não gosto de acabar com 

aquilo que acho criado, senão depois de experiência ... 
O SR. MINISTRO - Eu também não tenho essa experência. 
O SR. CAVALCANTI - Porque desmanchou outras coisas 

com tanta pressa? Eu não gosto de precipitações. Nós gastamos uma 
soma considerável com a educação dos oficiais de marinha, talvez 
improdutivamente. No estado em que as coisas se acham, melhor 
seria andar pra traz ... 

O SR. VASCONCELLOS- Já chegou até lá? 
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mos princípios. Teria proposto (já que o nobre Senador me inter
rompe, faço esta declaração) que esta academia passasse para terra; 
houve um ministro que, achando-se autorizado para reformar a aca
demia, fundiu a academia de marinha com a militar; depois separa
ram-se, e a de marinha foi para bordo de uma embarcação, depoi!: 
tornou para terra e afinal tornou a ser posta a bordo. O ministro que 
mais parte teve nesse ato criou também um hospital dessa natureza: 
são estes atos de um administrador que não esteve oito meses na ad
ministração, mas sim seis anos; e é o ministro que assim procede 
quem não só censura o emprego de um engenheiro, como também 
diz que não está dentro da lei a organização dessas duas ·companhias 
de artífices! Há outras muitas censuras por ele feitas, das quais em 
tempo me ocuparei. Esse ministro que se julgou autorizado para 
tudo, quando deixa de ser ministro, presume que os outros não têm 
autoridade para nada. Tal é o espírito de partido; o furor de censu
rar! Se saísse isso da boca de pessoas que não têm conhecimentos 
da repartição, podia ainda ser relevado, mas da boca de quem se in
culca administrador eximiu, e que portanto tempo tem tido as rédeas 
da administração, não se pode ouvir sem ser rebatido. 

O nobre ministro, para seu cálculo de despesa, foi mal infor
mado: o excesso não é de 39 contos, é maior; e a nau em que se acha 
estabelecida a academia em pouco tempo estará perdida ... 

O SR. MINISTRO- Desarmada ficaria pior. 
O SR. H. CAVALCANTI - Mas o interior não ficaria obstruí

do, como sucede ... 
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O SR. MINISTRO- A maneira por que é conservada não pode 
fazer com que seja prejudicial o emprego que dela se faz. 

O SR. H. CAVALCANTI -Eu estou informado de tudo o que 
tem lugar diariamente: são as lavagens do convés, e externas; porém, 
das escotilhas para baixo, nada se pode fazer. Eu tinha concebido 
duas idéias acerca da academia: uma era que pela festa da Páscoa se 
passasse a academia para navio desarmado, a fim de ficar desempedi
da a nau e poder-se tratar dela, fazerem-se lavagens, das escotilhas 
para baixo, &c.; e a nau já ameaça ruína pelo, estado em que se acha; 
a outra era, não sei se alguém falaria nela a S. Ex?., sobre a admissão 
dos alunos. Quando se tratou de abrir o ano acadêmico, se apresen
taram diversos candidatos com todas as habilitações necessárias, e o 
número deles era maior do que aquele para que se havia orçaqo di
nheiro; mas achei muito injusto dar preferência a estes ou aqueles, 
quando todos estavam em idênticas circunstâncias; e, observando que 
havia na forma do regulamento um número de estudantes que haviam 
de ser expulsos, {perto de 60) por terem sido reprovados no ano an
ta;k;;, achei conveniente admltli sem exceção todos os que se apre
sentaram .. O excesso foi de oito; queria que se fizesse exame logo de
pois de concluída a aritmética, e os que não estivessem habilitados 
fossem excluídos; do que resultaria que a despesa não seria superior 
à orçada e ficaria abaixo dela. Ora, há outra coisa a considerar, e é 
que um número tão considerável de estudantes não pode caber den
t!\J da nau, há de estorvar a aplicação; não sei se isso se fez, mas se 
se não fez, o mal se agrava todos os dias. 

A academia está inteiramente desorganizada. Eis o como en
tendi a execução da lei para levar a efeito as intenções do legislador. 
Reconheci a grande necessidade de um corpo científico marítimo; 
esse 'corpo outrora tantos serviços fez à marinha portuguesa, que nós, 
por isso que nesse tempo pertencíamos a essa nação, tivemos grandes 
oficiais de marinha, práticos assim como teóricos. Os nomes desses 
homens célebres âinda hoje são respeitados; porém, as práticas, os 
trabalhos, os usos desses tempos, tudo desapareceu; e hoje, em nossa 
marinha, acontece que nem as derrotas dos navios são subordinadas 
ao exame de pessoa alguma ... 

O SR. MINISTRO- Agora são. 
O SR. H. CAVALCANTI -A lei mandava que fossem remeti

dos à academia para serem examinados; porém, os lentes não fazem 
esses exames, porque não podem. 

O SR. MINISTRO- E de sua obrigação. 
O SR. H. CAVALCANTI - Ad impossibi/ia nemo tenetur. As 

funções que estão incumbidas aos lentes pelos novos regulal!lentos 
estorvam que eles ç!esempenhem outras ainda mais importantes, que 
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lhes são cometidas pelas leis anteriores. 
Foi nesse país de que fizemos parte que fui beber as idéias 

dessa grande reforma que a repartição de marinha reclamava. A des
graça é tal que instrumentos de importantíssimo valor se achou em 
um armazém como ferros velhos! As minhas intenções não são ofen
der a alguém; estou dizendo o que entendo acerca dessa grande re
partição pública, que deve merecer toda a atenção do Corpo Legis
lativo. Os próprios cronômetros estão em casa de um estrangeiro para 
os conservar limpoes e· asseaàos; os telescópios, pêndulas e outros 
instrumentos interessantes estão em abandono no armazém. 

A própria biblioteca da academia também se acha em abando
no; a ela devem estar unidos todos os papéis importantes que há; 
mas, .. entretanto, papéis manuscritos de importância se acham na se
cretaria em estado de abandono; ela está na nau, mas a sua coloca
ção nessa embarcação não oferece vantagens, e sim dificuldades, a 
quem quer adquirir diversos conhecimentos tanto das derrotas, como 
do progresso da ciência. Por este lado, nada inteiramente se consegue, 
porque se não cuicia ern íazef as fequisii(Ões corwt:nit:ntes, wnfúiTrlê 
o progresso que as ciências fazem todos os dias. 

Muito conveniente seria a construção e criação de um labora
tório mandado criar por lei. Creio que a sua realização não montaria 
a grandes despesas, aproveitando-se um edifício que há na repartição 
de marinha com alguns adicionamentos, e ocupando-se nele os mes
mos empregados da academia, como o habil íssimo e distinto lente 
Maximiano, que merece todo o elogiu, que não vive senão para a 
ciência. Esse homem sujeitou-se a ir servir sem vencimento, quando, 
pelo regulamento que tencionava apresentar ao Corpo Legislativo, se 
lhe marcava um conto de réis de ordenado. Alguns oficiais da nau 
seriam seus ajudantes, e nesse estabelecimento se colocariam os ins
trumentos e todos os mais objetos relativos à ciência, e nele se fariam 
os estudos convenientes. Este estabelecimento, pois, não serviria para 
se ensinar a geometria, nem o cálculo; meu fim era conseguir que os 
nossos oficiais de marinha nutrissem os conhecimentos que todos 
os dias se desenvolvem em outras nações ... 

O SR. MINISTRO diz algumas palavras que não ouvimos. 
O SR. CAVALCANTI - Não ouvi bem o que disse o nobre 

ministro. 
O SR. VASCONCELLOS- Os cronômetros ficam nos arsenais 

como os ferros velhos? 
O SR. H. CAVALCANTI- Não; estão em casa de Roskel. 
O SR. MINISTRO- Estão na nau; quando os oficiais vão para 

fora, e se lhes manda fornecer, recebem-os da nau; se alguns estão 
fora, é porque se tem mandado consentar. 
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O SR. H. CAVALCANTI -Quando são precisos, se mandam 
buscar a essa casa, onde estão depositados. Nem os cronômetros po
dem estar a bordo; é necessário estabilidade, o que não tem pelas mu-
danças e choques do mar... . 

O SR. MINISTRO - Então não podem ser empregados a 
bordo dos navios? 

O SR. H. CAVALCANTI - E verdade que eles foram feitos 
para o serviço do mar, mas não para estarem sempre depositados; mas 
o depósito daqueles que não estão em serviço, deve ser em terra, e o 
lugar para isso conveniente é o observatório, onde deles se pode fazer 
uso. 

Também me parecia conveniente realizar-se entre nós a criação 
de um Colégio de Marinha, como existe em Inglaterra, especialmen
te destinado para os filhos dos oficiais de Marinha e do Exército. Eu, 
Srs., sou de opinião que é muito conveniente que os filhos sigam as 
profissões dos pais, porque eles herdam dos pais não só os vícios e há
bitos, etc., como mesmo a herança material; queria que se desse 
algum destino ou proteção aos filhos dos nossos oficiais de Marinha 
e do Exército, que isto fosse recíproco, tanto em uma como em 
outra repartição; não queria, porém, que nesse colégio se ensinassem 
as altas matemáticas, mas os rudimentos que habilitassem a mocidade 
a seguir os estudos superiores. Quanto a mim, a grande escola de 
marinha é o corpo dos imperiais marinheiros; e existindo esse colégio 
e o observatório, nós tínhamos feito tudo quanto se poderia desejar 
para o progresso científico da repartição de marinha. A escola dos 
imperiais marinheiros não se limita a subir e descer as escotas, nem ao 
simples manejo das armas; eles aprendem os primeiros rudimentos, 
não só a ler e escrever, como os princípios de matemática; enfim, 
adquirem os conhecimentos precisos para poderem desenvolver-se; 
e, se se dedicar todo o desvelo a essa classe, devemos ter esperança de 
que muitos desgraçados meninos que foram recrutados, que entraram 
para o serviço na espectativa de serem marinheiros, possam um dia 
subir aos primeiros postos da armada. Uma vez que eles tenham ad
quirido as habilitações convenientes dos primeiros estudos, e mesmo 
da prática, devem ser sujeitos aos exames dos lentes do observatório; 
esses exames deviam ser feitos com alguma severidade; era mister que 
os próprios lentes classificassem as habilitações do indiv{duo para 
assim ser promovido. 

Na Inglaterra não há corpo de imperiais marinheiros, há o 
colégio marítimo e observatório; entretanto, tem grandes oficiais de 
marinha, é raro o oficial que não seja acadêmico; eles se habilitam no 
colégio, mas não estudando as altas matemáticas ... 

O SR. MINISTRO- Eu desejo isso mesmo. 
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O SR. H. CAVALCANTI- Estou muito de acordo com S. Ex~ 
... No mar é que adquirem conhecimentos; depois vão fazer 

exames, mediante os quais se julgam habilitados para tais e tais fun-
ções. 

Julgo haver expendido as minhas idéias, e não fatigarei mais a 
casa; porém, não me sentarei sem pedir a S. Ex€! que verifique se, 
com efeito, a criação das duas companhias de artífices é tão prejudi
cial que não possa continuar. Eu, em repartições militares, não gosto 
de ver paizanada. Desejaria que o arsenal de marinha fosse uma praça 
de guerra, que dentro dele não entrasse senão quem o governador 
mandasse. Hoje não direi tanto; mas algumas vezes se tem observado 
que o arsenal de marinha parece mais praça de mercado que estabe
lecimento de guerra; eu não gosto que o serviço seja ali feito pela 
Guarda Nacional; reconheço a grande vantagem do seu serviço em 
outras partes, mas não desejo que se abuse do sacrifício que ela faz, 
prestando tal serviço em detrimento da disciplina. Eu com isso não 
posso simpatizar; e não vejo que haja inconveniente algum na cria
ção que eu fiz. Podia-o fazer com a autorização que deu a lei, e dessa 
medida o que resultou foi o que eu já fiz ver a S. Ex~, isto é, haver 
naquela estabelecimento um corpo de artífices, que fosse alguma 
coisa. obediente, e cujo serviço fosse regular. S. Ex~, tendo entrado 
há pouco para aquela repartição, apresentou a proposta quanto antes, 
e tal qual tinha sido concebida. A discussão, as emendas da outra e 
desta câmara· podem lhe dar o aperfeiçoamento que se deve desejar. 

Poderia fazer ainda mais algumas observações, não para me jus
tificar; tenho algum orgulho ou amor próprio, não é só o nobre 
ministro o que tem ... 

O SR. MINISTRO- Eu não tenho. 
O SR. H. CAVALCANTI - Eu tenho; não o oculto, não iludo 

a ninguém, não preciso justificar-me; o que desejo é concorrer quanto 
em mim couber para o bem do país. 

O SR. MARQUES DE PARANAGUA, (Ministro da Marinha): 
- Que ele não se faria cargo de responder senão àquelas das obser
vações do nobre· Senador que tinham relação com a matéria da pro
posta, porque não queria da sua parte concorrer também para demo
rar a discussão, ocupando-se de questões inteiramente alheias ao ob
jeto da ordem do dia. Que a lei do ano passado, de que a proposta é 
cópia, autorizara ao governo para elevar o corpo de imperiais mari
nheiros a 12 companhias de 106 praças cada uma, e a criar outra de 
200 menores de idade de 1 O até 17 anos, ficando porém esta adida 
ao dito corpo. Que ainda atualmente não existem mais do que 9 com
panhias, e essa de menores, todas elas incompletas. Que se duas 
companhias organizadas pelo nobre Senador, quando ministro, com 

390 

I 
I 

I 

I: 

I 
I 
I: 
i 

'. 

r 
I 
I 
I. 
I: 

; . 

i. 
I . 
I 
' . 

'. 
'. 

; . 
I: 

I 

I. 



os operários do arsenal, para completar o referido corpo, segundo 
acabava de dizer, e porém agregando-as a este, não satisfaziam a se
melhante fim, já porque artífices não são marinheiros, já porque qual
quer agregado a UIT! corpo r.ão faz parte do corpo, não o preenche; 
demais, que lhe parecia ser contra a lei agregar-se ao corpo de im
periais marinheiros outras duas companhias ·além da dos menores, 
sem preceder autorização para isto do Poder Legislativo; bem como 
dar-se aos imperiais marinheiros a forma de soldados contra o dispos
to no regulamento aprovado por decreto de 3 de julho de 1837. Que, 
todavia, não tinha dissolvido as referidas companhias de artífices, 
antes julgava proveitoso ao serviço conservar arregimentados estes 
indiv(duos; somente determinara que a guarda do arsenal não fosse 
dali em diante feita pelos ditos artífices, por motivos de conveniên
cia que passou a indicar, mas sim como dantes se praticava. Observou 
mais que, censurando o nobre Senador, posto que fora da ordem, o 
estabelecimento do hospital de marinha na Ilha das Cobras, o não 
tivesse mudado dali, durante os 8 meses da sua administração, para 
esse lugar da outra banda da cidade que ele julga ser mais apropria
do e sadio, antes, pelo contrário, estabelecesse ali mesmo uma grande 
botica para o mencionado hospital, a qual depois seria necessário 
também mudar, com incômodo e detrimento da Fazenda Nacional. 

Algumas outras observações fez ainda o mesmo. ministro, e 
concluiu pedil"!do ao nobre Senador que refletisse que o governo não 
pode fazer tudo de repente, e em tão pouco tempo, muito mais quan
do urgem objetos da maior necessidade e importância, que devem 
ocupar os seus primeiros cuidados, como são, pacificar a província 
do Rio Grande do Sul, e meter a ordem em todas, a todo o custo ... 

O SR. H. CAVALCANTI -Disse S. Ex~ que, estando eu em 
vistas de mudar o hospital, não devia estabelecer a botica na Ilha das 
Cobras, por isso que em breve a teria de mudar, e mudanças de tais 
casas são incômodas a perigosas. 

Devo informar a S. Ex~ que, com quanto fosse minha intenção 
estabelecer um novo hospital, e para isso desse alguns passos, nunca 
poderia ele servir senão depois de construído, e a sua construção não 
é objeto de momento, talvez fosse obra de mais de um ano. 

Sentia o hospital de marinha falta de botica, e essa falta mais 
alguém de que eu reconheceu. O serviço do estabelecimento muito 
sofria, pois era necessário ir a não pequena distância buscar· os medi
camentos necessários. Poderá alguém ter dito que, criando a botica, 
tive em vistas criar empregos para acomodar afilhados, e ia eu fazer 
maiores despesas ... 

O SR. MINISTRO - Sou imparcial e justo, e não censurei o 
procedimento do nobre Senador. 
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O SR. H. CAVALCANTI -Não me refiro ao nobre ministro: 
porém talvez alguém o tenha dito. Mas essa despesa é indenizada com 
usura pelo interesse que se colhe no pronto provimento dos medica
mentos e economia na importância dos mesmos; poupando-se, além 
disso, por esta maneira, a ceifa de meia dúzia de vítimas. Eu convido 
a S. Ex~ e ao governo a prestar sua atenção às necessidades que se 
sofrem no hospital, e que se não podem remediar sem o auxílio do 
Corpo Legislativo. Talvez estas minhas idéias possam fazer com que 
a Câmara dos Deputados, na discussão do orçamento, consigne algu
ma quantia para esse estabelecimento; pela minha parte, estou pron
to a fornecer a S. Ex~ quaisquer informações dos trabalhos a que pro
cedeu esse engenheiro de que tanto se tem falado, e que o nobre 
ministro despediu sem perguntar de que se achava encarregado, nem 
que trabalhos tinha concluído, não querendo até que acabasse aque
les que se achavam começados. O engenheiro concluiu a planta e 
orçamento do novo hospital, entregou-mos; e os conservo em meu 
poder. 

Não me limitei a ouvir simplesmente o engenheiro, ouvi tam
bém alguns facuitativos, que concordaram na mudança do esi:abeie
cimento; é negócio porém que depende de auxílio do Corpo Legis
lativo, e há de levar algum tempo. A botica estava no caso de seres
tabelecida. Já tinha havido uma na ilha; porém foi abolida, porque 
tem sido prática constante, quando entra um ministro para a admi
nistração, desmanchar o que fez o seu antecessor. 

Nada mais direi sobre a matéria; contento-me com o que tenho 
dito. 

O SR. VASCONCELLOS- O nobre Senador chamou à discus
são deste projeto toda a repartição da marinha; achou até muita 
analogia entre as companhias de imperiais marinheiros, hospital, 
construção de novo hospital, botica, e não sei mais o que ... Tenho 
algumas idéias (adquiridas de ouvido, já se sabe) a este respeito; po
rém reservava-me para a discussão do orçamento; assim como tam
bém para essa ocasião aguardava defender o ministro que aboliu a 
botica; e desejaria que o nobre Senador me mostrasse como é possí
vel que o governo, embaraçado com tantos particulares de adminis
tração, possa instituir exame fiel, circunstanciado da maneira por que 
é administrada a botica, e se ele preenche os fins a que se destina. 
Havemos de ver em poucos anos quanto rende, e se salva muitos 
doentes, ou contribui, ao contrário, para lhes terminar a vida com 
mais brevidade, para os tirar dos incômodos deste mundo. 

Direi em ocasião competente alguma coisa sobre a existência 
da academia de marinha a bordo. O nobre Senador que rejeita o pro
jeto que cria o Conselho de Estado, por não ver padrão semelhante 
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nas nações civilizadas, não quer que a academia de marinha continue 
a estar a bordo, apesar de que de estabelecimentos semelhantes haja 
padrão em outras nações ... 

O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- t: sui generis. 
O SR. VASCONCELLOS- t: preciso querer negar a verdade 

reconhecida, para dizer que esse estabelecimento não tem padrão 
em outras nações. 

Não posso, direi ainda, deixar de considerar algumas das refor
mas que o nobre Senador fez, como Ministro da Marinha, contrárias 
à lei, contrárias às suas opiniões sustentadas na casa. 

O nobre Senador dizia outrora: "O governo não pode fazer 
despesas que não estejam fixadas por lei." Estava persuadido disso, 
não queria mesmo que o governo pudesse ·aplicar as sobras de uma 
rubrica de despesa para outra em que houvesse desfalque; a mesma 
quantia designada para despesas imprevistas, não oueria aue fosse 
aplicada ao pagamento de serv.iços, ·e de seniiços não permanentes. 
Mas, qual foi o procedimento do nobre Senador quando ministro? 
Criou despesas permanentes, e tem procurado justificar-se, aprovei
tando ocasião para isso bem oportuna. Temos interesse em que adis
cussão termine; porém o nobre Senador não; deseja espaçá-la, (foi 
ótima tática) pensando não encontrar oposição. Quero pois dar a 
razão por que disse que o nobre Senador tinha feito despesas contra 
a lei ... 

O SR. H. CAVALCANTI- Está enganado. 
O SR. VASCONCELLOS - Oxalá que o esteja! Antes quero 

ser disso convencido de que ficar na persuassão de ter o nobre Sena
dór rem~~ado de seus princ(pios, pois Que estava convencido de que 
o nobre Senador se tinha como um homem imutável; e, sendo assim, 
sinto que já tenha pregado a favor de um regresso, não no sentido em 
que eu admito, porém amplíssimo, segundo hoje se enuncia a esse 
respeito, e seria deplorável uma mudança tal em um homem público 
da qualidade do nobre Senador. 

Peço ao Senado que atenda a esta disposição da lei de 8 de 
outubro de 1833: .(Lê.) "Artigo 46. Fica o governo autorizado a 
reformar, desde já, a administração das intendências e arsenais de 
Marinha do Império, contanto Que tais despesas não excedam à quan
tia votada para estas repartições na presente lei, etc." Ora, o regula
mento do governo, (de 20 de 1aneiro de 1834) organizado em virtude 
desta lei, foi reprovado pela outra câmara, talvez por estar conven
cida de que se não tinha observado a lei, conquanto se não tivesse re
formado a repartição com despesas superiores às fixadas para ela; 
mas depois se tem aumentado-consideravelmente essas despesas, e 
hoje são muito superiores; entretanto, diz o nobre Senador que esta-
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va autorizado para reformar as intendências e arsenais de marinha. 
Se o nobre Senador mostrasse que a despesa feita com essa reparti
ção era igual à que foi decretada pela lei de 1833, então se tinha 
justificado perfeitamente; mas, confrontando-se as parcelas da lei 
de 1833 com as da lei de 1840, se reconhece que a despesa excede 
muito à decretada em 1833. Não podia, portanto, o nobre Senador 
fundar-se nessa lei para fazer semelhante reforma. 

Ora, a lei citada tinha aL!torizado a reforma e regulado a 
despesa que com ela se havia d= fazer; e sendo o regulamento do 
governo apresentado ao Corpo Legislativo, foi reprovado. Está claro 
que essa rejeição deixa ver que o legislador teve em vista que a auto
rização conferida ficasse sem vigor ... 

O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Nos orçamentos não se 
fez isso; pelo contrário, sancionou·se. 

O SR. VASCONCELLOS ... Eis a inteligência da lei. O nobre 
Senador, portanto, em quanto não mostrar que a despesa que fez 
não excedeu um seitil aquela que foi decretada na lei de 1833, não 
se tem justificado. 

Não desejava entrar no exame da natUreza e quaiidade das rt:
formas que fez o nobre Senador, nem procurar interpor juízo algum 
a esse respeito; mas já que o nobre Senador nos tem provocado, re
servo-me para, na discussão do orçamento, mostrar que as reformas 
que fez não são tão boas como apregoa. Por agora pedi palavra 
somente para mostrar que o nobre Senador não podia reformar as 
intendências e arsenais senão não excedendo as despesas marcadas na 
lei que citei; mas as despesas que com as reformas fez o nobre Sena
dor excedem muito as marcadas na lei de 33; portanto, não foi 
observada a lei. 

O nobre Senador quer que, assim como se diz que o ministro 
não pode hoje, fundado nesta lei, reformar as intendências e arsenais, 
não pode também reformar a academia de marinha. ~ necessário po
rém que advirta que a lei a esse respeito não foi alterada, a autoriza
ção continua; quanto porém -a que diz respeito aos arsenais, caducou, 
não pode regular; há incoerência nos que assim pensam; e julgo 
regular tudo quanto tem havido a respeito da existência da escola. 

Julga-se discutida a matéria, e é aprovado o artigo 4~ 
Entra em discussão, e sem debate é aprovado o seguinte: 
"Artigo 5° - Além das companhias mencionadas no artigo an

tecedente, haverá outra de aprendizes marinheiros, que poderá ser 
elevada até o número de duzentos menores, de idade de 1 O até 17 
anos, que ficará adida ao corpo de imperiais marinheiros." 

Entra em discussão o seguinte: 
"Art. 6~ O governo, para completar as forças acima decreta-
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das, fica autorizado para ajustar maruja a prêmio, nacionais ou es
trangeiros, e para recrutar, na forma das leis." 

O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Não considero a discus
são extemporânea; todavia obter-me-ei de acomodar o Senado; mas 
espero que, quando vier o orçamento, o nobre Senador não queira 
que se vote sem que se discuta ... 

O SR. VASCONCELLOS- Nunca disse tal. 
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI - Senhores, tratarmos 

destas matérias é importantíssimo, e eu espero que o Senado estenda 
às sucas discussões; não se quer a discussão. vão passando as disposi
ções, e depois ficamos sem ter que fazer; às vezes verifica-se não 
haver casa, vamos trabalhar em comissões; porém nelas não há que 
fazer, as pastes estão vazias. 

Quanto ao regulamento havia muito que dizer; mas não toma
rei o tempo a casa com isso; contudo, lembrarei sempre a S. Ex~ que 
um dos objetos dignos de sua atenção deve ser por certo a prática de 
fazer-se a matrícula dos marinheiros no consulado; o nobre ministro 
reflita sobre os inconvenientes que daí resultam. 

Nada mais direi. 
Dá-se por discutida a matéria e é aprovado o artigo 69 
Sem dabete são aprovados os artigos seguintes: 
"Art. 79 Fica também autorizado o governo para, além do 

soldo, dar às praças do Corpo de Artilharia de Marinha que, concluin
do o seu tempo de serviço, quiserem nele continuar, uma gratificação 
igual ao soldo de primeira praça, enquanto forem praças de pret, e a 
recrutar, na forma das leis, as praças precisas para completar a força 
do referido corpo. 

"Art. 89 Os oficiais da armada, de artilharia da marinha, 
fazenda e náutica, perceberão, quando embarcados em navios arma
dos, o meio soldo que lhes marca a lei de 15 de outubro de 1836. em 
cuja disposição ficam compreendidos os oficiais marinheiros. Os 
cirurgiões e capelães da armada vencerão também a gratificação de 
40$ rs. mensais, quando embarcados ou efetivamente empregados 
nos hospitais. 

Entra em discussão o seguinte: 
"Art. 99 A gratificação adicional dos cirurgiões e capelães de 

artilharia de marinha será também de 40$ rs. mensais. Os mesmos 
cirurgiões, assim como os da armada, são compreendidos nas dispo
sições em vigor do alvará de 16 de dezembro de 1790, e da carta de 
lei de 6 de novembro de 1827. 

Emendas da Câmara dos Srs. Deputados: 
"No art. 99, depois das palavras - 1790 -,substitua-se o resto 

do mesmo artigo pelo seguinte:- E as viúvas, filhas ou mais de cirur-
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giões militares, ficam compreendidas nas disposições da lei de 6 de 
novembro de 1827. -

" Art. aditivo. O governo fica desde já autorizado para abonar 
aos marinheiros que se inutilizarem no serviço da armada os respec
tivos vencimentos, empregando convenientemente aqueles que ainda 
poderem prestar algum serviço. 

O SR. H. CAVALCANTI -Tenho que fazer uma única con
sideração, e é que o major do corpo vem a ter menor soldo do 
que o segundo cirurgião. Não quero com isto dizer que se não dê ao 
cirurgião o que se dá; dê-se, mas atenda-se à injustiça que se faz ao 
major, dando-lhe menos. 

Dá-se a matéria por discutida, e é aprovado o artigo, com a 
emenda e o artigo aditivo. 

t: aprovado o projeto e assim emendado, para ter terceira dis
cussão. 

Prossegue a segunda discussão, adiada em 13 do corrente, do 
artigo 89 do projeto de lei - S - deste ano, criando um Conselho de 
Estado, conjuntamente com as·emendas dos Srs. Ferreira de Mello e 
Paula Souza, apoiadas na referida sessão. 

O SR. FERREIRA DE MELLO- Sr. presidente, as razões que 
ouvi na última discussão produzir, para se mostrar que não é conve
niente a emenda de supressão que ofereci a este artigo, não me con
venceram da desnecessidade da supressão. Uma das principais razões 
com que o nobre Senador combateu a emenda foi dizendo que 
melhor seria ficar o governo autorizado a dar o regulamento, porque, 
assim, depois que a experiência tivesse mostrado que ele era conve
niente, se podia consagrar em uma lei esse mesmo regulamento. Ora, 
a principal razão em que me fundei para a supressão é que o governo 
estava autorizado, pela mesma constituição do estado, a fazer insti
tuições e regulamentos adequados para a boa execução das leis; razão 
esta que se não pode combater, porque é fundada na constituição; 
nem mesmo me parece tão forte o argumento de que, quando o regu
lamento na sua prática mostrasse que era conveniente, então se lhe 
desse força de lei, para que não pudesse ser alterado, por que, para se 
conseguir isto, não é necessário que se declare na lei que o governo 
dê o regulamento; ele pode dar, como já disse, e quando a prática 
tiver mostrado que é conveniente e deve ser adotado permanente
mente, para que o governo o não altere, ainda assim se pode fazer 
isso. Mas, se o fim do artigo é para que o governo, em seu regulamen
to, possa consagrar algumas disposições legislativas, isso é o que não 
deve ter lugar, porque o Corpo Legislativo não pode delegar a atribui
ção que tem de legislar. 

· t: nesta ocasião que imploro a coadjuvação de um nobre Sena-
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dor que, falando P.U sobre o artigo primeiro deste projeto, e dizendo 
que julgava mais conveniente que se dissesse nele simplesmente -
Fica o governo autorizado a criar um Conselho de Estado, dando o 
necessário regulamento -, opinião esta que ainda tenho, e por isso 
tenciono, na terceira discussão, oferecer emenda neste sentido, res
pondeu-me que esta minha idéia era anti-constitucional. Hoje pois 
peço ao nobre Senador que me ajude a combater esta autorização 
para ·o governo fazer o regulamento, visto que para isso está autori
zado pela constituição, e o Poder Legislativo não pode delegar ao 
governo a jurisdição de legislar. 

Quanto a autorizar-se o governo para designar as honras e dis
tinções que ao Conselho de Estado e a cada um dos seus membros 
deve competir, já disse que reputo o governo autorizado para isso; 
nem a opinião individual do nobre Senador, que duvidou de que o 
governo pudesse isso fazer, é bastante para contrariar o que está con
sagrado na constituição. Eu creio que não é necessário que os servi
ços sejam prestados no exercfcio de conselho de estado, para que os 
membros dele possam ter essas considerações; porisso que os cida
dãos chamados para conselheiros de estado hão de ser pessoas re
comendáveis por seus talentos e pelos serviços prestados ao estado; e, 
portanto, estão nas circunstâncias, desde o momento da sua nomea
ção, de poderem receber estas honras e distinções; tanto mais que no 
projeto que se discute já passou um artigo em que se diz que, para ser 
conselheiro de estado, é preciso ter as mesmas qualidades requeridas 
para Senador; e muito bem sabemos quais são as qualificações que 
para ser Senador se exigem. 

À vista destas considerações ainda julgo que o artigo deve ser 
suprimido. · 

Os ordenados me parece que devem ser objeto de um artigo 
separado. Se se entender que no mesmo projeto vá este artigo então 
melhor é que nele vão declaradas as honras e distinções dos conse
lheiros de estado. Por isso, quando se puser à votação o artigo, pre
tendo pedir a sua divisão, isto é, que se vote separadamente sobre a 
parte que autoriza o governo a expedir regulamentos (porque contra 
esta parte hei de votar pelas razões já ditas) sobre a outra parte, pela 
qual voto com a emenda que se acha na mesa, e confere aos conse
lheiros de estado que se houverem de nomear as mesmas honras e 
regalias que competiam aos membros do extinto Conselho de Estado, 
ou mesmo mais algumas, se isso parecer necessário. 

O SR. SATURNINO- Como o governo está autorizado pela 
constituição a expedir os regulamentos para a melhor execução nas 
leis, natural é o dizer-se isso na lei que ele tem de cumprir. Disse-se 
que o Corpo Legislativo não pode delegar ao governo as suas atribui-
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ções; mas não é assim que se tem entendido a constituição até aqui, 
porque, por muitas vezes, naqueles objetos em que o Corpo Legis
lativo não está ao fato de todas as circunstâncias peculiares, como é 
este, tem o Corpo Legislativo delegado suas atribuições ao governo 
inteirinamente, como sobre reforma de alfândegas, arsenais, etc., o 
que quer dizer que o governo, como aquele que está mais ao fato das 
circunstâncias de certos Qegócios, faça a experiência, a fim de depois se 
pôr em prática efetivamente esta ou aquela lei; não há pois inconsti
tucionalidade em o Corpo Legislativo delegar aquilo sobre que não 
pode legislar com o conhecimento de coisa; nem também vejo redun
dância em que no artigo se diga que o governo espeça os regulamen
tos para a boa execução desta lei, e por isso não acho inconveniente 
algum em que passe o artigo. Também estou convencido que é o 
governo melhor que ninguém quem pode conferir esses títulos e dis
tinções; e não é novo que o Corpo Legislativo o faça; ele o tem feito 
quando, criando certos tribunais, designou o tratamento que haviam 
de ter os seus membros circunstância esta que se deu a respeito dos 
membros do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal do tesouro, 
etc. 

À vista destas razões, creio que o artigo pode passar com uma 
das emendas. 

O SR. VASCONCELLOS- Eu, Sr. presidente, entendo que o 
artigo é necessário; verdade é que a constituição autorizou o governo 
para expedir os decretos, instruções e regulamentos adequados à bo? 
execução das leis, o que fora desnecessário repetir em todas as leis: 
esta repetição até punha em dúvida se o Poder Executivo tem ou não 
a autoridade de exercer este direito sem que a lei a expresse; mas o 
caso de que se trata é diferente. Para se dar desenvolvimento a esta 
lei, para o Conselho de Estado desempenhar as suas funções, é de 

·mister descer a muitas particularidades, dar muitas providências que 
poderão ser consideradas legislativas, ainda que se possa também sus
tentar que são ditadas para a boa execução da lei; por exemplo, o 
governo manda abrir uma estrada; é muito natural que o governo siga 
um sistema muito diverso do adotado até o presente, é natural que, 
antes de alinhar a estrada, que antes de tomar uma deliberação defi
nitiva a este respeito, queira ouvir aos que possam ter interesse ou 
prejuízo na abertura desta estrada; há de marcar prazos, dentro dos 
quais deverão alegar o que julgarem conveniente, passados os quais o 
não poderão fazer; há de marcar a maneira pela qual chegarão ao 
conhecimento destas deliberações os que se podem dizer interessados 
ou prejudicados. Ora, muitas destas providências parecerão legisla
tivas. Para arredar, pois, toda a dúvida, muito importa que a lei o de
clare. 
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Eu julgo mesmo mais conveniente, mais liberal, que a lei assim 
o declare, para que o Corpo Legislativo possa a todo o tempo rever 
esses regulamentos; e, no caso de achar neles medida mais legislativa 
do que executiva, sancioná-la ou modificá-la como julgar de utilida
de. E necessário que neste regulamento se ponha !ambém um termo 
a um abuso que há. Não há ministro algum que entre de novo para a 
administração, ao qual não importunem pretensões já muitas vezes 
repelidas. 

Tendo os negócios um termo quando se ventilam perante os 
outros poderes, perante o executivo nenhum termo tem, o que é 
causa de grandes prejüízos, principalmente para o tesouro, o de mui
tos embaraços para os ministros. Por estas considerações, eu julgo 
que o artigo deve passar; é melhor que se declare que estes regula
mentos ficam sujeitos à revisão do Poder Legislativo, do que coisa 
alguma se declare; porque, a não haver coisa alguma, o governo há de 
fazer os regulamentos da mesma forma; ele dirá:- São necessários os 
regulamentos para a boa execução da lei-. Mas, como eu, querendo 
imaginar esta lei em andamento, me parece ver, em muitas das provi
dências do regulamento, alguma medida legislativa, entendi conve
niente que se expressasse que o governo ficava autorizado para expe
dir esses regulamentos, a fim de arredar todas as dúvidas que se pos
sam suscitar. 

Demais, há particularidades a que o Corpo Legislativo não 
pode chegar senão depois de muitos anos de observações e de expe
riência. O que acontece no Brasil acontece em todo o mundo civi
lizado. Esta razão tem obrigado os legisladores a cometerem ao gover
no a autoridade de fazer regulamentos, ainda expressamente contra 
as leis em vigor. Assim foi autorizado o governo para reformar os regu
lamentos da alfândega, porque sentiu o Corpo Legislativo que não 
tinha os dados precisos para bem regular aquela administração. O 
Corpo Legislativo a este respeito procedeu com tanta prudência, que 
até consentiu que mesmo o governo estivesse ensaiando esses regula
mentos por espaço de 4 ou 5 anos; e só depois deste tempo de expe
riência é que o Corpo Legislativo adotou este ;egulamento; mas ado
tau-o com tanta amplidão, que ainda hoje se pode dizer que esse 
regulamento está bandonado à autoridade executiva. Eu entendi, por
tanto, que, assim como temos nestas ocasiões autorizado o governo 
para os precisos regulamentos, assim devíamos fazer no caso de que 
se trata. 

Ora, há uma emenda que pode prejudicar a doutrina do artigo; 
esta emenda é oferecida como artigo substitutivo, de sorte que, se 
não forem oferecidas idéias aditivas a este artigo, pode ser que o 
Senado rejeite o que não deseja rejeitar. Por exemplo, pela discus-
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são, parece que o Senado tem adotado que não há dúvida em dar 
uma remuneração aos conselheiros de estado; mas o artigo que ofe
rece a consideração do Senado esta idéia, diz-se que é substitutivo do 
artigo que se discute; a marcha da votação será assim:- Aprova-se o 
artigo, salva a emenda? Aprova-se a emenda? - A que há sobre a 
mesa é artigo substitutivo; e como substitui este artigo? Substitui 
dando aos conselheiros de estado uma gratificação. O Senado, que 
parece ter entendido que é conveniente que os conselheiros de estado 
percebam alguma gratificação, aprova a idéia do artigo substitutivo, 
e vem assim o Senado a rejeitar o que também quer aprovar. Por isso 
é que eu julguei que devia oferecer a emenda que está na mesa; isto 
é, que o governo fique autorizado a conferir aos conselheiros de esta
do uma gratificação que não exceda a terça parte dos vencimentos 
dos Ministros de Estado. é a mesma idéia do artigo substitutivo, mas 
não tem o mesmo perigo que o artigo substitutivo, porque quem qui
ser aprovar o artigo que se discute aprovará a idéia, isto é, da gratifi
cação: sem perigo de rejeitar o artigo. O artigo substitutivo, portanto, 
me parece que só podia ser adotado se se suprimisse a idéia de -
substitutivo. 

Eu, pois, desejo que o Senado tome em consideração o perigo 
que há de se adotar n artigo do projeto, e depois, julgando-se tam
bém necessária a idéia do artigo substitutivo, rejeitar-se o que se tem 
aprovado, por se julgar necessário que também faça parte da lei a 
doutrina do artigo substitutivo; isto é, que os conselheiros tenham 
gratificação. ~para evitar este perigo que eu ofereci a minha emenda, 
que contém a mesma idéia do artigo substitutivo; mas não apresen
tada como substitutiva, e sim como aditiva: de sorte que se pode 
aprovar o artigo do projeto e o artigo aditivo. 

Eu voto portanto pelo artigo do projeto, com a idéia aditiva 
da minha emenda. 

Vem à mesa e é apoiada a seguinte emenda: 
"Ao art. 89, - Depois da palavra - competir - acrescente-se 

uma gratificação, que não exceda ao terço do vencimento de um 
Ministro e Secretário de Estado."- Vasconce/los. 

O SR. COSTA FERREIRA começa por retificar duas inexati
dões que apareceram no Despertador. Uma delas é relativa a um apar
te que diri~iu ao Sr. Hollanda na sessão de 14 de julho. O nobre 
orador dissera que a barca S. Salvador tinha a força de 80 cavalos, e 
no Despertador lê-se - 120 cavalos em vez de 80. A outra inexatidão 
se contém em um discurso do nobre orador, pronunciado na sessão 
do 13 de julho e publicado no Despertador do dia 14. Dissera o 
nobre orador que Benjamin Constant fora beber a sua doutrina do 
poder real nas obras de Clermont Tonnerre, o qual dizia que no 
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poder monárquico se achavam encerrados dois poderes políticos, o 
Poder Executivo e o Poder Real ou neutro, que nós chamamos mode
rador. Em lugar de- monárquico- vem na folha da casa- mode
rador, o que, sem dúvida, foi um erro tipográfico, pois que outro 
discurso publicado no suplemento da mesma folha contém a mesma 
idéia exatissimamente reproduzida. Daí deduz o nobre orador que 
seria bom que se concedesse· ao empresário do jornal da casa mais 
um dia para a publicação dos trabalhos do Senado, porque notas 
taquigráficas escritas, corrigidas e compostas à pressa é difícil que 
saiam no dia imediato com toda a exatidão. Dando-se mais um dia 
ao empresário da folha poderiam os nobres Senadores, quando 
quisessem, rever os seus discursos antes de se publicarem, porém 
já corrigidos e compostos. Depois de fazer estas observações, o 
nobre orador, entrando l")a matéria, diz: 

Sr. Presidente, parece-me que este projeto sublime é um 
foco de moral; é muito célebre. Bom seria que os nobres Senadores 
que o..assinaram tivessem declarado logo o que queriam. Este artigo 
diz: - O governo determinará: em regulamentos, o número das 
sessões, etc. (Lê.) Podiam logo dizer - nós aqui pela palavra -
regulamentos - entendemos também a atribuição de legislar. -
Assim é que deviam dizer. Nós não sabemos nada, é necessário que 
o governo nos ensine nossos deveres. - Convém, Sr. Presidente, 
que a nação saiba disto? Não pode a nação dizer:- Estes Senadores, 
que são velhos, que devem saber alguma coisa, não sabem nada; 
então é melhor acabar com o Senado vitalício? - Ora isto pode 
ser? Eu creio, Srs., que o poder legislativo não pode delegar, porque 
é delegado, e não me consta que um delegado possa delegar. 

O SR. LOPES GAMA- Sub-delega. 
O SR. COSTA FERREIRA- Diga-se logo- A palavra regula

mentos; que está neste artigo, não se entende como até agora se tem 
entendido-. Ora, a passar assim, o nobre ministro que segue o pensa
mento do nobre Senador que acaba de falar, pode, nos seus regula
mentos, determinar o que quiser, porque já aqui se disse que con
vinha que o poder executivo pudesse fazer regulamento, ainda que 
entrasse em atribuições legislativas. . 

O SR. MELLO MATTOS- Isto ninguém podia dizer.· 
O SR. COSTA FERREIRA - Disse um nobre Senador que 

muitas vezes era necessário entrar na órbita do poder legislativo; e 
até disse que assim devia ser, para o corpo legislativo rever esses 
regulamentos, como se o poder legislativo não pudesse fazer isso. 
Pois, Srs., se nós não sabemos nada, se somos ignorantes, se não 
temos experiência de matéria alguma, então digamo-lo com fran
queza; reconheçà-se que foi um mal fazer-se o Senado vitalício, e 
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que é· bom que ele seja reformado. Ora, será airoso ao Senado 
conferir esta faculdade ao governo? Se ainda um ministro aberrasse, 
e .fosse chamado perante as Câmaras, e ele desse suas desculpas, 
tem um passe; mas não, senhor, é o Senado que diz ao executivo:
Pode aberrar como quiser - I Desta maneira fica o poder executivo 
com os braços soltos para fazer regulamentos, e nesses regulamentos 
entrar na órbita do poder legislativo, e depois nós os podemos 
confirmar ou deixar de confirmar! 

Ora, isto não pode ser; e então o que me admira mais é que 
o nobre Senador que se assenta ao meu lado, o Sr. Paula e Souza, 
falasse tão mal deste projeto, mostrasse que este projeto importa 
atar a pessoa do Imperador ao carro do triunfo de um partido, e, 
entretanto, mandasse uma emenda para pagar a estes conselheiros 
que podem fazer tantos males ao país! Eu também sou de parecer 
que estes homens devem ser pagos, mas aprovando-se o projeto de 
outra sorte. O nobre Senador mostrou os males que podem vir do 
projeto, tal e qual está concebido; disse que, por meio dele, queria um 
_,..._.:""'" ":'._..,.a-ro;tr ,.,. I"W""I"\1"\~,..,...~ ~" l"::::t~rrf\ rfg C:CIII tri11nfn " n11~ rl~m~Í~ 
1-'UaLIUV "'III .... IIWI 'wJ •••-••"""'- -- --·•- -- --- """•-··•-r- --.--'r.....:..: •. ;., . .,; 

a mais, queria deixá-lo descoberto, para que fosse ferido, tirando
se-lhe esse corpo diáfano (como se exprimiu um nobre Senador 
por Minas) para que a responsabilidade dos seus atos recaísse sobre 
ele. E- então há de se pagar a estes homens que estão encarregados 
destes bons ofícios? Pague quem quiser, eu não·. (Risadas.). 

Eu, Sr. Presidente, ·ainda não ouvi outro argumento em favor 
deste artigo senão o de se dizer que é conveniente depositar parte 
do poder legislativo nas mãos dos ministros do executivo, porque 
assim eles farão, com toda a prudência, esses regulamentos, e então 
eles nos mostrarão o que fizerem. Com efeito, vai-se pondo tudo 
nas mãos do poder executivo! Eu tomara já ver se são ou não 
aprovadas todas estas leis que se tem oferecido, porque então eu 
quero fazer também a minha propostazinha. Nada, eu não quero ser 
idólatra do governo representativo; então eu hei de fazer uma 
indicação, porque escusado é a nação estar a pagar a homens que 
nada querem fazer, que querem que o governo faça tudo. 

Ainda há poucos dias, disse um nobre Senador que as leis não 
aconselham, mandam; e agora se diz que o governo dê regulamentos, 
entrando mesmo na órbita das atribuições do. poder legislativo, 
porque só ele é quem tem experiência e sabe o que melhor convém; 
que dê honras e distinções a todos estes conselheiros, etc.! Também 
serão necessários alguns regulamentos para estas honras e distinções, 
alguma experiência? 

Quais são as experiências necessárias para isso? Eu não en
tendo. 
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Creio que os nobres Senadores hão de fazer-me a mesma jus
tiça que lhes faço: já ontem disse aqui que eles eram pombas sem 
fel, que os seus argumentos são paralogismos não sofismas, porque 
todo o mundo sabe que o sofisma é uma argumentação que assenta 
sempre em muita malícia, é argumentação que se emprega quando se 
quer enganar a outrem: nada disto, os argumentos dos nobres Sena
dores são paralogismos, pois que são fundados em erro; disto estou 
eu persuadido. Pode ser que os nobres Senadores também entendam 
que os meus argumentos são fundados em erro, e não são sofismas; 
estou certo que me farão esta justiça, mas este argumento não tem 
resposta. Se o governo compete, como determina a constituição, 
expedir regulamentos para a boa execução das leis, dar títulos, 
honras e distinções, a que vem isto aqui? Que experiência é neces
sária para que o governo dê honras e distinções? Desejava que me 
mostrasse~. Se este artigo é entendido como se disse; isto é, que o 
ministro que fizer estes regualmentos possa entrar nas atribuições 
do poder legislativo; então diga-se claro, por que, como disse um 
nobre Senador; nunca ninguém ligou a palavra - regulamento- à 
inteligência do poder fazer leis; para mim iei é uma coisa, e regúia
mento é outra. Então use-se de outras palavras, não se confunda 
tudo. 

Tem havido, Sr. Presidente, um debate demorado sobre o 
que é poder moderador, tem-se mostrado quanto este poder é 
necessário para harmonizar os outros três poderes, tem-se dito 
aqui muitas vezes que, logo que qualquer desses poderes ultrapasse 
os seus limites, há desordem; que estão as coisas fora do seu estado 
.normal, que há anarquia, etc. Reconhecemos tudo isto; e, no entan
to, dizemos nesta mesma lei que o poder executivo pode meter a mão 
nas atribuições do poder legislativo! Que coerência! E para isto que 
nós temos consumido tanto tempo em mostrar que há anarquia 
quando um poder invade outro? Como é que o Senado adotará 
este artigo? 

Enfim, Srs., tomara eu que passe este projeto subleme, q~e 
passem essas célebres emendas ao código do processo, onde se acaba 
com todas as garantias dos cidadãos; que passem essas emendas que 
vieram para a terceira discussão, apresentadas por um nobre Senador 
que, por ser um homem tão atilado e de tantos talentos, guardou-as 
para a terceira discussão, supondo que os mais tem tantos talentos 
como ele para que possam com facilidade entrar no exame e 
discussão delas; apresentadas por esse nobre Senador que criou essa 
célebre comissão que quis acabar com a instituição do júri, como já 
aqui disse um outro nobre Senador, mas que depois, não podendo 
acabar completamente com tão salutar instituição, deixou uma 
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espécie de simulacro; tomara que passem todas estas medidas, porque 
então :eu quero ao menos fazer um projeto· concebido em muito 
poucas palavras,. acabando com este simulacro do sistema represen
tativo. E necessário falarmos â nação francamente: ou serve-nos este 
sistema, ou não nos serve; devemos fazer nossa declaração franca ao 
país; os Senadores são muito amigos da liberdade, muito da mo
narquia representativa, estou bem certo que a obra há se ser prima, 
e não me hei-de ver obrigado a apresentar o projeto que tenho in 
mente. 

Disse-se aqui que ninguém tinha experiência. para saber o que 
convinha fazer nesses regulamentos senão o poder executivo, e que 
dessa maneira nós podíamos rever tais regulamentos. Mas eu creio 
que, ainda que não passe este artigo, nós temos o direito de rever 
os regulamentos que fizer o governo. Logo, por este lado, é desne
cessária esta disposição. 

Eu, Sr. Presidente, não posso votar nem por este artigo 8'?, 
nem para que se pague a homens que podem fazer males, e males 
ccr:~lderé'.'e!s :!() 8!'8~!!. Desejava que o nobre Senador o Sr. Paula 
e Souza estivesse presente, para que me dissesse como é que, 
achando este projeto tão mau, entendendo que, pela organização 
que o projeto dá ao conselho de estado, e pelas atribuições que lhe 
são conferidas, pode sobrevir grandes calamidades ao país, quer 
pagar a estes homens que podem fazer tantos males? 

Admira, Sr. Presidente, que os nobres Senadores que acham 
este projeto obra prima, coisa sublime, não estabelecessem uma 
paga a estes homens que, segundo eles, podem fazer tantos bene
fícios; entretanto que o meu ilustre amigo o Sr. Paula e Souza, que 
julgou este projeto tão mau, que sustentou que podia produzir 
muitas calamidades, e ia estabelecer o predomínio de um partido 
no país, quer que se pague a estes homens! Para cúmulo de incoe
rência, ainda veio esta: os que julgavam que o projeto era útil enten
deram que não se devia pagar a estes homens, e o que entendeu que 
projeto é ruim, por muitas disposições que têm,, julgou que deviam 
ser pagos. Para selo da obra veio mais isto. 

O SR. VERGUEI RO - Sr; Presidente, também hei de votar 
contra este artigo, e fundo-me, para votar assim, em que, ou os regu
·lamentos cabem na alçada do governo, ou não cabem; se eles cabem, 
não é decoroso dizer que os faça, e se ·não cabem, então entendo que 
o artigo não deve passar, porque nós não podemos delegar poderes 
legislativos. 

Argumenta-se dizendo que se tem concebida faculdade ao go
verno de fazer regulamentos mesmo contra a lei; Eu entendo que 
algumas vezes isso pode acontecer; mas, neste caso, o que faz o 
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legislador no ato de fazer esta incumbência? Suspende a este 
respeito a lei, para que o governo possa fazer regulamentos; por 
exemplo, esse estabelecimento da alfândega, se houvesse o estabele
cimento da alfândega, onde se arrecadam certos direitos, e a lei não 
tivesse regulado o modo da arrecadação, competia .aos regulamentos 
ocupar-se disto; mas, como exístiam já leis, o governo estava 
embaraçado; não podia estabelecer novo sistema de arrecadação, 
porque os regulamentos do governo não devem reprovar ates legis
lativos. O que fez o corpo legislativo quando autorizou o governo 
a fazer esses regulamentos da alfândega? Suspendeu aquelas leis 
que regulavam a arrecadação desses direitos. Assim é como eu en
tendo: entendo que esta autorização contém a suspensão das leis 
que regu Iam aqueles objetos. 

Estou persuadido que o governo tem bastante autoridade para 
fazer os regulamentos necessários para a boa exe~ução das leis: isto é 
necessário dizer, é do seu dever, ele o fará; mas, quando já há alguma 
lei anterior, e que convém alterar-se, mas para cuja alteração são 
necessários conhecimentos práticos é então que se autoriza o governo 
para fazer regulamentos, não obstante·as leis que já regulavam aquele 
objeto. 1: portanto esta autorização uma suspensão daquelas leis esta· 
belecidas. 

Mas, no caso presente, temos nós já algumas leis que regulem? 
Não; isto é uma instituição nova que não está ainda regulada por lei 
alguma; e, como não está regulada por lei alguma, segue-se que o go
verno pode fazer regulamentqs; fazer regulamentos, já se sabe, respei
tando as leis estabelecidas. Há, portanto, uma diferença muito grande 
entre as instituições novas e as antigas. A respeito das instituições já 
em vigor, eu convenho em que, muitas vezes, seja necessário autorizar 
o governo para fazer os regulamentos; mas, para uma instituição 
nova, entendo que não é necessário autorizar o governo a fazer esses 
regulamentos; é seu dever fazê-los. . 

Vê-se, pelo que diz o artigo 1 '?, que haverá um conselho de 
estado, e que este conselho de estado exercerá suas funções reunidos 
os seus membros, ou em seções. Ora, não dizendo a lei quais são essas 
seções, é claro que o governo, para executar a lei, necessariamente há 
de dizer o número das seções em que o conselho será dividido. Eis 
aqui como esta autorização não é necessária. 

-A maneira e o tempo do trabalho.- Também é claro: uma 
vez que a lei não marcou as horas do trabalho, e a maneira por que se 
há de trabalhar, pertence ao governo regular isto. Se já uma lei 
anterior tivesse regulado a maneira e as horas do trabalho, então era 
necessário autorizar o governo para fazer uma modificação na lei; 
mas, como não há, desnecessária é esta parte do artigo. 
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- As honras e distinções que ao mesmo e a cada um dos seus 
membros competir -. A este respeito, eu vejo que a constituição 
autoriza ao poder executivo a conceder honras e distinções em remu
neração de serviços prestados; mas aqui o negócio é diverso: trata-se 
de declarar a categoria desta corporação; e isto é o que me parece 
que não pertence ao governo, deve ser objeto de lei. Enquanto aos 
indivíduos, como de certo não hão de ser nomeados conselheiros 
nenhuns que não tenham prestado serviços, e serviços de alguma 
consideração, pode bem o governo, debaixo deste princípio de remu
neração de serviços, conceder as honras que lhe parecer; mas, pelo 
que pertence ã categoria da corporação, isto parece-me que deve ser 
objeto de lei e não de regulamentos. 

- E quanto for necessário para a boa execução da presente 
lei -. Isto é o que está mesmo na atribuição do governo: fazer o 
que é necessário para a boa execução da lei; mas eu pressinto aqui 
mais alguma coisa. Eu, Sr. Presidente, tenho-me declarado mais 
Cüii'i:iâ .::;te ;:::-cje!c pe!::!s explicações que tenho ouvido dizer, do 
que pelo que se lê nos seus artigos, porque parece que se entende, 
pelas palavras desta última parte do artigo, que o governo pode, 
em regulamentos, fazer coisas que sejam contrárias às leis estabe
lecidas. Eu, ã vista do projeto, não entendia isso; mas o seu ilustre 
autor o deu a entender, e disse que era para tirar as dúvidas se 
alguma coisa era legislativo ou não legislativo. Eu entendo que tudo 
o que for necessário para a execução desta lei, não sendo contrário 
a alguma outra lei estabelecida, o governo pode fazer; mas, pela 
explicação que deu um ilustre Senador, parece ser a sua opinião 
que o governo pode ir mais adiante; o que eu não entenderia à vista 
da letra do projeto. 

Mas eu já ouvi outra explicação a respeito do 1 ~ artigo, que 
eu também não tiriha entendido assim. Eu entendia, pelo J ~ artigo, 
que os ministros faziam parté: do conselho, porque diz esse artigo 
que o conselho de estado será composto de doze membros ordi
nários, além dos ministros de estado, que, ainda não o sendo, terão 
assento nele.· Logo, é composto de doze conselheiros e dos ministros 
de estado. Mas quis-se deduzir destas palavras -terão assento nele -
que não é dar-lhes voto no conselho. Ora, eu não sei então o que 
vão fazer os ministros no conselho; assentarem-se somente? Terão 
eles os ouvidos tapados? Quando se diz - tem assento no Senado, 
tem assento na Câmara dos Deputados, ou em outra qualquer 
corporação - o que quer isto dizer é que eles têm voto nessas corpo
rações. Mas, diz-se que o artigo só declara que os ministros tenham 
assento no conselho, e não que tenham voto: portanto, não podem 
senão estar sentados; e então não podem discutir, não podem emitir 
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a sua opinião, porque, em um corpo consultivo, expor sua opinião 
importa dar o seu voto. Logo, se eles não vão lá só para estarem 
sentados, se eles falam sobre a matéria, enunciam a sua opinião, 
dão o seu voto: mas eu vejo denunciarem-se coisas que não estão 
no projeto, e por isso eu receio muito de votar, porque tão enigmá
tico é o projeto que não se pode saber pelo que ou contra o que se 
vota. 

Tenho feito estas reflexões só para mostrar que, ainda quando 
eu adotasse este projeto, não podia adotar este último artigo, que 
autoriza o governo para fazer certas coisas em regulamentos, como 
já disse. Ou o regulamento cabe na atribuição do governo, ou não 
cabe. Se cabe, o governo que use desta sua faculdade, não é mesmo 
decente que se diga que faça; e se não cabe, não podemos delegar. 

Eu voto contra o projeto, não só pela idéia que enunciei logo 
que tomei parte nesta discussão, de que o conselho de estado apre
sentado neste projeto pode ser formado pelo Imperador, sem depen
dência de lei, e que o que acresce no mesmo projeto pode igualmente 
ser formado pelo lmperadoí, sem dependência de lei, e só serve de 
ligar o monarca, de atá-lo por muitos anos, sem se poder mover; 
como também porque, por uma emenda que se adotou, ficou o ne
gócio pior, por isso que, pelo projeto, o conselho era somente con
sultivo; mas, pela emenda que se adotou, já· não é somente con
sultivo, fica também deliberativo; acrescentando essa emenda as pa
lavras - e resolvê-los. -

À vista pois disto, voto contra o artigo, para ter menos contra 
que votar, quando se proceder à votação sobre a adoção do projeto 
para passar à terceira discussão. 

O SR. VASCONCELLOS - Admira, Sr. Presidente, que, 
tendo o nobre Senador taxado de absurda a inteligência que eu 
tenho dado ao projeto, lhe consagre tanto respeito que, por causa 
dela, rejeite o projeto! Se o nobre Senador está convencido do 
absurdo com que eu interpreto o projeto, não faça caso da inter
pretação absurda, dê o seu voto ao projeto, segundo entende, e 
não segundo o que eu entendo. Por ventura, eu sou o poder exe
cutivo? Parece que não ná razão de receio· para o nobre Senador 
negar o seu voto ao projeto, só porque eu tenho apresentado uma 
interpretação que o nobre Senador julga absurda. Por ventura, os 
ministros que têm de executar a lei hão de adotar esta interpre-
tação absurda que eu dou? · 

Eu entendi que quando o projeto, no 1 ~ artigo, declara que 
os ministros não são compreendidos no número dos conselheiros 
de estado, mas que terão assento no conselho, os ministros de 
estado não estavam obrigados a votar no conselho, como os con-
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selheiros, e pareceu-me muito razoável e política esta disposição. 
Bem que os conselheiros de estado devam merecer confiança ao 
Imperador, (porque, quando não mereçam, ele pode dispensá-los 
do serviço efetivo) todavia, ocasião haverá em que convenha que 
a opinião do governo não se saiba em conselho; e se os ministros 
de estado fossem obrigados a votar no conselho com os conselheiros 
de estªflo, era patente ao conselho a opinião do gabinete. 

O SR. VERGUEI RO- Sendo assim declare-se; não se diga que 
o conselho de estado se compõe de doze· conselheiros e dos ministros. 

Õ SR. VASCONCELLOS- Vejo que o nobre Senador admite 
também a possibilidade da hipótese que eu figurei. 

O SR. VERGUEI.RO- Eu disse sendo assim. 
O SR. VASCONCELLOS- Infere-me que admite a hipótese. 
O nobre Senador quer condenar uma inteligência que se dá 

ao projeto, e entretanto não quer entrar na questão que se deve 
ventilar para se entender o projeto. Pode muito bem acontecer que 
o !mperadcr tenha de tomar uma deliberação da qual só os mi
nistros devem ter conhecimento; convoca-se o conselho, ouve-se 
a .sua opinião; os ministros podem estar presentes, podem tomar 
parte na discussão, sem emitir o seu voto, apresentando os emba
raços que hão de resultar de tal e tal medida; podem habilitar o con
selho com os dados precisos para dar o seu voto; mas a deliberação 
do Imperador pode ser de natureza tal qua julgue que dela só o 

··gabinete deve ter conhecimento; e, nesse caso, não votam os mi
nistros em conselho. 

Dizia eu: - Eis como o projeto tem previsto todas as hipó
teses possíveis -. Diz agora o nobre Senador: - Não. Se se quer 
admitir esta doutrina, (doutrina que me parece que o nobre Senador 
não condena) declare-se no projeto -. Eu acho que está declarada 
no projeto, porque diz ele que, além dos doze conselheiros de estado, 
os ministros terão assento no conselho. 

O SR. VERGUEIRO- O artigo diz:- Compõe-se
O SR. VASCONCELLOS- Sim, compõe-se. 
Também disse: - Se acaso o projeto não quisesse que os mi

nistros de estado deixassem de votar no conselhp, não acrescentaria 
as palavras - que terão assento nele -. Então era claríssima a dou
trina: compõe-se dos conselhe.iros de estado e dos ministros. Ora, 
como as regras de hermenêutica me ensinam que não há palavras 
inúteis na lei, eu não posso deixar de persuadir-me que estas palavras 
a lei quis prevenir o caso de ser conveniente que os ministros não 
votem. 

Disse o nobre Senador: - Então, o que os ministros lá vão 
fazer? Vão estar sentados somente -? Vão oferecer os dados que os 
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conselheiros julguem necessários para darem o seu voto; vão escla-. 
recer a matéria, etc.; podem fazer tudo isto sem votar, e sem que 
por isso se diga que eles são desnecessários ·no conselho. Parece-me, 
portanto, que a minha opinião não é tão absurda que o nobre Se
nador não a pudesse conciliar como a doutrina e com a letra do 
projeto; mas, se ela é absurda, despreze-a, não vote contra o projeto, 
adote o projeto segundo a sua inteligência, que não é absurda. 

Ora, qual é a razão porque o nobre Senador rejeita este artigo? 
Disse ele: - Eu não duvido dar o meu voto para que o governo faça 
regulamentos a respeito de repartições sobre que existem já leis em 
vigor; e, neste caso, o corpo legislativo suspende essas leis até que se 
façam os regulamentos, até que sejam eles aprovados; (é a opinião 
do nobre Senador) mas, quando não há lei alguma, como no caso 
de que se trata, não é necessário autorizar o governo para fazer 
regulamentos-. Ora, eu não concluo desta opinião do nobre Senador 
outra senão que ele entende que não pode ser objeto de lei senão o 
revogar outra lei, porque ele diz: - Esta autorização é desneces
sária -;e porque é desnecessária? Porque· o estabelecimento de que 
se trata é uma instituição nova; não há lei alguma a este respeito; por 
conseguinte, os regulamentos do governo não podem ofender a lei, 
e, não podendo ofender a lei, não se pode autorizar a fazer regula
mentos -. Daqui concluo eu que o nobre Senador entende que só 
pode ser objeto de lei a revogação de outra lei. 

O SR. VERGUE IRO- Não está bem tirada a conseqüência. 
O SR. VASCONCELLOS - E desgraçada a minha lógica; mais 

é minha convicção profunda. 
Ora, eu já disse que esses regulamentos que se tem de fazer 

hão de conter doutrinas que alguém poderá julgar que só a lei é que 
as pode estabelecer, a prescrição, por exemplo; quem não alegar 
em certo e determinado tempo não poderá alegar mais' fora desse 
tempo. Poder-se-á entender que esta determinação só é da alç-ada da 
lei; que o regulamento só deve conter o processo administrativo; por 
exemplo, no caso de presas. Não se poderá entender que é objeto de 
lei? Segundo a opinião do nobre Senador, não; porque o nobre Se
nador entende que objeto de lei só pode ser o revogar outra lei. Se, 
pois, há tantos objetos (sem que seja o revogar outra lei) que podem 
ser objeto de lei, como eu acabo de dizer, claro está que o nobre 
Senador deve adotar o artigo, porque o artigo tem por fim autorizar 
o governo a fazer os regulamentos necessários para a boa execução 
desta lei, ainda mesmo quando esses regulamentos possam conter 
alguma medida que se julgue que pertence à lei. 

Ora, nós estaremos já tão habilitados que se entenda que po
demos fazer tudo o que é necessário, tanto no processo adminis-
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trativo como no contencioso? Crimina-se muito o projeto, dizen
do-se que ele é sui generis, que é singular; e até tem-se querido 
ridicularizar dizendo-se, por ironia, que é obra prima, que é sublime, 
que com ele vamos ensinar as nações cultas, etc., entretanto que, 
no artigo em que o projeto imita, há uma oposição como nós temos 
presenciados, e não quer o nobre Senador que se adote a doutrina 
do artigo que é a imitação do que se pratica em França. A constitui
ção do ano VIII era concebida nestes termos - Haverá um conselho 
de estado para fazer os regulamentos necessários para a boa exe
cução das leis, e resolver as dificuldades que possam ocorrer em 
matéria administrativa, ou coisa semelhante; e, entretanto, há. hoje 
urria jurisprudência do conselho de estado interessantíssima, e todos 
têm reconhecido nesta casa que essa jurisprudência é que criou o 
direito administrativo. De sorte que, se eu fosse autor deste projeto 
(e sinto muito não o ser, mas agradeço a um nobre Senador, por me 
declarar autor dele) não sabia como me havia de haver, porque, se o 
projeto copia essas instituições estranhas. é mau; e se o não copia, 
é péssimo. Não é possível satisfazer exigências tão encontracias; e, 
por conseguinte, o que eu entendo é que se deve deixar a sorte do 
projeto ao bom juízo do Senado. 

O nobre Senador disse que não entendia, quanto às honras e 
distinções, que o poder executivo pudesse estabelecer categorias. 
Mas o nobre Senador não vê o que aconteceu mesmo nesta casa? 
A mesa desta casa, os Srs. Presidente, Vice-presidente e secretários, 
tiveram o tratamento de excelência, por um decreto do governo: o 
mesmo aconteceu a respeito da mesa da Câmara dos Deputados; 
reconheceu-se esse direito do governo. Ora, é bem claro que pode 
haver um presidente ou secretários, não digo do Senado, mas da 
Câmara dos deputados, que não tenha feito serviço algum, e entre
tanto tem-se reconhecido como legítimo o decreto do governo que 
dá o tratamento de excelência aos membros da mesa da Câmara 
dos Deputados.· Mas eu não quero e"ntrar nesta questão; pode ser 
objeto de dúvida; e como pode ser objeto de dúvida, o projeto a 
arredou, declarando que o governo poderá dizer as honras que 
devem competir ao conselho e a cada um dos conselheiros. 

Sr. Presidente, será curteza de minha inteligência, mas eu 
acho o projeto muito bom; não descubro nele obscuridade alguma; 
parece-me muito claro; mas um nobre Senador não só não quer o 
projeto, como até desde já condena umas emendas que eu ofereci 
ao projeto de reforma do código do processo, emendas que eu sinto 
que o nobre Senador não tenha lido, porque havia de reconhecer que 
são quase todas de redação. Eu julgo que em matéria de regula
mentos sou muito severo; V. Ex~ bem viu hoje quanto me opus a 
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uma inteli~ência muito ·lata que auis dar um nobre Senador que foi 
ministro da marinha a respeito da autoridade concedida ao governo 
em 1833 para reformar o arsenal. Eu fiz ver que o nobre Senador 
já não tinha autoridade para regular aquela matéria. Sou muito cioso 
dos interesses do corpo legislativo; não desejo ãbdicar a autoridade 
que compete ao Senado e aos Senadores. · 

Senhores, eu não tenho mais que dizer sobre o artigo; ele me 
parece muito acertado, e creio que foi ditado com muita franqueza; 
nada oculto. Eis como eu traduzo o artigo; estes regulamentos 
poderiam conter medidas que alguém julgue que só cabem na alçada 
da lei; como é objeto, não que o Senado não saiba, mas que só a 
observação do fato ... 

O SR. COSTA FERREIRA- O nobre Senador liga à palavra 
- regulamentos - a mesma idéia que liga a constituição, quando a 
emprega no § 12 do artigo 1 02? 

O SR. VASCONCELLOS - Ligo; e é por isso que eu estou 
traduzindo o artigo assim. Como pode nes.5es regulamentos haver 
medidas que se considerem legislativas, e como sobre essas medidas 
não podemos tomar já providência alguma, por nos faltarem os 
precisos dados, fica o governo áutorizado a cometer a esses regula· 
mentos todas as necessidades que se apresentarem para a execução 
da presente lei. Eis como eu traduzo o artigo, é um artigo inocen· 
tíssimo; sem ele a lei seria manca, não se podia obter o resultado 
que se pretende. 

O nobre Senador vota contra o artigo porque vota contra 
toda a lei. O nobre Senador tem por vezes dito que este projeto 
não tem por fim senão sustentar o poder nas mãos de um partido; 
que o monarca será dirigido por um partido. Ora, Srs., todas as leis 
que fizermos estarão neste caso. Sempre se considera o gabinete 
como chefe ds um partido; e, por conseguinte, sempre se entenderá 
que, pela lei que se adote, se quer entregar o Imperador aos capri· 
chos, ã disposição do partido dominante. Eu fujo muito destas 
observações, porque elas não trazem nenhuma conveniência. Não sei, 
Sr. Presidente, quem executará esta lei; talvez seja o nobre Senador 
ex-ministro da marinha; e V. Ex~ sabe que eu não sou do partido do 
nobre ex-ministro da marinha; hoje, não sou mesmo de partido 
algum ... Enfim, não estou obrigado por palavra a ninguém; vou 
como me leva a minha convicção, e é por isso que o nobre ex· 
ministro da marinha diz que eu não ando sempre bordejando, empre· 
gando esta palavra em um sentido em que não a devera empregar um 
tão digno ministro da marinha. 

Sr. Presidente, se esses regulamentos de que se trata não pu· 
dessem conter alguma medida legislativa, eu julgaria, como o nobre 
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Senador, que o artigo era desnecessário; votaria pela sua supressão; 
mas eu tenho já apontado muitas hipóteses que parecem participar 
de autoridade legislativa, e nesses casos convirá que o governo esteja 
autorizado pela lei para adotar tais e tais medidas, quaisquer que 
sejam as interpretações que se lhe dêem. 

Voto, portanto, pelo artigo. 
Dada a hora fica adiada a discussão. 
O SR. PRESIDENTE dá por ordem do dia: . 
A 3~ discussão da resolução que aprova a pensão concedida a 

D. Constança Carneiro da Fontoura. 
Seguindo-se as matérias dadas para hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 20 minutos. 
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SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e lida a ata da anterior, é aprovada. . 

O SR. 1? SECRETARIO lê um ofício do Sr. Marauês de 
Maricá, participando achar-se incomodaào: fica o Senado intei~ado. 

1: remetido para o arquivo um maço de gazetas inylesas que 
estava sobre a mesa. 

São nomeados para a deputaçao que tem de ir no dia 23 de 
julho felicitar a S. M. o Imperador, por ser o aniversário daquele em 
que o mesmo augusto Senhor foi declarado maior, e saem eleitos os 
Srs. Paula Cavalcanti, Alencar, Valasques, Mello Souza, Conde de 
Lages, Brito Guerra, Paes de Andrade, Lobato, Monteiro de Barros, 
Alves Branco, Marquês de Baependi, Visconde de S. Leopoldo, 
Paula Albuquerque e Oliveira. 

Tendo-se retirado o Sr. Calmon para objeto de serviço nacio
nal, e verificando-se não haver casa, faz-se a chamada, e acham-se 
presentes 25 Srs. Senadores, faltando os Srs. Araujo Lima, Saturnino, 
Holanda Cavalcanti, Paula Albuquerque e Paula Cavalcanti; sendo 
por impedidos os Srs. Marquês de S. João da Palma, Marquês de 
Paranaguá, Araujo Vianna e Calmon; e com causa participada os 
Srs. Marquês de Barbacena, D. Nuno, Carneiro de Campos, Jardim, 
Lobato, Vasconcellos, Almeida e Silva, Mairink,. Almeida Albu
querque, Visconde da Pedra Branca, Marquês de Maricá, Feijó e 
Costa Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE convida os Srs. Senadores presentes a 
ocuparem-se em trabalhos de comissões. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e meia da manhã. 
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SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

As 11 horas da manhã, feita a chamada, acham-se presentes 
21 Srs. Senadores, faltando os Srs. D. Nuno, Alves Branco, Marquês 
cit: 6a6peiidl, S.:t:.::-~1nc; V!sconde de Olinda, Hollanda Cavalcanti, 
Paes de Andrade, Lopes Gama, e Barão de Suassuna; sendo por 
impedidos os Srs. Marquês de Paranaguá, Visconde de Abrantes, e 
Araujo Viana; e com causa participada os Srs. Marquês de Barbacena, 
Carneiro de Campos, Nabuco, Lobato, Jardim, Vasconcellos, 
Almeida e Silva, Mairink, Almeida e Albuquerque, Visconde da Pedra 
Branca, Marquês de Maricá, Feijó, Lima e Silva, Marquês de S. João 
da Palma, e Costa Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa, e convida os Srs. 
Senadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e meia. 

414 



ATA DE 21 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

As 11 horas da manhã, faz-se a chamada, e acham-se presentes 
22 Srs. Senadores, faltando os Srs. D. Nuno, Alencar, Ferreira de 
Mello, Vergueiro, Hollanda Cavalcanti, Paula Albuquerque, Paula 
Souza, Paes de Andrade e Brito Guerra; sendo: por impedidos, os Srs. 
Marquês de Paranaguá, Visconde de Abrantes, e Araujo Vianna; e 
com causa participada, os Srs. Marquês de Barbacena, Conde de 
.Lajes, Monteiro de Barros, Vasconcellos, Almeida e Silva, Mairink, 
Almeida Albuquerque, Marquês de Maricá, Feijó, Visconde de Con
gonhas, Nabuco, Jardim e Costa Carvalho. 

O SR. 1? SECRETARIO lê um ofício do ministro do império, 
participando ter S. M. o Imperador deliberado receber, pela uma hora 
da tarde do dia 23 do corrente, a deputação de que trata o ofício do 
Senado de 17 do dito mês. 

Fica o Senado inteirado. 
O SR. PRESIDENTE declara não haver casa; e levanta-se a 

sessão às 11 horas e 30 minutos, a fim de se ir trabalhar nas co
missões. 
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ATA DE 22 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

Reunem-se alguns Srs. Senadores, e retiraram-se, em conse
qüência do desastre da explosão acontecida na proximidade do Paço 
do S~n;~do; no !Jalacete do Campo da Aclamação. Não é possível 
reunir-se número suficiente para haver casa, e por isso o Sr. Presi
dente declara não haver sessão. 
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ATA DE 24 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

Às 11 horas da manhã, feita a chamada, acham-se presentes 
23 Srs. Senadores, faltando os Srs.: D. Nuno, Conde de Lajes, 
Marquês de Baependi, Ferreira de Mello, Barão de Pontal, Vergueiro, 
Lopes Gama, Paula Souza, Paes de Andrade e Nabuco; sendo: por 
impedidos, os Srs. Marquês de Paranaguá, Visconde de Abrantes e 
Araujo Vianna; e com causa participada, os Srs. Marquês de Barba
cena, Carneiro de Campos, Visconde da Pedra Branca, Vasconcellos, 
Almeida e Silva, Mairink, Almeida Albuquerque, Hollanda Caval
canti, Marquês de Maricá, Feijó, Jardim e Costa Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa, e levanta a sessão, 
a fim de se ir trabalhar em comissões. 
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SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e, lidas as atas de 17, 20, 21, 22 e· 24 do corrente, são aprovacfcls. 

O SR 19 SECRETARIO dá conta do seguinte 

'EXPEDIENTE· 

Um· ofício do. Ministro da ··Fazenda, remetendo um· dos 
autógrafos sancionados da resolução que manda trocar as notas do 
extinto banco que deixaram de ser trocadas; e abrir·de novo o troco 
das notas de 50$000 rs.: fica o Senado inteirado; e manda-se parti
cipar à outra câmara. · 

Outro do 19 secretário da sobredita câmara, participando te
rem sido sancionadas as resoluções que aprovam as pensões concedi
das à marquesa de Queluz e às filhas do vice-almirante Luiz da Cunha 
Moreira: fica o Senado inteirado. 

O mesmo Sr. 19 secretário participa que o Sr. Senador Costa 
Carvalho se acha nesta corte, e que não comparece por incomodado; 
e que o Sr. Senador Alves Branco se acha anojado em conseqüência 
da morte de uma sua irmã: fica o Senado inteirado, e manda-se desa
nojar ao Sr. Senador. 

O SR. ALENCAR participa que a deputação nomeada para ir 
felicitar a S. M. o Imperador no dia 19 do corrente, se dirigira ao 
paço da cidade; e que, sendo introduzida à presença do mesmo 
Augusto Senhor, recitará ele orador o seguinte discurso: 

SENHOR 

"Se na série dos grandes acontecimentos algum pode haver 
que, excedendo aioda aos mais, faça que dele se comece a contar a 
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duração de outros; se na existência política das nações algum ato 
pode despontar, que, dando um novo realce aos outros atas, dele 
principie uma nova era na vida dos monarcas, esse acontecimento, esse 
ato é, sem dúvida, o da sua sagração e coroação. Aí a intervenção da 
religião parece estabelecer uma espécie de contrato entre a Divinda
de e a realeza; o monarca sagrado renova sua aliança com o seu povo; 
a Civindade vem infundir-lhe os auxílios eficazes da suagraça, rodeá
lo dos prestígios religiosos, para bem desempenhar as altas funções 
que lhe são cometidas. Então, o escolhido, o querido do povo, tor
na-se o escolhido de Deus o ungido do Senhor. 

Tals são os saudáveis efeitos do religioso ato que ontem com 
entusiasmo presenciamos. 

Senhor, o Senado viu nele o mais firme penhor da estabilidade 
da monarquia, uma nova garantia da prosperidade para todo o Bra
sil. O Senado, pois, deu graças ao Todo Poderoso, recebeu com trans
portes de alegria o auxílio da religião que veio dar um novo vigor às 
instituições da monarquia. 

Penetrados destes sentimentos Senhor, o Senado nos envia em 
solene deputação ante o trono, a felicitar a Vossa Majestade Imperial 
pelo acréscimo de força que acaba de adquirir, para firmar cada vez 
mais a prosperidade e glória da nação brasileira. 1:, sem dúvida, Se
nhor, esta ventura que nos promete a solenidade majestosa da sagra
ção e coroação de Vossa Majestade ImperiaL 

. Senhor, o Senador, depois de haver submisso elevado suas 
fervorosas preces à Divindade, julga ainda do seu dever, e o cumpre 
com gosto, assegurar a Vossa Majestade Imperial que encontrará 
sempre nele o mais decidido defensor da realeza e um forte antemu
ral contra quaisquer pretensões que tendam a estreitar a esfera de 
suas saudosas atribuições. 

Senhor, o Senado faz fervorosos votos pela preciosa vida de 
V. M. I. e de sua Augusta Família, e pela perpetuidade da monarquia 
constitucional, nos Descendentes do Grande e Imortal Fundador do 
Império. . . 

O Senado espera que V. M. L aceitará seus sentimentos de ade
são e lealdade à sagrada pessoa de V. M .. 1., e de suas Augustas Irmãs; 
e confia, com religiosa esperança, que a Divina Providência abençoa
rá e fará feliz e glorioso o reinado de V. M. 1., para bem da nação, 
cujos destinos lhe foram confiados. 

São estes, Senhor, os votos, é esta a esperança do Senado e do 
Brasil inteiro. 

Paço do Senado, em 19 de julho de 1841.- José Martiniano 
de Alencar." 

Ao que S. M. I. se dignou responder: - Agradeço muito os 
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leais sentimentos que me manifesta o Senado. -
E recebida a resposta com muito especial agrado. 
O SR. BARÃO DE SUASSUNA participa que, no dia 23 do 

presente mês, se dirigira a deputação do Senado ao paço da cidade, e 
que, depois de introduzida à presença de S. M. o Imperador, e com 
as formalidades do estilo, recitara ele, na qualidade de orador, o 
seguinte discurso: 

"Renasço, pela vez primeir.a, o dia aniversário daquele em que 
V. M 1., anuindo às súplicas dos seus súditos, se dignou entrar no 
exercício dos direitos que pela constituição do império são conferi
dos a V. M. I. Os festejos que atualmente ocupam a capital do impé
rio pela sagração e coroação de V. M. 1.; o entusiasmo do júbilo que 
transluz nos semblantes dos seus leais súditos, misturado com a con
fiança filial que patenteam, por haverem recebido de V. M. I. tão 
grande benefício, são apenas fracos testemunhos da gratidão e reco
nhecimento em que os brasileiros se acham para com V. M. I. 

O Senado, com uma parte da representação nacional, anelando 
patentear os acrisolados sentimentos de amor e fidelidade que o 
animam para com a Sagrada Pessoa de V. M. 1., nos envia em depu
tação, para rendermos a V. M. I. as mais puras e cordiais ações de 
graças, no aniversário desse dia em que V. M. 1., com seu juramento 
perante a representação nacional, acabou com o estado excepcional 
em que se achavam as instituições, e quiçá a hidra da anarquia, que 
nos ameaçava. Em 23 de julho de 1841.- Francisco de Paula Caval
canti de Albuquerque." 

Ao qual discurso S. M. respondera: 
"Agradeço muito os sentimentos do Senado." 
E recebida a resposta com muito especial agrado. 
O SR. H. CAVALCANTI diz que os discursos que pronun

ciou por ocasião da discussão das forças de mar não foram exatamen
te reproduzidos pelo jornal da casa. Sem dúvida os taqu i grafos não 
ouviram bem certas palavras; a elas sübstuiram outras, cujo som 
fosse o mesmo; há mesmo alguns períodos cortados ou interrompi
dos que não são suscetíveis de correção; e por isso contenta-se o 
nobre Orador em fazer esta declaração, sem exigir retificação alguma. 

O SR. PRESIDENTE declara que o Sr. 1~ Secretário fica en
carregado de fazer a devida advertência ao empresário, para que se 
esforce por melhorar a redação dos discursos dos nobres Senadores. 

O SR. 1C? SECRETARIO - Em conseqüência de uma recla
mação feita pelo nobre Senador o Sr. marquês de Barbacena foi cha
mado o empresário perante a comissão da mesa, a qual lhe fez sen
tir as queixas que havia de alguns nobres Senadores por causa das 
inexatidões com que eram publicados os seus discursos. O empresâ-
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rio respondeu que se não poupava a trabalho e esforço algum para 
aperfeiçoar a publicação, e que lutava com alguns obstáculos que lhe 
era impossível remover; que não podia obter melhores taquígrafos, 
pois que os mais hábeis que há se acham empregados na Câmara dos 
Deputados e no Senado; e que um dos motivos a que, em parte, se 
devia atribuir as inexatidões que às vezes se notam em alguns discur
sos, é sem dúvida a disposição de um artigo do contrato que obriga o 
empresário a no dia seguinte publicar toda a sessão, e que, alterada 
essa disposição, poder-se-ia obter uma mais exata e perfeita redação; 
e assim pedia que a disposição desse artigo fosse alterada, a fim de 
poder concluir a publicação das discussões com 48 horas de demora, 
e nesse sentido fez uma representação à mesa, a qual tem de dar o 
seu parecer, anuindo a essa exigência, a fim de ver se se obtém al
gum melhoramento na redação. 

Creio que o que dá motivo às requisições de alguns nobres Se
nadores não é só o trabalho dos taquígrafos, os quais lutam com al
guns inconvenientes, não sendo possível que eles sejam conhecedores 
n~ tnn~c: ::.c n"''l~tóri-o~ naao ~o +•"'!'1""11..,... n.-. ""~ .... ':! _ ........... ~- +":'.......,!-.-4- ~- ........ _ 
._ ..... --·-.:....- -ow ···-•-• ·-- ..,-- -- .. ,_.,_,,, 1 """''' t'w1 """ I-'' VW""III t.UIII""""III UU I c-

dação. Conquanto os redatores sejam hábeis, e tenham conhecimen
tos, não são contudo versados em muitas matérias, principalmente 
em direito, o que reconhecemos por ocasião das discussões da refoma 
do código, pois oservamos que essas discussões foram publicadas com 
erros tais e em pontos tão vulgares, que não sei como os redatores os 
deixaram passar. i: isso talvez devido à rapidez da redação, e será por 
isso que exigem mais espaço de tempo. 

Creio que não é possível haver quem melhor publique os nos
sos trabalhos; a mesa, sendo encarregada de fazer o contrato, chamou 
concorrentes, e só se apresentou a competir com o empresário o 
proprietário do Jornal do Çommercío, o qual apresentou iguais con
dições, e portanto preferiu-se o empresário que já tinha servido ao 
Senado; e mesmo entendeu-se que o Jornal do Commercio não podia 
mandar melhores taquígrafos, porque os melhores que há estão em
pregados no Senado e na outra câmara. 

O SR. ~- CAVALCANTI -A reclamação ou declaração que 
eu fiz não teve por fim o fazer-se alteração alguma acerca do que está 
convencionado, nem abrir discussão a este respeito. O serem publi
cadas as sessões no dia seguinte não é causa de um ou outro defeito 
que aparece na publicação; essa causa provém de que os taquígrafos 
nos não entendem bem, da construção da sala, da rapidez com que 
falam alguns oradores, e de outras circunstâncias, mas não dessa. 

Eu este ano tenho notado que os meus discursos têm sido pu
blicados com muita exatidão, à exceção, porém, desses sobre a repar
tição da marinha, os quais eu desejava fossem publicados com a 
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maior exatidão possível; mas alguma circunstância houve que deu 
causá a que assim não sucedesse; há palavras nesses meus discursos 
que, fazendo sentido estranho ao fio do meu discurso, todavia tem 
o mesmo som que as palavras que eu enunciei: daqui colijo que não 
pude ser bem percebido pelo taqu ígrafo, e sobre a decifração repen
tina do taqu ígrafo o redator talvez não pudesse empregar todo o cui
dado, o que fez com que a nota que ele decifrou fosse publicada tal 
qual. 

Acho inútil a providência que consistiria em dar 48 horas· de 
demora para a publicação dos trabalhos do Senado. Não é possí
vel que os oradores corrijam os seus discursos: a mim se llle impuse
rem essa obrigação, então não falarei, porque não posso com esse 
trabalho: os meus discursos, deixo-os entregues às notas dos taquí
grafos e ao trabalho dos redatores, porque quem tem que estudar as 
matérias e tratar de mais alguns negócios não pode dedicar-se a tal 
trabalho. -

Há inexatidões na publicação; mas os nobres Senadores têm o 
r~?~•Jrso rlP. fazerem. as retifi~-<!t;ões; e assim fir.a e~c;ll. mal remediado~ 
Querer-se a perfeição nestes trabàlhos é impossível; e não sei que se 
deva criminar a empresa. E preciso que se atenda às dificuldades com 
que luta semelhante empresa; com o tempo ainda se poderá obter 
essa maior perfeição que se deseja. O que acontece hoje a meu. res
peito tem acontecido a respeito de outros nobres Senadores. -

Peço que entremos na ordem do dia; e não atribuamos essas 
faltas a más intenções da parte da empresa, e sim às dificuldades com 
que ela luta. 

O SR. M. DE BARBACENA- Quando pedi a palavra era para 
reparar um engano do nobre primeiro secretário, -quando disse . -
que não tinha aparecido quem se quisesse (!ncarregar da publicação 
dos trabalhos do Senado -; porém,- depois, o reparou, dizendo que 
tinha concorrido oJomal do Coinmercio~ que apresentou as mesmas 
condições que o empresário, e que por isso a mesa preferiu ao que já 
tinha servido o Senado. - · · 

Atualmente parece-me tempo perdido ocupar-nos deste ob· 
jeto; mas, para o ano, é preciso que outras providências se tomem. A 
parte principal da perfeição na publicação de nossos trabalhos não 
está nos taquígrafos, e sim n.o emprego de hábeis redatores. Não 
quero dizer que os taquígrafos sejam peritíssimos; mas tenho visto 
trabalhos deles excelentes; o principal está na redação; e um homem 
que não entende das matérias que se tratam por força há de deixar 
passar despropósitos e até escrevê-los. 

- E sabido o como são publicadas as discussões em Inglaterra; 
os mais belos trechos de eloqüência que aparecem nos discursos dos 
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oradores ingleses são filhos da pena dos redatores. Não havendo gran
des capacidades encarregadas de um tal trabalho, é impossível a per
feição em tais publicações. E preciso. que se atenda·a·que os lucros 
não ·devem ser só para o ·empresário, mas também para os redatores 
e taquígrafos; são estes os que têm todo·o trabalho, e por isso devem 
ter bons ordenados, e não pequenos vencimentos como têm, ficando 
o interesse para o empresário. · 

O SR. PAULA SOUZA...;. Eu conformo-me com a opinião de 
se conceder mais espaço de tempo para a publicação, a fim de que os 
redatores possam, com mais vagar, empregar seu desvelo na redação; 
os taquígrafos entregam as notas às oito ou nove horas da noite, e 
assim o redator não pode ter o tempo necessário para fazer um tra
balho meditado e perfeito. Ora, conquanto haja esses defeitos nas pu
blicações, eu entendo que, ainda assim, o país lucra;•e cada um de 
nós tem o recurso de fazer retificações, quando seus discursos não te
nham sido publicados com exatidão. Eu já fiz a declaração de que al
guns de meus discursos têm saído com erros; mas, lidos desapaixona
damente, dos diferentes tópicos deles se pode ter conhecimento do 
meu pensamento. Se a mesa apresentar o parecer concedendo maior 
espaço para a publicação, hei de votar por ele; e é esse um meio de 
retirar a desculpa ao redator. 

ORDEM DO DIA 

E aprovada em última discussão, a fim de ser remetida à san
ção imperial, a resolução que aprova a pensão concedida à D. 
Constança Carneiro de Fontoura. 

Continua a segunda discussão, adiada em 15 do corrente, do 
art. 8'? do projeto de lei -S- deste ano, criando um conselho de es
tado, conjuntamente com as emendas dos Senhores Senadores,.apoia
das em várias sessões. 

O SR. FERREIRA DE MELLO- Sr. presidente, quando ofe
reci a emenda de supressão do artigo que se discute, entendi que 
este devia ser suprimido por desnecessário, por conter disposições 
que se acham expressas na const~uição; mas, à proporção que a dis
cussão se tem desenvolvido, me tenho convencido de que o artigo 
se não limita unicamente a consagrar disposições que já se acham na 
constituição. 

Tenho prestado meu voto a diversos artigos deste projeto, por 
julgar indispensável a criação de um conselho de estado que coadjuve 
com seus conselhos o monarca, e promova o bem do país. Não tenho 
porém podido dar meu assenso a outros artigos, por isso que eles, 
segundo o meu entender, em lugar de pôr a coroa a coberto de qual-
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quer responsabilidade que porventura po5sa provir de alguns atos do 
Poder Moderador que produzam mau resultado, a deixam a desco
berto, fazendo recair sobre ela toda a responsabilidade. E como meu 
principal fim, assim como o do Senado, é acobertar a coroa de todas 
as más intenções que opiniões exageradas lhe possam atribuir, julgo 
que os nobres Sel)adores que pensam como eu e prestaram seu voto 
a esses ·artigos convirão em que na 3~ discussão devem eles ser emen
dados como convém; mas, se o não forem, declaro que votarei·contra 
o projeto, por isso que é meu desejo, e suponho que de todo o Sena
do, auxiliar a coroa, pô-la a abrigo de qualquer mau juízo que 
porventura se possa dela formar, em conseqüência dos atos que ema
narem do poder moderador, e tornar inviolável e sagrada a pessoa do 
monarca tal qual ela é pela constituição. 

Na discussão deste artigo, ouvi enunciar proposições que 
entendo não devem passar sem que sejam rebatidas. 

Um nobre Senador que sustenta o artigo disse que ele devia 
passar, até por ser muito liberal, por isso que sujeitava as instruções e 
regulamentos que o governo publicasse, para a boa execução desta 
lei, a serem revistos peio Corpo Legisiativo. Desta proposição, assim 
enunciada, segue-se, por uma conseqüência necessária, que, quando 
as leis que saírem das câmaras não contiverem semelhante disposição, 
as instruções e regulamentos que o governo expedir para a boa exe
cução delas não ficarão· sujeitos à revisão do Corpo Legislativo; mas 
isso não pode ter lugar, nem tem acontecido. 

O Corpo Legislativo tem a tal respeito um Poder indisputá
vel. Está na posse de examinar os decretos, instruções e regulamen
tos publicados para a boa execução das leis; e tem usado desse direi
to com toda a liberdade. Poderia citar em abono do que digo, imen
sidade de fatos; limitar-me-ei porém a um. E este o decreto de 18 de 
março, sobre abusos da imprensa. E sabido que o Corpo Legislativo o 
chamou à revisão e o revogou. Não posso portanto convir em que 
passe a doutrina de que, quando nas leis especialmente se não autori
zar o governo para expedir os necessários regulamentos, se deve en
tender que os regulamentos que expedir não necessitam de ser sujei
tos ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

Não tomaria tempo ao Senado com estas considerações sobre 
doutrina que me parece corrente e incor:~testáv~l, se não houvesse 
observado que os argumentos sobre que faço estas humildes obser
vações, foram produzidos por um nobre membro que, segundo estou 
persuadido, medita muito qualquer proposição que emite, e não 
receasse que, à vista dos seus argumentos, se pudesse julgar necessá
ria a existência deste artigo. 

O nobre Senador que sustenta o projeto disse que se poderia 
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dar a necessidade de incluir nos regulamentos disposições legislati
vas, e por isso devia passar este art. a<? Pois, Senhores, em um projeto 
de tanta transcendência, em um projeto que tanto pode influir nos 
futuros destinos do Brasil, é que havemos de conferir ao governo res
ponsável a atribuição de poder nos regulamentos envolver disposições 
legislativas? Não poderá acontecer que o governo, em muito boa 
fé, inclua no regulamento alguma disposição legislativa que compro
meta o país, e seja contrária aos fins que temos em vista? Não é im
possível que isto possa acontecer; porque, por muito ilustrado que se
ja o governo, e tenha as melhores e mais puras intenções, poderá errar 
em mui to boa fé. 

Disse mais o nobre Senador que muitos de nossos males se 
tem originado da precipitação com que legislamos, e que, sendo 
assim, . .muito conveniente será que o governo possa expedir aos re
gulamentos necessários para a boa execução desta lei, para que, 
quando a experiência nos houver mostrado que as suas disposições 
são convenientes, então o Corpo Legislativo as consagre em lei, dei
xando, por esta maneira, de obrar precipitadamente: mas, não será 
obrar precipitadamente conferir ao Poder Executivo a atribuição de 
legislar? Creio que sim; por isso será talvez de nosso dever examinar 
cada uma dessas lacunas que porventura tenha o projeto, e se espera 
possam ser preenchidas pelo regulamento do governo, remediando-as 
na lei, sem que se dê ao governo uma permissão da qual poderão re
sultar os inconvenientes que já ponderei. Disposições legislativas só 
devem ser objeto de nosso exame e meditação. 

Pelas razões que tenho expedido me persuado que o artigo, ou 
é desnecessário, ou pode ser prejudicial; e, sob qualquer destes dois 
pontos de vista, creio que não deve merecer a aprovação do Senado. 
Portanto, ainda voto pela minha emenda. 

O SR. VERGUEI RO -Conquanto já me tenha declarado con
tra o projeto, sou ainda obrigado a responder a algumas observações 
que se fizeram contra a minha opinião. Um nobre Senador que 
combate a minha opinião julga o artigo necessário, conqu~nto reco
nheça que, estando o governo autorizado pela constituição a expe
dir regulamentos para boa execução das leis, poderá parecer que se 
põe em dúvida este direito, exprimindo-se por estas palavras: "Esta 
reprodução até poria em dúvida· se o Poder Executivo tem ou não 
autoridade de exercer este direito, sem que a lei a expresse. " Mas, se 
isto é assim, como se quer estabelecer essa dúvida? E princípio cor
rente e constitucional que o governo tem o Poder de dar instituições 
e regulamentos para boa execução das leis. Portanto, declarando-se 
em uma lei que ele tem essa autorização, é, como bem disse o nobre 
Senador, pôr em dúvida semelhante autoridade; e não sei que razão 
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nos possa ·levar a isso. Pela disposição do artigo, o. que. fazemos é 
conceder ao governo aquilo que a constituição lhe conferiu; o que 
quer isto dizer? Quer dizer que julgamos obscura a autorização que 
lhe dá a constituição. Conformando-me pois com o princípio· do 
nobre Senador, persisto na opinião de que não se deve neste artigo 
consagrar tal autorização. 

Mas o nobre Senador acrescentou que podia ser necessário que 
fizesse parte deste regulamento· algumas disposições sobre as quais 
se entrasse em. dúvida a quem competiam, se ao Poder Executivo, 
se ao Poder Legislativo; porém quem é mais próprio para desfazer 
essas dúvidas? O Corpo Legislativo. Se houver dúvidas a esse respeito, 
ele é quem deve decidir e não o governo. Não devemos cometer obje
tos desta natureza ao governo; demais o que pode haver aqui que 
entre em dúvida se pertence, ou não ao Corpo Legislativo? A autori
dade concedida pela constituição ao governo para dar a regulamentos 
e instruções para boa execução das leis não tem limite algum, só teni 
o que está na constituição e nas leis; o governo é pois obrigado a dar 
todas as providências necessárias para a execução das leis. 

Produziu-se o exemplo do Corpo Legislativo a respeito das re
formas das alfândegas e arsenais; mas eu já disse que julgava nessas 
leis necessária a autorização, por isso que a administração das alfân
degas e arsenais estava regulada por lei, e era necessário que o Corpo 
Legislativo suspendesse as leis que regulavam a administração desses 
es-.abelecimentos, para o governo poder fazer alguma coisa; porém, 
no caso presente, não há lei que se encontre com o regulamento que 
fizer o governo para execução da presente lei. 

O nobre Senador tirou daqui uma ilação, e disse que, segun
do o meu modo de entender, só se devia fazer lei quando se tivesse 
de revogar outra lei; longe de mim tal pensamento. O que eu disse 
foi que, .,ara se incumbir o governo de regular a administração das 
alfândegas e arsenais, cumpria suspender a execução das leis que ti· 
nham estabelecido essas administrações; mas, que, no caso presente. 
não era isso preciso, porque não havia lei alguma a este respeito. 

Pode deste raciocínio deduzir-se que só se deve fazer lei para 
revogar outra lei? Decerto que não. Falei a respeito dos regulamentos 
do governo; e disse que, quando o regulamento se pode encontrar 
com alguma lei, é então necessário suspender a execução dela; mas 
quando não se dá esta hipótese, o governo não necessita de autori
zação, está no livre exercício dessa atribuição, porque nenhuma lei 
a limita, e deve, nesse caso, dar todas as providências para boa exe
cução da lei. 

· Entendeu o nobre Senador que é mais I ibera I autorizar o gover
no para fazer o regulamento. Não sei bem o que é mais ou menos li-
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beral; quanto a mim, entendo ser mais liberal aquilo que mais se con
forma com a constituição e com as leis; porque a grande liberdade 
está na obediência à lei: é essa a liberdade que a constituição reconhe
ce, e deve ser tomada no seu verdadeiro sentido, e não dando-se à 
palavra regulamento uma significação mais lata do que ela tem; 
nisto não hã nem liberalismo nem servilismo. Se esta autorização 
envolve delegação de poderes do Corpo Legislativo, como se pode 
chamar mais liberal? Acaso permite a constituição essas delegações? 
Seria necessário que isso se provasse assim como que da autorização 
se colheriam melhores resultados, para se poder avançar semelhante 
asserção; mas, se a constituição não permite tal delegação; se a 
prática até aqui seguida é aquela que mais se.conforma com a letra da 
constituição, é isto que eu entendo que é mais liberal. Não se pode 
considerar liberal uma disposição que vai coarctar poderes que estão 
definidos n.a constituição. 

Eu tioha notado que se houvesse dado a alguns artigos do pro
jeto inteligência diversa da que deduz-se de suas palavras; e um nobre 
Senador observou que eu argumentava contra o projeto, fundado.em 
interpretação que reconhecia absurda. Mas eu não argumentei contra 
o projeto com essa interpretação; o que eu disse foi que se tinha dado 
a alguns artigos um sentido diverso daquilo que exprimem suas pa
lavras, e apontei alguns desses artigos; não tirei daí força para argu
mentar pela rejeição do projeto. Parece-me que tenho explicado bem 
as razões em que me fundo para rejeitar o projeto em geral, e cada 
um de seus artigos em particular; mas, vejo-me obrigado a repeti-las, 
visto que se quer dar-lhes sentido diverso do que tem. 

O projeto não contém medida (à exceção da metade de um pa
rágrafo) que não possa ser tomada pelo governo; porque o governo 
pode criar o conselho de estado, chamar quantos conselheiros lhe pa
recer, dar cartas de conselho às pessoas que quiser ouvir e não as te
nham, e designar as suas atribuições. Eu entendo que era mais liberal 
e mais conforme com a constituição e com as prerrogativas da co
roa não cercear-lhe a liberdade de nomear para o conselho quem q~i
sesse, não a constranger, não a obrigar a ouvir certo e determinado 
número de conselheiros; e por isso me parece que mais conveniente 
fora que a doutrina do projeto fosse estabelecida pelo governo; mas, 
estabelecendo o Corpo Legislativo o conselho de estado com as res
trições que, ao meu ver, ofendem as prerrogativas da coroa, o que va
mos fazer com isto? Vamos pear o monarca, tirar-lhe toda a liberda
de de se aconselhar, pois é tal o resultado da vitaliciedade do con
selho de estado e número limitado de seus conselheiros. Rejeito o 
projeto por me parecer que isto é muito pouco delicado, nas atuais 
circunstâncias ... Desejaria que o Senado pesasse bem as circunstân-
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cias em que isto se faz ... Esta é a razão principal porque rejeito o pro
jeto. Acrescentei que mais me confirmava nesta minha opinião, 
vendo que se dava ao projeto uma interpretação que se não pode in
ferir dela; e ainda estou nesta opinião. 

Diz o projeto que o conselho se compõe de conselheiros e dos 
ministres de estado, e interpretou-se que os ministros têm assento e 
não tem voto; que o conselho se não compõe dos ministros, e sim 
dos conselheiros; disse-se, como ouvi, que nos regulamentos que der 
o governo se poderão estabelecer as regras que se devem seguir no 
julgamento de presas e indenizações, o que eu entendo que não está 
no projeto, por isso que nele somente se diz que o conselho de esta
do será ouvido em objetos de presas e indenizações, e não que julga
rá contenciosamente as causas relativas a esses objetos. Vendo eu 
pois que se subentendem neste projeto coisas que não vejo nele con
sagradas, entendo que devo declarar-me contra sua adoção. Disse o 
nobre Senador que isso era opinião sua, que nada valia; mas eu res
peito muito a opinião do nobre Senador, e sei que ela é muito res
peitada. Há opiniões que, de certo modo, têm força de lei; e opiniões 
tais que para mim são de muito peso. Parece, à primeira vista, que a 
opinião de um membro não deve obstar; mas, quando nós vemos rea
lizar opiniões de membros notáveis, como não dar muita considera
ção a essas opiniões? Há pouco tempo observei que o governo estava 
muito satisfeito com o presidente de uma província, e tinha dado de
monstrações de o querer conservar; porém, dizendo um deputado 
notável que ele devia ser demitido, assim se fez. Quando aparecem 
exemplos semelhantes da força que têm pessoas notáveis, devo me 
pôr em guarda a respeito de tais opiniões; por isso não admiraria que 
estivesse prevenido contra o projeto, pela maneira por que tem sido 
interpretado. · 

Acrescentei ainda outra razão, a que era ter-se convertido o 
conselho de estado de consultivo em deliberativo; disse que, a passar 
o projeto, se ia obrigar o governo a seguir as deliberações do conselho 
de estado; expendi mais esta razão, porque, como estávamos no úl
timo artigo do projeto, e tinha de votar para que não passasse à ter
ceira discussão, julguei dar as razões em que me fundava a esse 'res
peito. 

O nobre Senador falou em partidos que podiam cercar o mo
narca, e ligar a sua liberdade sobre conselhos futuros. Eu não falei 
em partido, e por isso creio que o nobre Senador se não refere a mim, 
mas sim a outro orador. Quando trato de uma lei, não tenho em con
sideração partidos; limito-me a considerar a matéria que ela contém, 
e ver se dela podem resultar as vantagens que se pressupõem; e, pro
cedendo dessa maneira, sobre este projeto, o que coligo é que ele vai 
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ligar o poder do monarca, vai coarctar as prerrogativas da coroa; hoje 
tem a I iberdade de se aconselhar com quem qui ser; mas, passando a 
lei, não terá essa liberdade; não pode sair dessa casa dos vinte e 
quatro. Não sei se há partido ou não, nem isto tem relação com parti
do; com o que não me posso conformar é que se vá pear por tal mo
do a liberdade do monarca; e isto tanto maior consideração nos deve 
merecer, tanto mais agravante isto se tornará, se atendermos às 
circunstâncias em que nos achamos. · 

Por todas estas considerações, voto contra o artigo, e é de 
votar contra o projeto. · 

O SR. VASCONCELLOS -Sr. presidente, o nobre Senador 
que acaba de falar alargou-se algum tanto sobre matéria que não está 
em discussão, e o Senado me permitirá que o imite, não para divagar 
sobre objetos em que se não tem tocado na casa, mas para responder
lhe. 

O nobre Senador usou de algumas retiscências. Eu não com
preendo essas coisas; o meu espírito não é atilado para penetrar o 
mistério áe nossas circunstâncias. úue circunstâncias são estas? Corre 
o estado grande perigo? O que há de circunstância? Nada de misté
rio; declare-se o nobre Senador; seja franco. Eu não tenho habilida
de para decifrar enigmas: se o nobre Senador quer resposta satisfa
tória a respeito de circunstâncias, declare quais elas são, que eu pro
curarei dar-lha o melhor que me for possível. 

O nobre Senador entende que o projeto ofende a liberdade 
que tem o monarca de se aconselhar com quem quiser, pois que o 
obriga a girar na casa dos vinte e quatro. Porque o nobre Senador 
não há de mostrar o artigo do projeto que contém essa proposição, 
que impõe essa limitação? Onde está ele? Serão porventura diversas 
as edições do projeto que se discute? O que possuo não contém essa 
proposição; antes, pelo contrário, em virtude dele, se oferece à coroa 
um conselho de estado com quem ela oficialmente se aconselhará 
querendo; a tanto chega a delicadeza do projeto! A coroa pediu, no 
discurso do trono, a criação de um conselho de estado; o projeto ofe
rece à coroa um conselho de estado não obrigatório, mas sim facul
tativo, com quem se aconselhará até mesmo oficialmente, mas quan
do houver por bem. Como se pode, pois, entender que, pela disposi
ção deste projeto, lhe é coarctada a liberdade de se aconselhar com 
quem ela entenda que melhor conselho lhe possa dar? Eu não 
descubro nas razões do nobre Senador outro fim senão o que ele 
enunciou: como se está a decidir a sorte do projeto, quero lançar 
sobre ele todo o odioso, a fim de que seja rejeitado ... 

O SR. VERGUEI RO - Não; o que' faço é expor as minhas ra-
zões. 
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O SR. VASCONCELLOS ·- Que razões expôs o nobre Sena
dor? Disse que o governo podia estabelecer o conselho de estado; 
mas não entendeu assim a coroa, porque recomendou essa criação 
na· fala do trono; e o· Senado, em sua resposta, hipotecou· a sua 
palavra, prometendo que se ocuparia desse objeto. E por que razão 
quererá a coroa esse estabelecimento que lhe vai coarctar a sua liber
dade, mas que eu digo que não coarcta? .!: porque considera que a 
sua liberdade fica mais garantida,. sendo ela fundada em limites que 
a lei estabeleça, do que não os tendo; julga mesmo que é conveniente 
que uma instituição tal seja baseada em princípios fixos e não variá
veis. Uma instituição que o nobre Senador reconhece de tanta trans
cedência na ordem social;· deverá porventura ser abandonada ao 
capricho de quantos ministros se organizarem no império? Um minis
tério organizará o conselho de estado de um modo, o que lhe suce
der dar-lhe-á nova organização; virá um outro que destruirá a obra do 
segundo e assim por dinte, e será um tal conselho de estado previsto? 

Eu também me tenho visto na necessidade de ler alguns auto
res que têm raiado sobre esias rnait:rias; e ni2o ;iá d~vida 4Uc. v •• -.ú
narca pode estabelecer o conselho de estado como lhe aprouver, 
para se poder aconselhar com.quem quiser. !: ·por esta razão que en
tendo que se podia estabelecer um conselho de estado como este, 
por isso que não lhe coarcta a sua liberdade: ouve-o quando lhe 
apraz; portanto, se o projeto não contivesse outra doutrina senão a 
do estabelecimento do conselho de estado, com quem o monarca se 
aconselhasse, podia-se dispensar o projeto; mas não é esta a intenção 
da coroa, nem foi a do Senado, quando prometeu a criação do con
selho de estado. Era necessário organizar o conselho de estado, de
clarar os objetos sobre que havia de aconselhar, as qualidades que de
viam ter· seus membros, a fim de que esta instituição pudesse satis
fazer as vistas da coroa e as necessidades do país. Porém, o nobre Se
nador viu no projeto tudo quanto há de mau; ele é deliberativo e não 
consultivo. Que desgraça não é a minha! sempre os meus projetas 
têm omissões?! sempre são errados! Qual é o artigo em que isso se 
declara? Mostre o artigo em que se incumbe ao conselho de estado 
atribuições deliberativas. 

O SR. VERGUEIRO- A emenda dá essa atribuição. 
O SR. VASCONCELOS - Não há emenda nesse sentido; há 

uma emenda vencida que declara que ao conselho de estado incumbe 
aconselhar para resolver. Aconselhar a quem? ao monarca. E quem é 
que resolve? O monarca. Portanto, não é o conselho de estado delibe
rativo. A emenda só foi oferecida para satisfazer alguns escrúpulos 
a algumas pessoas que julgaram que havia obscuridade, pois se dizia 
que se não concebia bem para que era feito o conselho; e porque o 
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conselho de estado podia aconselhar, não se podia daí entender que o 
monarca resolvia. Por isso se fez essa declaração. Como se pode com
preender bem a composição gramatical destas proposições -
conselho de estado consultará, para o conselho de estado; resolve
rá.;_? Será isto gramatical? Até eu faltaria aos ·preceitos, às mais tri
viais regras de gramática, se concebesse tal pensamento. 

Sr. presidente, o artigo que se discute é de absoluta necessida
de; já se venceu que o conselho de estado havia de consultar sobre 
presas, indenizações, conflitos de jurisdição; &c. Ora, eu já disse que,; 
pela lei de novembro de 27, foi' o governo autorizado a decidir as 
questões de presa. O nobre Senador disse a este respeito que no proc 
jeto se não dizia que o governo havia de decidir as questões de presa 
que fossem tratadas contenciosamente. Ora, eu não sei se haverá 
questões de presas tratadas voluntariamente: segundo as idéias que 
tenho de direito administrativo, aprendidas nos autores os mais con
ceituados, não me lembro que eles figurem causas de presas trata
das voluntariamente, sempre não trata das contenciosamente, porque 
sernpre h~ quern impugn~ as reciàmações que as partes fazem. 

Sempre a questão de presa se julga contenciosa; sempre há 
quem impugne, quem dispute.'Se acaso de um navio apresado se 
fizese um requerimento ao governo dizendo: - Nós entendemos que 
este navio é boa presa; portanto, dignai-vos interpor ó vosso vai imen
to, o vosso império, segundo a juirisprudência, para investir de sua 
posse a quem o apresou, bem; mas, como não me consta que houves
se tal requerimento, nem declaração de que a questão é ou não con
tenciosa, parece~me que é isso subentendido. Portanto, não 
compreendo como questões de presas possam ser tratadas voluntaria
mente, quando se esbulha alguém de suas propriedades, quando se 
emprega a força para fazer mal ao país, como seja o esbulho de pro
priedades desse país. Pode ser esse processo decidido por um ato de 
jurisprudência voluntária? Pois não há um adversário, e não se há 
de esperar sempre a presença de um interesse oposto? 

Incumbe o projeto ao conselho consultar sobre presas. Ora, 
consultando sobre presas, tem ele primeiro em vista a legislação de 
1824, depois a legislação de 1827, que estabeleceu que as revistas de 
graças especialíssima sobre sentenças de presas, proferidas no conse
lho supremo do "almirantado, continuariam a ser concedidas e decidi
das pelo governo, do mesmo modo por que eram dantes, nos termos 
do decreto de 5 de novembro de 1799. Tem igualmente de atender à 
lei da criação do supremo· tribunal de justiça, de 18 de setembro de 
1828, que dispõe que nas causas cíveis e crimes, e nos casos marca
dos na lei, as revistas serão concedidas das sentenças proferidas em 
todos os juízes, em última instância. Além disto, o decreto de dezem-
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bro de 1830 declarou que concederia revista das sentenças proferi
das em última instância em todos os juízos, ainda privilegiados, exce
to os do Senado e supremo tribunal de justiça. Sem dúvida, o conse
lho de estado poderá consultar sobre presas, mas entendo que não 
se deverá opor à legislação de que acabo de fazer menção; e, se que
remos que o conselho de estado exerça desde já as suas atribuições; 
se queremos que ele possa prestar ao país os serviços que dele se es
peram, é indispensável que o governo possa, no regulamento que 
fizer, arredar todas as dúvidas que ocorrerem. 

Disse o nobre Senador que não há lei alguma que se possa opor 
aos regulamentos, e que, portanto, nenhuma necessidade havia de 
que o governo fosse expressamente autorizado. Mas eu já fiz menção, 
em outra sessão, de que havia necessidade de marcar a forma do pro
cesso para a boa marcha do conselho de estado; que tínhamos de 
estabelecer talvez a prescrição, até para pôr termo ao que acontece 
nas secretarias, onde as pretensões todos os dias se reproduzem, onde 
não há despachos definitivos. Ora, diz o nobre Senador, não se podia 
entender que era objeto àe iei esta determinação! Eu esiou .:;er~i..iãdl
do que não, porque o governo deve formar e expedir regulamentos 
para a boa execução das leis; e estando vencido o artigo 69 do proje
to, eu considero o governo habilitado para afastar todos os embara
ços. Mas muitos outros não darão essa inteligência. Por isso estou na 
persuasão de que o artigo deve ser aprovado; que não pode ser rejei
tado sem inconvenientes. 

Eu disse, em outra sessão (e parece-me que o jornal da casa não 
me compreendeu, ao menos, pelo que disse o nobre Senador que 
acabou de falar) que as nações mais cultas se aprofundavam em maté
rias importantes, incluindo-as nos regulamentos, a fim de que, ensaia
das essas matérias nos regulamentos, ficassem ao depois habilitadas a 
fixarem leis. Parece que esta é a marcha que todos seguem. Eu citei, 
por esta ocasião, exemplos domésticos: em outra época, tínhamos 
incumbido ao governo a reforma da alfândega, e a esse respeito o 
Corpo Legislativo, reconhecendo a necessidade de muitos ensaios, 
experiências e observações, foi prorrogando o prazo para esse regula
mento, por alguns anos, de forma que ainda hoje esse regulamen
to, em muitas partes, não está fixado legislativamente, e o gover
no a cada passo o altera conforme julga conveniente, e porque, nos 
seus artigos, se reconheceu que era só legislativo o que respeitava a 
tributos e ordenados. Ora, se o Poder Legislativo autorizou o governo 
a fazer estes ensaios em matérias tão familiares, como deixará de o fa
zer em matéria nova e tão importante, porquanto esta separação ou 
linha divisória que va_mos lançar agora entre autoridades administra
tivas e judiciárias é um objeto novo entre nós, não é conhecido ainda 
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no nosso país, e a cada passo estamos vendo confundidas autoridades 
judiciárias e administrativas. Portanto, o regulamento deve ser muito 
extenso; deve compreender muitos objetos; e, pergunto eu, sem que 
tenhamos ainda os necessários esclarecimentos para decretarmos sua 
disposição por lei, convirá que a façamos? Eu leio e constantemente 
vejo proclamar que se deve fixar a relação dos particulares com o es
tado; que as autoridades judiciárias e administrativas são duas 
zinhas inquietas e turbulentas, estão a cada passo a invadir atribui
ções uma da outra; o que me faz crer que só depois de muita expe
riência é que se pode tomar uma medida mais acertada sobre tais 
objetos. Entretanto, o nobre Senador entendeu que podíamos com
preender tudo nesta lei, que devemos fazer o regulamento, porque é 
objeto fácil. Eu, pela minha parte, declaro que não me considero ca- ' 
paz de tanto, e por isso é que aprovo o artigo. 

O nobre Senador tornou a falar na vitaliciedade dos conselhei
ros de estado. Declaro que muito me agrada o vitalício que consagra 
o projeto. Eu tive muito prazer quando vi como o projeto tinha con
d!!~.Jo a do•...!tr!n:! d:! \!!!~!!dedede cem ~ da amovibH:dsd~, CuiilO ti
nha o projeto prevenido todas as espécies que podiam pcorrer, com·o 
tinha o projeto evitado os males que podiam provir de alguns dos 
membros que fossem tão antipáticos, que a sua presença no conselho 
fosse danosa. Tudo isto está evitado no projeto; conciliou-se a vita
liciedade com a amovibilidade por um modo admirável; e eu não 
posso ainda conceber como de outro modo melhor se poderia conci
liar a permanência da vitaliciedade com a amovibilidade que podem 
reclamar as circunstâncias do país. 

Eu entendo que deve ser aprovado o artigo com a emenda adi
tiva, e não com a emenda do nobre Senador o Sr. Paula e Souza, por
que, se ela for vencida, entende-se que o artigo fica suprimido, e é 
muito provável que fosse esta a sorte do artigo, se eu não tivesse 
prevenido com a minha emenda que consagra a doutrina da emenda 
do Sr. Pau la Souza, não como emenda substitutiva, mas sim como 
aditiva. O Senado parece inclinado à opinião de que os conselheiros 
de estado tenham uma gratificação; é provável que vote pela emenda 
do Sr. Paula Souza, que estabelece uma gratificação para os 
conselheiros; mas atenda o Senado que esta emenda é aditiva e não 
substitutiva. A passar como substitutiva, aniquila-se o artigo. Parece, 
pois, que assim não a devem aprovar os nobres Senadores, salvo se 
quiserem suprimir o artigo. 

Sr. presidente, não me ocorre que outra objeção fizesse o 
n·obre Senador ao artigo~ Repito, se ele não contivesse mais do que 
a doutrina da constituição, isto é, se não fosse mais do que transcre
ver o artigo que autoriza o governo a estabelecer regulamentos, podia 
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ser suprimido; era desnecessário; e então adotaria a emenda do nobre 
Senador, o Sr. Ferreira de Melo, que suprime o artigo. Mas, como 
compreende mais alguma coisa, e a sua doutrina está de acordo com a 
do artigo antecedente que declarou as atribuições e funções do con
selho de estado; e como, além disso, sem esta declaração, sem esta au
torização, não se poderá cabalmente executar o que está vencido no 
artigo 6<?, entendo que deve ser aprovado, e é por isso que lhe dou o 
meu voto. 

O SR. COSTA FERREIRA- Sr. presidente, quando o nobre 
autor do projeto, que acaba de falar ... digo autor, porque o nobre 
Senador disse meu projeto. 

O SR. VASCONCELLOS- Foi equivocação. 
O SR. COSTA FERREIRA- Mas, o certo é que o nobre Sena

dor o tem sustentado em todas as suas partes; e, sem dúvida, muita 
honra caberá à nobre comissão, por terem o nobre Senador e outros 
abraçado o seu projeto. 

Quando o nobre Senador falou na sessão antecedente, pergun-
....... ~ ••- ... _ _..,, ~- ~: .... - •• - .! --•-··-- ·----··•----•""" .... _..,. _..""' :,...J..:.., ;;..••a? lt:a·uac t::U ::>c 11~ava a tJCiaVIa- I'Ci~UIQIII\JtiLV- u ••n;.S .. iu ..... ,;;n~• '1 ... -'"' 

cónstituição ligava a esta palavra, e disse o nobre Senador que sim. 
Ora, o artigo 102 § 12 diz: "Expedir decretos, instruções e regula
mentos adequados à boa execução das leis." Ora, se o nobre Senador 
liga essa mesma idéia, para que votar pelo artigo, para que acumu
lar palavras inúteis, para que estabelecer semelhante confusão? Não 
sei qual seja a razão: se existe mais alguma coisa, se na realidade o 
nobre Senador quer que o Poder Executivo meta a mão na órbita do 
Legislativo, diga-o claramente. Eu entendo que o que se quer é des
manchar o equ ii íbrio dos poderes; quer o nobre Senador que o Poder 
Executivo arrogue a si atribuições que lhe não competem; se tal 
acontecer, estabelece-se a confusão na sociedade, e o § 12 do 
artigo 102 da constituição torna-se inútil. 

Eu quisera ouvir, senhor presidente, o pensamento do governo 
a este respeito. Um nobre Ministro que esteve presente em uma das 
nossas discussões disse que abraçava o projeto, ainda com algumas 
modificações; mas não sabemos quais são elas. Desejava que os 
nobres ministros declarassem, que me dissessem se queriam este arti
go. Parece que neste objeto os ministros deviam ser mais explícitos, 
deviam explicar o seu pensamento, até porque sou hoje muito mi
nisterial, e desejo o bom andamento das coisas; mas, senhores, não 
posso perceber o que significa esta indiferença, e desejava, repito, 
saber a opinião do ministério a esse respeito: ouso fazer esta pergun
ta, por entender que sua vida não é de curta duração; ainda que, se 
acreditasse nos boatos e no que dizem as folhas, estaria convencido 
de que a sua vida é de pouca duração; mas, como c,reio que assim não 
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é, desejara ouvir o pensamento dos nobres ministros. Pois é crível 
que na casa estejam dois ministros, e que nenhum deles diga o que 
entende a este respeito; que não declarem se querem seguir o parecer 
do nobre Senador, que liga à palavra-:- regulamento- a mesma idéia 
que se acha na constituição, ou se querem mais alguma coisa! 

Senhores, eu estou firmemente convencido de que, se se con
sultasse alguma sílaba sobre a inteligência deste artigo, e ela houvesse 
de responder, não responderia senão da mesma maneira por que se 
acha neste projeto, isto é, duvidosamente, ambiguamente; não obs
tante, diz o nobre Senador que todos duvidam, mas para ele tudo é 
claro. Entende que se deve dar poder ao executivo para legislar. Ora, 
se se entende que os nobres ministros não podem fazer esses regula
mentos, sem que entrem na órbita de outros poderes, então digam 
abertamente: queremos já a ditadura, e não nos venham com pala
vras ambíguas e embaraçadas. 

Outra explicação que eu exigia do nobre Senador era o que 
entendia por dar honras e distinções; eu vejo que isto é inútil, pelo 
que diz o§ 11 do artigo 102 d~ -:o!'!s!i!~ição. E~te~dc q:.:~ é ::;~c :..::-r:~ 
repetição, e desejara que o nobre Senador me explicasse para votar. 

O nobre ministro disse com indiferença que adotava o projeto, 
ainda mesmo com emendas; o nobre ministro poderá esclarecer-nos, 
declarando se as emendas oferecidas a este artigo são ou não boas; se 
julga que é necessário que este projeto passe para que o monarca 
possa afoutamente caminhar pela estrada da glória; se julga conve
niente que ele fique a descoberto, recaindo sobre ele toda a respon
sabilidade, e não sobre os ministros ou conselheiros, todas as vezes 
que houver de exercer atos do poder moderador; se julga conveniente 
que todas as frechas que se possam disparar criam sobre o imperan
te, e não sobre os ministros, que são corpos diáfanos~ como disse um 
nobre Senador; se julga melhor que o conselho se limite ao pequeno 
círculo da casa dos 24 (como bem disse outro nobre Senador) do 
que seguir·se o exemplo desses países clássicos da liberdade, como a 
Inglaterra, onde o conselho de estado senão limita a um pequeno 
número. Seria bom que nos desse sua opinião a este respeito, porque, 
ainda que se verifique a idéia da morte do ministério, não deve isso 
ser muito de temer, visto que um ministério morre hoje e ressuscita 
amanhã. Os nossos ministros de estado têm a propriedade da fenix: 
quando se julgam mortos, renascem de suas cinzas, porque são 
sempre tirados de um círculo muito limitado, do qual nunca se sabe. 

O SR. VASCONCELLOS- Agradeço ao nobre Senador dar
me uma ocasião para me explicar. Não me lembro se disse que o pro
jeto era meu; mas não duvido que assim me exprimisse, visto que o 
nobre Senador o asseverou. Já declarei que ele não era meu; porém 
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tenho adotado todas as suas disposições; se neste sentido se pode jul
gar meu, então decerto o é; aprovo-o muito, tenho mesmo uma espé
cie de entusiasmo por ele. 

Disse eu em outra sessão, em um aparte, que, quanto a mim, a 
palavra- regulamento- se devia entender na acepção que tem segun
do a constituição do estado, porque, tendo-se determinado nos 
artigos antecedentes, que constituição do estado consultará sobre os 
diversos objetos declarados no projeto, era evidente que o governo 
havia de expedir todos os regulamentos para que a lei fosse' exe
cutada; mas, como podia haver dúvidas, convinha que o Corpo Legis
lativo autorizasse para isso o governo, a fiin de tirar todas as dúvidas 
que pudessem ocorrer. Já hoje fiz delas menção, e um nobre Senador 
fez apontar outra relativa às honras e distinçQes: muitos entendem 
que estas só podem ser conferidas ao conselho de estado pelo Poder 
Legislativo; mas eu sou de opinião contrária, e aprovo a doutrina do 
artigo, porque confirma a minha opinião, isto é, que o governo 
pode conferir essas honras e distinções ao conselho de estado. Eu 
entendia que já tinha satisfeito nesta parte o nobre Senador; mas o 
nobre Senador acaba de enunciar uma opinião minha que me não pa
rece ter sido entendida, ao menos como eu a concebo e professo. 

Em uma das sessões anteriores suscitou-se a dúvida se pelos 
atas do poder moderador eram os ministros responsáveis, eu pedi a 
um meu nobre amigo que tinha oferecido emenda a esse respeito 
que a tirasse, porque a matéria era de gravidade e devia ser discutida 
em projeto à parte; e enunciei a minha opinião de que a constituição 
não exige a referenda dos ministros nos atos do poder moderador, e 
até que me não convencia de que os ministros devessem referendar 
tais atas, nem me conformava com a opinião emitida na casa de que 
era preciso que em tais atas houvesse responsabilidade ministerial 
para salvar a do monarca. Disse que na minha opinião a irrespon
sabilidade do monarca estava consagrada na constituição; que a 
constituição é quem cobria a coroa; que não era necessário, para sus
tentar a doutrina da constituição, invocar-se a opinião deste ou 
daquele publicista. Nessa ocasião declarei que era difícil haver minis
tério que acobertasse a coroa, porque a coroa tem tanto prestí
gio, seus raios são tão fortes e poderosos, que, para serem cobertos, 
seria necessário corpos muito volumosos e compactos; e citei os 
exemplos de Napoleão e Luiz Philippe. Todos os atos de Luiz Phi
lippe são referendados pelos seus ministros; entretanto, toda a França, 
toda a Europa e todo o mundo reconheceu que ele é a alma do seu 
gabinete; todos os seus ministros e conselheiros são representantes 
nominais; o representante real é o rei; daí vem (como disse outro no-
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bre Senador, em outra sessão) quanto tem sido exposta a vida desse 
monarca. 

Eu disse, portanto, que o acobertamento dos ministros era 
muito transparente, que não podia com isso a coroa considerar-se 
em um verdadeiro estado de acobertamento, pelos resultados dos 
atos que emanassem do Poder Moderador. E opinião minha parti
cular, e talvez singular; ainda não a vi sustentada por publicista al
gum; mas estou na convicção de que se não deve derivar a irresponsa
bilidade do monarca senão da constituição; é com ela que a coroa de
ve ser acobertada, e nunca com a responsabilidade dos ministros; 
com aquela a coroa ficará mais garantida, e tanto mais garantida fica
rá quanto mais esclarecido e mais enérgico for o monarca. 

Creio qu.e me tenho explicado a respeito do que disse o nobre 
Senador que se pudesse entender com referência a mim. 

Continuo a votar pelo artigo; 
O SR. MARQUES DE BARBACENA - O nobre senador <;tUe 

acabou de falar disse, em seu primeiro discurso, que conviria na 
c::•anr,:lC:C:.~I"\ rln ~rtinn c:g, o)Q tiu~:u:~·~Q nnr -'irn ..-~.....,.....,...""'_+.-;. ~· ·+-.. ~ .. "="'- -
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governo a expedir os regulamentos e decretos para boa execução da 
lei, como determina a constituição, porque para tanto está o governo 
autorizado; mas que era indispensável que ele passasse, em conse
qüência de se terem aprovado disposições contidas em artigos ante
cedentes ... 

Parece q~e compreendi bem o nobre Senador? 
O SR. VASCONCELLOS- Apoiado. : 
O SR. MARQUES DE BARBACENA - Não tendo eu, por 

doente, assistido às discussões deste projeto, sendo esta a primeira 
vez em que, tratando-se desta matéria, me acho na casa, só posso 
emitir a minha opinião sobre o artigo em discussão; mas, como para 
a 3~ discussão me reservo a oferecer emendas sobre alguns dos arti
gos antecedentes, com os quais não concordo, por isso que não julgo 
que seja conveniente reunir no conselho de estado todas as atribui
ções que lhe dá o projeto; sou de opinião que o artigo deve ser su
primido. 

O artigo tem emendas; em uma delas se propõe o vencimento 
dos conselheiros de estado; essa aprovo, porque, desde que li o proje
to, notei essa falta, esse defeito capital. Pareceu-me impossível que se 
pudessem achar pessoas que se encarregassem de tanto trabalho e 
de quem se exige tantas funções e tão importantes de graça. Será pos
sível achá-las; mas não creio que isto se realize. Há outra emenda ... 

O SR. PRESIDENTE -I: de supressão. 
O SR. MARQUES DE BARBACENA - A respeito da supres

são, já me exprimi. Há outra emenda; creio que do nobre Senador o 
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Sr. Vasconcellos. (0 Sr. presidente faz a leitura desta emenda.) Esta 
·dá o mesmo vencimento da outra emenda de que já falei; isto é, é a 
terça parte dos vencimentos dos ministros de estado. Sendo assim, 
é desnecessária; sua matéria está compreendida na outra emenda. 

Não abusarei da bondade do Senado, divagando sobre a r;naté
ria; reservo-me para a 3~ discussão. O projeto reúne coisas que torna 
difícil termos um bom conselho de estado; se ele assim passar, o re
sultado será lutarmos com os mesmos inconvenientes com que tem 
lutado a França: há 49 anos que tem alterado essa instituição, já com 
estas, já com aquelas divisões; mas o resultado tem sido tudo con
"' d' 1Un Ir. 

O SR. H. CAVALCANTI - Prestei toda a atenção às razões 
apresentadas pelos nobres Senadores que sustentam a doutrina do 
artigo; porém, elas me convenceram ainda mais da sua inutilidade. 
Por isso terei de votar pela emenda de supressão; votarei também 
pela emenda que estabelece o ordenado, ainda que mesquinho, por 
isso que não há outra mais ampla. 
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estou mesmo convencido de que se satisfariam os desejos do trono, 
se se criasse um conselho de estado em um projeto, contendo u·m 
ou dois artigos nos quais se designariam o número de conselheiros e 
seu ordenado. Assim se satisfariam os desejos da coroa, manifestados 
no discurso do trono; entretanto que o projeto, da maneira por que 
se acha desenvolvido, de modo algum os pode satisfazer. 

Sr. presidente, eu observo nesta discussão uma coisa que me 
faz grande impressão, e é que diversos oradores que têm votado pelo 
projeto, têm reconhecido que há defeito nele; que a doutrina de 
alguns dos artigos não é boa; porém, reservam-se para, na terceira 
discussão, oferecerem emendas para melhorá-lo. Parece-me que até 
se apresentou o pretexto de que não é possível fazer emendas sobre 
a pena; mas é notável que as emendas da segunda discussão só podem 
assim ser feitas, ou sobre esta pequena escrivaninha que temos diante 
de nós! Mas, se as discussões têm feito aparecer estas idéias que se 
julgam mais convenientes, se fazem reformar muitos raciocínios, aos 
autores do projeto nenhum lugar mais próprio para essas emendas se 
oferecerá do que a segunda discussão; porque os nobres Senadores 
têm plena liberdade de emitir seu juízo sobre a doutrina que se apre
senta e alterá-la segundo o que for mais conveniente. Em terceira dis
cussão, as emendas devem ser apoiadas por dez membros, e cada um 
dos oradores só pode falar duas vezes sobre a matéria. Parece-me, 
porta,nto, esse meio muito prejudicial; seria mais vantajoso que as 
emendas fossem oferecidas em segunda discussão, uma vez que os no
bres Senadores reconhecem que o projeto merece alteração. 
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Há outro inconveniente: muitas vezes uma doutrina·vencida 
altera por maneira tal doutrinas que se seguem, que somos obriga
dos a votar o contrário do que votaríamos se tal ou tal artigo não 
fosse modificado. Há pouco um nobre Senador, em um aparte que 
me dirigiu, disse-me que, se eu achava o projeto mau, não devia dar 
ordenado aos conselheiros de estado. Eu acho o projeto tão mau que 
o rejeitaria ... 

O SR. VASCONCELLOS- Demonstre-o. 
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI- Mas;.·como vai passan

do, sou obrigado a modificar minhas opiniões individuais. Reconhe
cendo vantagem em um tal ou qual conselho de estado, concordo em 
que se marque ordenado aos conselheiros, porque, a não ·o terem, é 
o mesmo que não existirem; e se voto por isso é na esperança de que, 
na terceira discussão, se melhorará o projeto. Veja-se a doutrina do 
artigo, compare-se com a letra da constituição, e reconhecer-se-á 
quanto ele a ofende. 

O nobre Senador que mais tem sustentado o projeto disse que 
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a constituição; julgo, porém, necessário que, em virt!Jde da doutrina 
dos artigos anteriores, passe este artigo; e quais são os regulamentos 
que a constituição requer? Não são os regulamentos necessários para 
boa execução das leis? Se os artigos anteriores exigem e5se ato do 
governo, para os pôr em tais harmonia, fixar mesmo sua inteligência, 
porque não nos contentamos com o que a constituição tem deter
minado? Se a constituição tem estabelecido isso como obrigação do 
governo, ociosa é uma tal recomendação na lei. 

Perguntarei: os regulamentos recomendados serão só para o 
ministério que executa a lei? Os outros ministérios, escudados com 
a constituição, não os poderão alterar dentro da escala de suas atri
buições? Mas o nobre Senador disse que, demitindo-se o ministério 
que organizasse um conselho de estado, o que lhe sucederia desfaria 
o que ele teria feito; mas que passando na lei esta disposição, tal caso 
não se daria. Mas eu suponho que nesse artigo se dá autorização a to
dos os ministérios que se sucederem; dentro de suas atribuições, eles 
hão de alterar os regulamentos que anteriormente tiverem sido dados; 
assim, esse mal que o nobre Senador diz que remove há de existir 
enquanto existir o artigo que faz parte da lei. Demais, o regulamento 
que der o governo tem de compreender o número das seções em que 
será dividido o conselho de estado, a maneira e tempo do trabalho, as 
honras e distinções de que o conselho deve gozar, assim como cada 
um dos seus membros. 

O nobre Senador está na inteligência de que ao governo com
pete dar honras e distinções, mas é contraditório quando quer que 
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o Poder Legislativo vá agora conferir ao governo essa autorização. 
Eu digo que o governo tem a atribuição de conferir aos indivíduos as 
honras que estão marcadas por lei, e por isso não julgo necessária essa 
autorização do Corpo Legislativo. 

Sr. presidente, não posso concordar com a emenda do nobre 
Senador que confere aos conselheiros as mesmas honras que tinham 
os antigos conselheiros de estado. Se a organização deste conselho 
fosse a mesma daquele, então achava que essas honras eram bem con
feridas; mas, sendo a organização diferente, não me posso confor
mar com essa idéia. Entendo que não convem vulgarizar tanto honras 
que são superiores às de ministros da coroa. O projeto é verdade que 
reconhece vinte e quatro indivíduos com estas honras; mas os nobres 
Senadores quiseram casar a vitaliciedade com a amovibilidade por 
uma maneira tal e tão sublime, que não posso compreender. 

Não se poderá limitar a vinte e quatro o número dos conse
lheiros, porque pode dar-se a ocasião da remoção ou dispensa desse 
número: nenhum artigo desta lei proíbe que eles possam ser dispensa
=~~ e~ s!.!e ~ota!idade_ No c::aso dessa remoção ou dispensa de todo o 
conselho, hão de ser nomeados novos conselheiros, e esses novos con
selheiros hão de ter essas honras; e quando as honras se multiplicam, 
Srs., o seu quilate se diminui; quanto maior é o número dos agracia
dos, tanto menos valiosas se tornam as graças; e eu, querendo que 
com alguma parcimônia se distribuam tais honras, não posso simpa
tizar mesmo com a emenda apresentada por um nobre Senador. Se, 
porém, as minhas idéias prevalescessem, se o conselho de estado fosse 
tão amovível como é o ministério, então não haveria nenhum incon
veniente em que, enquanto os indivíduos exercitassem tais .atribui
ções de conselheiros, gozassem dessas honras, assim como se pratica 
com os ministros de estado, os quais, enquanto ministros, gozam de 
certas honras, e depois que saem do ministério deixam de gozar delas. 
Senado o lugar de conselheiro de estado uma prova de alta confiança. 
do monarca, justo é que os indivíduos que o ocupam tenham honras 
consideráveis, mas só no tempo em que tiverem essa confiança. Lo
go, porém, que a tiverem perdido, suponho que não devem conser
var tais honras. Mas, se o conselho de estado é vitalício; se essa vita
liciedade se acomoda com a remoção ou dispensa, eu vejo que vem a 
ficar muito ampliadas essas honras; que delas gozará grande número 
de indivíduos. 

Sr. presidente, eu ainda vou fazer uma reflexão mas não 
' mandarei emenda. Acharia talvez conveniente, a passarem estes ar-

tigos, que se fizesse mais uma modificação; que se determinasse que 
do ministério não pudesse haver mais do que dois membros no con
selho de estado; que não pudesse o conselho de estado ser conver-

440 



tido completamente no ministério, ou o ministério confundido com 
o conselho de estado. Assim, ficaria mais amplo o círculo das pessoas 
que possam merecer a confiança do monarca, porque eu estou 
persuadido que, se se permitir que os ministros de estado sejam todos 
conselheiros de estado, então o círculo dos homens que possam 
merecer a confiança do monarca ficará muito diminuto. 

Eu gosto da estabilidade; não sou amigo de tanto movimento; 
mas, em um objeto desta ordem, Sr. presidente, quando a constitui
ção reconhece a necessidade de que o monarca escolha os seus mi
nistros livremente; quando reconhece mesmo a necessidade que há 
de que os ministros do executivo estejam em harmonia com a opinião 
pública, com os poderes políticos, sob pena de graves conflitos e de 
graves males, nesse estado não posso deixar de repelir tal vitalicieda
de: pelos princípios do nobre Senador, eu suponho que ele queria 
que os ministros de estado fossem vitalícios, isto suponho eu que não 
é nada menos do que dizer ... (Não ouvimos.) 

O princípio da vitaliciedade, Sr. presidente, traz a conseqüên
cia !'1ecessária de que os conselheiros do antigo conselho de estado 
são membros natos deste conselho. Se esta lei reconhece que os 
conselheiros de estado devem ser vitalícios, a conseqüência necessá
ria é que os antigos conselheiros de estado são membros deste 
novo conselho; não podem ser preferidos por pessoa alguma, porque 
eles já se consideram vitalícios, tanto nas honras como nos ordena
dos. A constituição os fez vitalícios, e esta lei os quer fazer vitalí
cios. Como então vem este artigo que diz que esses antigos conse
lheiros poderão ser chamados? Se se quer a vitaliciedade, então por 
que razão não se colocam no seu lugar aqueles que vitalícios são? Co
mo se pode combinar este desejo manifestado no projeto com a ex
clusão que permite um outro artigo que vem no mesmo projeto a res
peito dos membros do antigo conselho de estado? ·Eu peço que se 
reflita se isto não seria, já não digo pear as atribuições da coroa, im
pondo tais e tais indivíduos exclusivamente para conselheiros de es
tado, mas talvez ressuscitar antigas indisposições que muito conviria 
não provocar. 

Na vitaliciedade marcada neste projeto não vejo senão uma coi
sa, porque eu suponho, Senhores, que a opinião tem o seu curso; ela 
é móvel de sua natureza: por mais que em certas épocas predomine 
uma opinião, ninguém pode contar com a perseverança dela; de sua 
natureza ela sofrerá modificação. Hoje, querendo nós dar estabili
dade às nossas instituições, dar mais firmeza às nossas coisas, enten
demos que, fazendo um conselho de estado vitalício, como este, con
seguimos o fim a que nos propomos, e eu não vejo nisto senão a cria
ção de uns poucos de empregados que têm de vencer os seus ordena-
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dos vitaliciamente, sem exercitarem função alguma, porque esta lei, 
assim como hoje pode ser julgada conveniente, e em conseqüência 
passar, amanhã, se a opinião mudar, pode ser considerada de diverso 
modo e cair,. talvez com tanta facilidade como foi adotada. Isto não 
é uma lei fundamental; presumo que a opinião hoje dominante não 
chegará a tanto que possa fazer com que esta lei tenha as mesmas 
qualificações que têm as instituições fundamentais do país, que tinha 
o antigo conselho de estado, para cuja abolição foi necessária uma 
reforma da constituição; entretanto que este conselho, de que agora 
se trata, para ser modificado ou abolido, não precisa senão de uma lei 
ordinária. Quando a experiência mostrar os males que provierem 
desta disposição que coarcta a liberdade do monarca na escolha de 
seus conselheiros, o que havemos de fazer? Revogar a lei; mas os con
selheiros, de estado que são vitalícios ficarão com os seus ordenados, 
ficarão com o mesmo direito que tinham, e de que gozam aqueles 
que eram criados pela constituição. Por esta forma, não fazemos 
senão repartir mal os dinheiros públicos, distrair as rendas do objeto 
a que devem ser ap!!cad2s, isto é, ocorrer as necess!c!!!des do país. 

O artigo, senhor presidente, envolve tanta coisa, e um minis
tério pouco escrúpuloso pode lhe dar uma latitude tal, que, com efei
to, isto seria uma matéria suscetível das mais longas discussões. Eu· 
não desejo, porém, estorvar a marcha dos trabalhos legislativos; 
contendo-me somente em mostrar as anomalias e extravagâncias que 
acho na disposição deste artigo, e em declarar-me pelo ordenado, à 
espera do corretivo na terceira discussão. Se na terceira discussão eu 
vir que corrigimos algumas disposições aprovadas na segunda discus
são, especialmente a da vitaliciedade, e'ritão contentar-me-ei em votar 
contra o projeto. Por ora, ainda concorro com o meu voto para que 
se marquem os ordenados, e torno a lembrar a observação que fiz 
acerca do número dos ministros que devem ser conselheiros de esta
do; entendo que no ministério não deveria existir mais de dois con
selheiros de estado. 

O SR. VASCONCELLOS -Sr. presidente, disse o nobre Sena
dor que o projeto era mau. Ora, esta matéria era própria da primeira 
discussão; mas, eu pedi-lhe que demonstrasse em que era mau, e não 
demonstrou: disse porém que o artigo não devia ser aprovado, que 
podia muito bem um ministério qualquer alterar o que fizesse o 
ministério que executasse a lei. Eu observei que não convinha 
abandonar ao capricho dos avisos, das portarias, dos regulamentos e 
decretos do governo, o essencial do conselho de estado; que o 
essencial do conselho de estado devia ser fixado em lei. Ora, isto que 
está nesta lei é o que eu considero essencial. As conseqüências das 
regras estabelecidas, as formalidades, são cometidas aos avisos, por-
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ta rias, regulamentos e decretos do governo: o que for objeto das por
tarias, avisos, regulamentos e decretos, pode ser alterado pelo mesmo 
ministério que executar a lei, e mesmo pelos que sucederem, se assim 
julgarem conveniente: portanto, a objeção do nobre Senador não 
apóia a sua opinião a respeito do artigo que se discute. 

Outro nobre Senador disse - Eu não voto pelo artigo porque 
pretendo na 3~ discussão suprimir parte, ou não sei se todo o artigo 
69, que declara as atribuições do conselho de estado; - e por isso não 
julga necessária a disposição deste artigo. Ora, eu entendo que, ainda 
quando o nobre Senador consiga alterar ou suprimir a disposição do 
artigo 69, deve votar por este artigo último, Senhores, o que está no 
artigo 69, não é uma graça, não é um novo dom que o Poder Legis
lativo concede ao governo; o que está neste artigo é o que a constitui
ção tem consagrado. O que é Poder Executivo? Não é outra coisa 
mais do que a administração posta em movimento, posta em ação. 
Ora, se compete já ao Poder Executivo, pela constituição, a autorida
de de administrar o país, tanto no exterior como no interior, é 
evldente que, ainda suprimida as declarações, muito necessárias, do 
artigo 69, se torna conveniente a doutrina do artigo final, por isso 
que a doutrina do artigo final vai pôr termo à desordem, à confusão 
que hoje existe entre a autoridade administrativa e a autoridade judi
ciária. Por exemplo, o inspetor de uma alfândega impõe uma multa a 
um empregado que 'não cumpre com os seus deveres; este empregado 
recorre ao Poder Judiciário, que o absolve; não é isto uma usurpação 
que faz a autoridade judiciária e administrativa? Portanto, a doutrina 
do artigo não é um dom que se faz ao governo; o que se quer é tirar 
algum arbítrio da administração; o que se quer é esclarecê-la com a 
opinião, com o parecer de homens ilustrados, traq~ejados nos negó
cios, e que, pelo grande princípio da vitaliciedade consagrado no pro
jeto, tem toda a independência para só ouvirem no conselho as ins
pirações de suas consciências: não· é pois, como entendeu o nobre Se
nador, uma nova atribuição que se confere ao Poder E"xecutivo; a 
autoridade administrativa não é outra coisa mais do que Poder Exe
cutivo em ação. 

Ora não será conveniente, não exigirá o bem público que o 
governo, quando tenho de apresentar suas propostas ao Corpo Legis
lativo, ouça primeiro as pessoas que considera mais esclarecidas, que, 
pelo seu cargo de conselheiro de estado vitalício, tem adquirido mais 
conhecimento dos negócios, e são os depositários de todas as tradições: 
não serão estas propostas melhor discutidas por uma reunião de ho
mens desta ordem do que pelos oficiais das secretarias, ou por uma 
comissão temporária? Eu quando falo dos oficiais de secretarias, re
conheço neles muitos merecimentos; faço-lhes justiça; não pequena 
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parte deles, e talvez todos, são muito capazes de bem aconselhar os 
ministros; mas há uma particularidade que os torna menos idóneos 
para este emprego de conselheiros como oficiais de secretaria. A mar
cha é esta: - O oficial de secretaria apresenta o resumo, a substân
cia do objeto; não o discute; entrega ao seu imediato superior, e este 
imediato superior entrega ao ministro; não há um debate; é um supe
rior tratando com o seu subordinado. Uma comissão temporária pode 
ser abastada de luzes; mas ela não reúne as tradições, o conhecimento 
prático dos negócios. O projeto, pois, quis já tirar o arbítrio da admi
nistração, já coadjuvá-la para bem desempenhar suas obrigações, e 
por isso oferece à coroa um conselho de estado. 

Eu, Sr. presidente, tenho emitido a minha opinião a este res
peito. Ao Poder Executivo compete administrar: na administração, 
(peço licença ao Senado para descer a estas minunciosidades, porque 
só assim é que exprimo melhor o meu pensamento) exerce a sua 
ação, o direito sobre as pessoas e sobre as coisas, esclarece os seus 
subordinados, excita-os a que cumpram os seus deveres, vigia-os, 
pune-os &c. Quando estes atas acham uma oposição, então principia 
o contencioso na administração. Ora, há de o governo punir ao seu 
subalterno que não cumpre o seu dever, e há de esse subalterno re
correr ao Poder Judiciário para o aliviar desta pena? Não é isto pear 
a marcha do governo, embaraçá-lo na administração do país? O que 
convém pois é armar o Poder Executivo do grande regulador, do re
gulador supremo, de decidir os conflitos de autoridades; é declarar, 
como faz o projeto, que o Poder Executivo poderá dizer ao seu vizi
nho inquieto, perturbador e turbulento: - Detende-vos, não podeis 
ultrapassar' estes limites, isto pertence à coroa. - Eis o que faz o pro
jeto: não é portanto inovação alguma. O que está no projeto existe, 
mas existe em teoria. Há luta entre o Poder Judiciário, que apresenta 
os seus casos julgados, e o Poder Executivo, que se vê obrigado já 
a submeter-se a eles, já a repeli-los como invasão manifesta da sua au
toridade. Se pois não estabelecermos o conselho de estado, ou se en
tendermos que ele não deve intervir neste negócio, o que fazemos é 
sujeitar a administração ao descuido, à negligência da autoridade ju
diciária. Portanto, penso que o nobre Senador não quererá suprimir 
a doutrina do artigo 69, uma vez que ele reconhece que a doutrina 
do artigo 69 não foi consagrada senão para aclarar mais a matéria, 
senão para arredar algumas dúvidas que o Poder Executivo podia en
contrar no exercício de sua autoridade. 

O nobre Senador citou o exemplo do conselho de França. Eu 
tenho lido também alguma coisa a este respeito, e me parece que a 
França deve muitos benefícios ao seu conselho de estado; tenho visto 
o que se tem escrito desde 1817; tenho lido opiniões de alguns ora-
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dores recomendáveis que têm falado sobre este conselho de estado. 
Há opiniões que o desejariam com modificação, mas não há opinião 
que o queira modificar de maneira tal qu~ ele fique nulo, que apenas 
concorra para a preparação de projetas de lei, para os regulamentos e 
ordenanças da administração. 

Eu não sei, Sr. presidente, em que artigo da constituição o no
bre Senador achou a obrigação de cingir-se a coroa à lei, quando tem 
de conferir honras e distinções; ainda não li esse artigo da consti
tuição; e admira muito que o nobre Senador que tanto lamenta que 
este projeto esbulhe a coroa da sua liberdade na escolha dos seus con
selheiros (o que não é exato, permita-me dizer-lhe o nobre Senador) 
a queira esbulhar de uma autoridade que lhe dá a constituição de 
conferir títulos, honras e distinções, com a única moficação de serem 
conferidas por serviços feitos. 

Mas, disse o nobre Senador que eu estou em contradição, por
que, ao mesmo tempo que reconheço que a coroa tem esta autorida
de lha confiro. Ora, eu o que digo é que a coroa pode conceder hon
ras e distinções independente de lei que as marque. Como há opiniões 
em contrário, que entendem, como o nobre Senador, que só pode 
conferir honras e distinções marcadas na lei, para aclarar esta dúvida, 
bom é que vá isto na lei. 

Talvez eu não me exprimisse bem; mas o nobre Senador 
também explicou-se com equívocos, com mistérios. Falou em 
opiniõss móveis; não sei se acaso quis confirmar o que eu, já em 
outra ocasião, disse do nobre Senador; por isso pouco lhe posso res
ponder. 

Pelo que tenho ouvido na discussão, senhor presidente, estou 
cada vez mais convencido de que este artigo deve passar, porque, 
repito, não quero dar à coroa senão aquilo que a constituição lhe 
confere .. Ora, tendo a coroa um vizinho tão inquieto, tão turbulento 
com a autoridade judiciária, pode muito bem acontecer que haja con
flitos, e eu não desejo ver um ministro de estado declarar que não 
executa a sentença de um tribunal judiciário, impedindo assim a boa 
marcha do governo. E por esta razão que faço votos para a aprovação 
deste artigo e do projeto todo. Repetirei que a idéia de gratificação 
existe na minha emenda aditiva; e que quem aprovar a emenda do 
Sr. Paula Souza rejeita o artigo, porque ela é substitutiva. 

Voto portanto, pelo artigo, com o aditamento que eu fiz, que 
é parte da emenda do Sr. Paula Souza: 

O SR. PAULA SOUZA- Pouco direi, Sr. presidente, por que 
estou bastante incomodado; porém ainda devo fazer os possíveis 
esforços para lembrar ao Senado os argumentos apresentados em 
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outras sessões, e submeter à sua alta consideração algumas razões 
pelas quais julgo que deve ser rejeitado o artigo. 

Eu tenho visto que a maior parte dos honrados membros que 
tem falado tem-se esquecido da matéria do artigo, e tem falado sobre 
a total idade do projeto. Por um lado, tem-se dito que o projeto é 
mau; por outro lado, tem-se dito que é ·sumamente perfeito, que é 
per-ótimo; tem-se dito que se prove que o projeto é mau. Ora, se qui
séssemos fazer isto, seria necessário repetir tudo quanto se tem dito 
em nove ou dez sessõés, em que se tem tratado desta matéria. 

Eu continuo a pensar que o projeto tal como está é um mons
tro; não me limitei unicamente a dizer que era mau, procurei 
demonstrá-lo. Os honrados membros que o sustentam têm dito que 
o projeto é sublime, é per-ótimo. Ora, o Senado tem já dado provas 
de que a opinião dos honrados membros é a que convém, porque tem 
adotado os diversos artigos; mas o Senado não é o único juiz; o 
tempo é que há de demonstrar quem está em erro. Eu devo supor 
que a minha opinião é má, visto que a maioria do Senado a tem rejei
taáo, e tem aprovado él dos hon.-Cidús i"(•éiYibi·üs; ll.ã5, ãiiiO::ã ãSií;i, Çü 

tenho de apelar para a opinião pública. As razões fundamentais que 
eu tinha foram expostas; a opinião pública julgará em tempo, e eu 
presentemente ainda posso apelar para ela. Quando este projeto 
for posto em exercício, quando aparecerem os males que eu espero 
dele, talvez se dê uma sentença contra a sua aprovação; e, como os 
honrados membros unicamente atendem ao bem do país, logo que 
a opinião pública se pronuncie contra o projeto, não puderam deixar 
de querer que ele seja reformado. 

Eu ainda estou na opinião de que o projeto, tal· qual está or
ganizado, muda a forma do governo; passa o poder das mãos do mo
narca para uma oligarquia, e isto há de ser um mal para o país. Mas a 
maioria do Senado tem entendido o contrário; o tempo nos esclare
cerá a este respeito. Quando vier a 3~ discussão, como eu estou per
suadido que todos os honrados membros querem o bem do país, 
é meu dever fazer tudo quanto for possível para modificar-se o pro
jeto enquanto ele não passe ... 

Então, tornarei a repetir as razões que apresentei, e talvez 
oferecerei novas; então, mostraremos se o projeto é perotimo, ou se 
é, como eu o julgo, um monstro. 

Ainda insisto em que o artigo em discussão seja suprimido, e 
que se lhe substitua a doutrina que eu apresentei. Tenho prestado 
toda a atenção aos argumentos apresentados em favor do artigo, e 
todos os reduzem a estes: "O artigo é inútil; não dá mais poderes 
do que dá a constituição ao Poder Executivo; mas, como pode haver 
dúvida, é bom que vá na lei; dá-se a entender que, como existem al-
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gumas leis cujas disposições devem ser revogadas pelos regulamentos, 
para poder tornar-se em exercício esta instituição, quer-se que o 
Poder Executivo tenha o mandato de revogar essas disposições. 

Ora, se são estas as razões para se aprovar o artigo, eles me con
firmam mais na opinião de rejeitá-lo, pois o que faz o artigo nesta 
hipótese é repetir um mandato que já a constituição dá ao governo. 
Podia este artigo dar mais força que a constituição? Não; o governo, 
cônscio de sua força, rejeitaria o artigo por desnecessário, porque vi
nha a ser o governo investido pelo Corpo Legislativo de uma autori
dade que já lhe é dada pela constituição; devia o governo dizer: -
Não preciso de vosso favor; esta autoridade, eu a tenho de mais alto 
-. Logo, para que este artigo que não dá direitos novos, que repete 
os mesmos direitos nascidos de fonte· mais sublime? 

Mas vamos ao outro argumento. Disse-se: - Como pode haver 
dúvidas, bom é que o artigo autorize ao governo -. Porém devemos 
nós fazer uma lei só porque pode haver dúvidas? Pois, pela proba
bilidade de poder haver dúvidas, havemos de fazer uma lei? O nobre 
Sa;;ãdvi qüc ·fã:úü nt:s.i:e seni:ido íigurou a iegisiação sobre presas; 
parece-me que foi este o único exemplo que trouxe, e disse que se 
pode entender que, não indo este artigo final, como existe uma legis
lação anterior sobre presas, não pode o governo, em seus regula
mentos, alterar essa legislação; mas este projeto diz que todas as 
questões sobre presas serão consu I ta das pelo conselho e decididas 
pelo governo; e, como pode haver dúvida de que a decisão destas 
questões seja da atribuição de outros poderes, deve ser aprovado o 
artigo. O fim deste artigo era a delegação para outros objetos que não 
são os declarados nesta lei. 

Se o governo quer poderes para fazer outras coisas a pretexto 
desta lei, então creio que com mais razão o artigo não deve passar. 
Se se quer dar faculdades ao g<Werno para fazer o que entender, 
dando inteligências opostas à inteligência óbvia desta lei, então os 
honrados membros não devem querer que passe este artigo; pois, 
se nós temos lutado aqui para aclarar a lei, decerto modo tem-se 
feito ver que as disposições da lei não são entendidas da mesma 
forma por todos. O honrado membro tem dado uma inteligência 
a esta lei que peço licença para chamar de singular; inteligência que 
não tem sido dada por outros honrados membros. Se, pois, isto é 
assim, pode o governo entender a lei do modo que o honrado 
membro a tem entendido, e então fazer uma nova lei. Ora, nós, le
gisladores, havemos fazer uma lei, discutida por muito tempo e com 
muito vagar, para no fim dela dizer: - Vós, governo, podeis alterar 
toda esta lei, tendes o direito para tudo -? Segue-se então que, se 
se der ao artigo a inteligência que lhe tem dado o honrado membro, 
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o governo pode fazer uma nova lei, ou com aditamentos a esta, ou 
com modificações. Pois isto deve o Senado conceder? 

Mas lembro-me que o honrado membro disse também que 
cumpre que essas regras para a boa execução da lei sejam feitas pouco 
a pouco; que o tempo irá fazendo com que lnelhor 5e acerte; que de
pois de se terem colhido com a experiência nações mais exatas, então 
convirá que se fixem em lei; que isto fizemos nós a respeito da alfân
dega, e creio que do arsenal da marinha. Mas, digo eu, essas alterações 
a que o honrado membro se referiu são relativas à lei ou à boa 
execução dela? Se são relativas à lei, eu não posso concordar em 
que seja dada esta facu Idade ao governo. Então, essa figura que o 
honrado membro sustenta desaparece, porque o governo vai 
alterandó pouco a pouco ·a lei; não há fixura alguma, há sempre mo
bilidade, e mobilidade nesta instituição! Mas, se é só a respei:to da 
execução da lei, se é a respeito da prática, para ela tornar-se efetiva, 
então não se precisava deste artigo: o governo estava autorizado para 
isso; então o artigo é prejudicial, porque uma delegação do Poder 
Legislativo é para um só ato; feito aquele ato, fica o governo iigacio, 
não pode mais.alterar: autorizando-se o governo para fazer estes re
gulamentos, feitos eles, já o governo não pode alterá-los, porque, pre
enchido o fim da delegação, não pode o governo fazer mais nada . 

... nestes regulamentos, fazer com que eles preencham melhor 
o seu fim, então o governo os deve ir alterando como a prática mos
trar conveniente; e quando estiver cônscio da conveniência desses 
regulamentos, receando que seus sucessores os alterem, então deve 
pedir que uma lei os aprove. Mas este artigo opõe-se a isto, porque 
obrando o governo em virtude de uma delegação dada, esta delega
ção é só para um ato feito que não continua. Logo, a delegação ini
be ao governo, porque, uma vez feitos os regulamentos em virtude da 
delegação, o governo não pode mais alterá-los, como aconteceu a 
respeito dessas outras delegações que se fizeram. Se, pois, o que nós 
devemos querer é que o governo faça regulamentos os mais apropria
dos, o governo os deve ir alterando como entender, pela prática; e 
para isto o governo tem direito, não precisa ser autorizado pelo Cor
po Legislativo. Não deve mesmo o governo querer ser autorizado, 
porque os poderes políticos devem ser zelosos de suas prerrogativas. 
Mas, se se entende que há matérias que saem da esfera dos regula
mentos, e que o governo deve ser autorizado a tratar delas, então de
clare-se quais são essas matérias. Não devemos querer que o governo 
possa, autorizado pelo artigo, alterar mesmo todo este projeto, fun
dando-se em que, para a boa execução da lei, tal ou tal artigo deve 
ter outra inteligência; e tanto mais isto é de recear quanto a in
teligência que o honrado membro tem dado a alguns artigos não 
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é a inteligência óbvia que eles têm. Será, pois, prudente que o 
Senado confira esta autoridade ao governo? E a que pretexto? 
Unicamente porque poderá haver dúvidas. Pois não é mais pru
dente que, quando houver essas dúvidas, então. se faça uma lei?· 
Não é·deste modo que melhor podemos acertar, porque a prática na 
execução da lei terá mostrado a conveniência da alteração? 

Para mim, está provado que o artigo ou é inútil ou prejudicial: 
inútil, se se refere só a regulamentos para a execução da lei, porque 
para isto está o governo autorizado pela constituição; prejudicial, 
porque, se é para mais alguma coisa, então o governo poderá alterar 
toda esta lei. 

Eu ofereci uma emenda para se dar uma gratificação aos con
selheiros em exercício. O honrado membro apresentou, como 
emenda, parte da minha, isto é, apresentou uma idéia da minha 
emenda; mas eu lembro ao Senado que a emenda do honrado mem
bro é muito diversa da minha. O honrado membro dá ordenado aos 
conselheiros de estado; e, quando fosse conveniente alterar-se esta 
lei, resultava o que se lembrou um honrado membro: ficavam os con
selheiros percebendo sempre esse ordenado,· e assim agravava-se a 
renda da nação. A minha emenda, pelo contrário, só manda dar 
gratificação àqueles que estão em exercício. Eu faço estas considera
ções ao Senado, porque, se se preferir a emenda do honrado membro, 
deve então ser com esta declaração; e era muito melhor, neste caso, 
ser a minha emenda posta à votação por partes, e o honrado membro 
votar pela parte que trata da gratificação como aditamento ao artigo. 

Agora, sobre a outra parte da minha emenda, a primeira vez 
que falei sobre esta matéria, eu disse que a minha opinião individual 
é que o Poder Executivo pode dar títulos, honras e distinções, mas 
em virtude de leis anteriores; por exemplo, leis anteriores têm estabe
lecido os títulos de duque, marquês, conde, etc., mas não me recordo 
que, na monarquia portuguesa, haja lei alguma que criasse o título 
.de príncipe por serviços; outras nações criavam este título; mas pode-
rá o governo conferir este título, que não está criado por lei anterior? 
Ninguém o dirá. Assim, também existem ordens militares criadas pelo 
Poder Legislativo, e eu entendo que o governo pode dar estas honras, 
títulos, distinções, etc., que existem criadas por lei; por exemplo, o 
governo não pode criar o título de príncipe, ou qualquer outro, e 
ninguém pode usar de um tratamento ou distinção que não lhe com

.Pete, sem ficar sujeito à pena estabelecida no código. Eu, pois, enten
do que não pode o governo criar um título, distinção ou tratamento 

·qualquer, porque vinha a impor obrigação a tais de tratarem de tal 
modo a estes e aqueles, e a dar certos direitos a quem se conferisse 
semelhantes títulos e distinções. Tudo isto entendia eu que não era 
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da alçada do governo; o Poder Executivo o que pode fazer é executar 
a lei: criados por lei tais títulos e distinções, então o Poder Executi
vo os podia dar a estes e àqueles. Logo, não havendo títulos e distin
ções criados para o caso presente, o Poder Executivo não os podia 
dar; era preciso que a lei declara:;se quais as honras e distinções que 
este conselho de estado devia ter. 

Mas hoje um honrado membro, que, em geral, vota comigo, 
... havia· de ser prejudicial ao país. Eu considero que o projeto deve 
ser reformado, segundo as minhas idéias; e se o Senado não admitir 
as alterações que eu julgo indispensáveis, eu hei de votar contra o 
projeto. Eu estou resolvido a votar por um conselho· de estado; re
conheço a sua conveniência muito mais vendo as tendências da épo
ca atual; mas devo votar por um conselho de estado melhor organiza
do, e não como o que se organiza por este projeto, que me 'faz tre
mer pela sorte do país. E is porque eu entendia que devia dar também 
estas honras; por isso julgo que, embora ache a lei defeituosa, devo 
emendá-la do modo que entendo ser melhor, reservando-me para no 
fim votar contra a lei, quando não passem as minhas modificações. 

Concluo dizendo que o artigo é odioso ou prejudicial, conio 
demonstrei, e portanto não posso votar por ele. A minha emenda 
é diversa da do nobre Senador o Sr. Vasconcellos, porque a do Sr. 
Vasconcellos dá uma gratificação em todo o tempo, e a minha dá 
só essa gratificação durante o tempo do exercício. 

Esta é a minha opinião. 
A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia seguinte: 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos. · 
A terceira discussão das forças navais; 
Continuação da matéria adiada; 
E a terceira discussão do projeto - R - e emendas - X - de 

1841, sobre o código do processo. · 
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SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

SUMÁRIO: - Expediente. - Última discussão da proposta do go
verno, e emendas da outra Câmara, fixando as forças de mar. 
- Discursos dos Srs. Ferreira de Mello e Marquês de Para
naguá. - Discurso do Sr. Paula Souza. - Observações gerais 
sobre a marcha dos negócios públicos. - Boatos da mudança 
do ministério e da dissolução da futura Câmara dos Deputados. 
- Respostas dos Srs. Vasconcellos e Ministro da Marinha. -
Aprovação da proposta e emendas. - Continuação da discus
são do art. 8~ do projeto de lei que cria um conselho de 
estado. - Oradores: os Srs. Ferreira de Mello, Visconde de 
Abrantes, Costa Ferreira, Vasconcellos e Paula Souza. 
Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 

e lida a ata da anterior, é aprovada. 
O SR. 1~ SECRETÁR lO dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Primeiro Secretário da Câmara dos Senhores De
putados, acompanhando duas proposições da mesma Câmara; uma 
aprovando a pensão concedida a Joaquim Pereira da Silva; e a outra 
autorizando o diretor da escola de medicina da Bahia para admitir 
Ernest Frederico de Figueiredo Camargo ao exame do segundo ano, 
e depois à matrícula do terceiro, nos termos da lei. 

São remetidas: a primeira, à comissão de marinha e guerra; e 
a segunda, à de instrução pública. 

Um ofício do presidente da província da Paraíba do Norte, 
remetendo cópias autênticas das leis da assembléia da mesma pro
víncia, da sessão do ano passado; mais duas cópias das leis numeros 
1 e 2 deste ano, e igualmente um impresso das leis de 1840. 
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À comissão de assembléias provinciais. 
E remetido à comissão de fazenda um requerimento do conse

lheiro João Sabino de Mello Bulhões de Lacerda Castello Branco, 
pedindo se lhe mandem satisfazer os seus vencimentos desde o dia 
da sua aposentadoria. 

Lê-se o seguinte parecer: 
"À mesa, a quem foi remetido por deliberação do Senado o 

requerimento do limo. Senador Marquês de Barbacena, aprovado 
em sessão de 22 de junho p.p., para tomar em consideração a repre
sentação de alguns Senadores sobre excessos e omissões do jornal da 
casa, e confrontando com as condições do ajuste feito com o empre
sário, e propor os meios de evitar semelhante escândalo, ouviu o 
empresário, o qual verbalmente desculpou-se com a má construção 
da sala, pouca perícia dos taquígrafos, não havendo porém melhores 
com que possa contratar, e finalmente com a brevidade com que é 
obrigado a publicar as discussões, pelo artigo 1~ do seu contrato, no 
dia seguinte, quando grande parte da decifração chega alta noite à 
oficina, não podendo ser consultados os oradores sobre as lacunas e 
dúvidas das notas· taqu igráficas, além da imperfeição de trabalhos de 
tal ordem, feitos às 3 e 4 horas da madrugada; e concluiu pedindo 
que lhe seja relaxada a dita 1~ condição, para que, com mais tempo, 
possa apresentar um trabalho mais perfeito, redobrando seus esfor
ços; e neste sentido dirigiu, por escrito, uma representação à mesa, 
a qual é de parecer que seja deferida a representação do empresário, 
devendo ser publicadas as discussões com um dia de intervalo, não 
porque se persuada que, por esta concessão, os trabalhos saiam 
perfeitos, visto que, até o presente, no jornal não tem aparecido as 
discussões no dia seguinte, mas, atendendo à impossibilidade de po
der-se atualmente obter melhor trabalho, e à conveniência de publi
carem-se as discussões do Senado. - Conde de Valença, presidente. 
- Antonio· Augusto Monteiro de Barros. - Francisco Carneiro de 
Campos. - Francisco de Souza Paraíso." 

Aprovada a urgência, fica o parecer sobre a mesa, a fim de 
entrar em 1 ~discussão, na próxima sessão. 

ORDEM DO DIA 

Entram em última discussão a proposta do governo e emendas 
da Câmara dos Srs. Deputados, fixando as forças de mar para o ano 
financeiro de 1842 a 1843. 

O SR. FERREIRA DE MELLO- Sr. Presidente, com bastante 
acanhamento vou falar em matéria que me é inteiramente estranha; 
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porém, eu o vou fazer, apoiado mesmo nas respeitáveis opiniões do 
honrado e digno nobre Ministro da Marinha. 

O Senado estará lembrado de quantas reflexões se fizeram 
acerca dos inconvenientes que resultavam, .não só à armada imperial 
e nacional, como ao comércio, da existência da academia de marinha 
a bordo de uma nau; estes inconvenientes foram amplamente expen
didos na casa, em muitas discussões, e corroborados pelas judiciosas 
reflexões do nobre Senador que hoje muito dignamente exerce o 
cargo de ministro dessa repartição; mas, conquanto S. Ex~ hoje se 
ache à testa dessa repartição, a academia de marinha ainda continua 
a estar a bordo da nau, com prejuízo dos acadêmicos, e especial
mente da marinha mercante, a qual, pela continuação da academia 
a bordo da nau, se vê privada de nela se prepararem brasileiros para o 
serviço dos navios mercantes. Ora, eu entendo que as administrações 
que sucederam àquela em cujo tempo a academia passou para bordo 
terão tido razões para deixar as coisas no mesmo estado, por isso que 
o corpo legislativo não tinha, por um ato seu, positivamente man
dado remover de bordo a academia para o seu antigo lugar; mas, 
tendo eSsas administrações assim obrado, (o que não censuro, antes 
julgo que talvez fosse prudente) convirá que continuem as coisas no 
mesmo estado? Persuado-me que não, pelas razões já expendidas na 
casa, as quais não repetirei agora; por isso, desejava oferecer uma 
emenda autorizando o governo a remover a academia de bordo para 
o lugar onde antigamente existia; parece-me porém que isto seria bas
tante animosidade da minha parte, quando na casa se acham pessoas 
entendidas na matéria, muito principalmente o nobre ministro, que 
tanto desvelo tem mostrado pela prosperidade daquela repartição. 
Cumpre, sem dúvida, atender à necessidade de se habilitarem na 
academia brasileiros que possam servir nas nossas embarcações 
mercantes, o que muito concorrerá para o desenvolvimento e pro
gresso do nosso comércio; por isso, seria esta ocasião oportuna de 
se oferecer um artigo aditivo, autorizando o governo a fazer essa 
translação, a fim de se evitar que continue esse estorvo do bem 
geral. 

Julguei dever fazer estas observações, para o que não é neces
sário ter conhecimentos profissionais; pois são bem patentes os pre
juízos que têm resultado dessa mudança, assim como reconhecidas 
as vantagens da transferência da academia para o seu antigo lugar. 
E mais me animei a apresentar estas reflexões depois que li o rela
tório de S. Ex~, e vi que S. Ex~ reconhece esses inconvenientes pon
derados. 

Se estas minhas reflexões merecem alguma contemplação, 
estimarei observar que, em resultado delas, vá algum artigo à mesa 
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no sentido em que tenho falado, pelo qual votarei; não me animo a 
fazê-lo, em atenção aos conhecimentos profissionais que me faltam, 
e sobram nos nobres Senadores. 

O SR. M. DE PARANAGUÃ - Que não há dúvida de ter a 
sua opinião sido contrária à transferência da academia de marinha 
para bordo da nau "Pedro li", pelas razões que por vezes emitira 
no Senado, e declarara no seu relatório, apresentado, na atual sessão, 
ao corpo legislativo, e que ainda julga atendíveis; mas que, respei
tando ser aquela transferência ato de um ministro ilustrado, qual o 
que então presidia aos negócios da marinha, e haverem seus sucesso
res continuado a conservar a academia a bordo da nau, entendeu 
que não devia logo proceder em contrário, sem que a experiência 
abonasse a necessidade de assim o fazer,· mostrando a inutilidade de 
semelhante estabelecimento ali, e justificando a medida que tomasse. 
Que portanto, pedia ao nobre Senador que aguardasse, por algum 
tempo, esta decisão, certo de que o governo fará a mudança que o 
nobre Senador deseja, quando assim convenha; pois entende que, para 
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ato legislativo, uma vez que não haja alteração nos seus estatutos, 
· organização, disciplina, etc. 

O SR. FERREIRA DE MELLO- Estou satisfeito com a pro
messa de S. Ex~. na qual muito confio, principalmente por observar 
que S. Ex~ declara que julga o governo autorizado para remover a 
academia, quando julgar conveniente. Eu desejava que o governo 
ficasse autorizado a trasladar a academia de marinha para o seu 
antigo lugar; mas, como S. Ex~ julga que não é necessário ato legis
lativo para esse fim, satisfeitos ficam meus desejos a esse respeito. 

Como a tribuna seja o lugar mais próprio para um membro 
do parlamento dirigir suas súplicas aos ministros da coroa, aproveito 
este ensejo para rogar a S. Ex~ que tenha em vista que esta expe
riência da mudança da academia se está fazendo há alguns anos, e 
vai custando bastante à nação, o que se torna bem sensível, nas 
difíceis circunstâncias em que nos achamos. Segundo cálculos que vi, 
essa experiência nos custa nada menos que trinta e seis contos por 
ano; é experiência cara; e o tempo me parece ter sido suficiente para 
se reconhecer o bem ou mal que pode resultar daquele estabeleci
mento a bordo; porém, como não está a meu alcance examinar se o 
nobre ministro tem ou não obtido as informações necessárias, fico 
satisfeito com a promessa de S. Ex~, e espero que atenderá a quanto 
nos custa essa experiência, que tão onerosa nos é, atentas as circuns
tâncias do nosso tesouro e estado da dívida pública. 

O SR. PAULA SOUZA- Não assisti à primeira nem à segunda 
discussão desta proposta, e por isso quisera fazer agora algumas consi-
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derações gerais. Creio que, quando se dão ao governo os meios de 
administrar o país os meios com os quais ele há de fazer a felicidade 
pública, é lícito a qualquer dos membros das Câmaras, que tem de 
dar ou de negar seu voto a esses meios, fazer observações gerais sobre 
a marcha do governo. Sei que alguns dos nobres ministros da coroa 
não têm essa opinião; mas os estilos seguidos em todcs os parla
mentos, a prática constante do nosso, autorizam semelhante procedi
mento. Fundado nessa prática, farei algumas observações gerais 
acerca de nossos negócios públicos. 

Estou pronto para votar por todos os meios que o governo 
julgar necessário para manter a ordem pública, para tornar o país ao 
estado normal que a constituição estabelece. Embora, em minha 
opinião, sejam alguns desses meios inapropriados, embora julgue que 
por outros se podia conseguir melhor o desejado fim; como não estou 
na administração, como não estou mesmo com ela relacionado, e por 
isso não posso conhecer as circunstâncias em que ela se acha, quero 
concordar com a opinião do governo, quero dar-lhe tudo quanto ele 
julga necessário oara se obter esse estado normal da constituicão, 
a fim de que não se venha desculpar, com a falta de meios, de sua 
imprevidência ou da impotência dos seus esforços. Com essa falta de 
meios é que se tem desculpado os governos anteriores que não fize
ram bem ao país. A guerra do Sul nos apresenta exemplos disso: as 
administrações que existiram no começo dessa luta exigiram certas 
providências, as quais lhes foram negadas pelas Câmaras; e os que 
faziam parte dessas administrações diziam que, se os meios pedidos 
lhes fossem facilitados, a guerra do Sul não chegaria ao ponto a que 
chegou. 

Não quero, pois, concorrer para que o governo não possa 
preencher a sua missão, que é salvar o país e fazer a felicidade pú
blica. Por isso, como suponho que a lei que se discute, tal qual veio 
da outra Câmara, tem o assenso do governo, creio que ele se julga 
habilitado por ela para fazer a felicidade do país. Se é este o pensa
mento do governo, se são estes os meios que ele julga necessários para 
conseguir esse fim, eu lhos facilito. 

É esta a ocasião de dizer alguma coisa sobre o fim a que se 
deve propor o governo, e é levar o país ao estado normal; mas eu não 
julgo que sejam só os meios materiais que possam produzir esse 
resultado: os meios materiais são os de menos importância; os essen
ciais são os morais, e estes são de diferente espécie, ou de legislação 
ou de administração. Uns dependem da legislatura, outros da ação 
do governo. 

Os meios que dependem da legislatura são a confecção de leis 
novas e alteração de outras, a fim de serem emendados os erros que 
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a experiência nos tem feito reconhecer. Na necessidade destas leis, 
para tornar o país ao estado normal, todos concordam; a discrepância 
versa sobre quais sejam essas leis, e quais os meios de remediar os 
males que nossos erros têm acarretado ao país. 

Os outros meios morais são os que dependem da ação do go
verno ou da administração. Em minha opinião; depois que o monarca 
assumiu os poderes que a constituição lhe outorga, o fim principal a 
que se devia dedicar o governo era trabalhar por reunir a grande 
família brasileira, a fim de que o governo não fosse o governo de um 
partido, e sem governo nacional, e não houvesse escolha de amigos e 
inimigos, de proscritos e prediletos. Estes me parecem os meios mais 
aptos, mais poderosos, para que o governo consiga levar o país a esse 
estado normal. Tal é, sem dúvida, a opinião do atual nobre ministro 
da marinha; julgo que ele, da sua parte, fará os devidos esforços para 
que se obtenha tão desejável resultado; mas, ainda que não tivesse 
essa opinião favorável ao nobre ministro, votaria pela lei, porque não 
quero que o governo possa ter desculpa. 

Mas, fala-se, corre de plano que há mudança de ministério, 
que o senhor ministro da marinha é um daqueles que deixam a admi
nistração; e aqueles que têm confiança no nobre ministro, que acre
ditam nas suas promessas, à vista de tais boatos, não podem ficar 
muito tranqüilos; porque, embora S. Ex~ tenha certas opiniões, pre
tenda 'praticar certos atas, como este de que falou o nobre Senador, 
ao qual S. Ex~ asseverou que, logo que a experiência o convença de 
que não convém a continuação da academia a bordo, logo que se 
ofereça ocasião oportuna, fará a translação; se o nobre ministro tem 
de sair da administração, como corre, é evidente que se malogra a 
esperança do nobre Senador, porque o sucessor do nobre ministro 
poderá ter uma opinião oposta, e não fazer a translação. Por isso, 
talvez conviesse consagrar na lei essa disposição, aliás não se conse
guirá o fim proposto. Se são verdadeiros os boatos que correm da 
mudança ministerial, claro fica que qualquer confiança que se tenha 
neste ou naquele ministro não é motivo para se deixar de fazer essa 
declaração na lei. 

Eu julgo que os meios materiais são secundários; que primá
rios são os meios morais. Em minha opinião, é preciso que todo o 
país reconheça, que sinta a diferença que vai do governo atual aos 
governos anteriores; que o país reconheça e sinta que está à frente 
do governo, não uma regência, não um regente, porém o próprio 
monarca, o qual está identificado com os interesses nacionais. O 
monarca, como já disse em outra ocasião, não é uma ficção, é uma 
realidade que se há de identificar com a nação; por isso, é uma 
conseqüência necessária que o governo atual tenha um caráter, uma 
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natureza muito distinta dos governos anteriores. Tendo o monarca 
assumido por um modo tão satisfatório o exercício de seus direitos 
constitucionais; tendo-se identificado por uma maneira tão bri
lhante com os interesses nacionais, é consequentemente necessária 
que cesse o regime das facções, o regime dos partidos; que todos os 
brasileiros sejam considerados e reconhecidos como filhos; que 
formem uma só família; que não haja escolha de amigos e inimigos, 
de proscritos e prediletos. Mas, se lanço os olhos sobre a generali· 
dade dos atos do governo, vejo que os mesmo atos que se censu
raram em outra época se praticam hoje em maior escala. Não posso 
falar da totalidade do Brasil; mas, reparando no que se passa em 
alguns pontos dele, vejo que não tem havido tendência para que se 
conciliem os ânimos, para que se reúna a grande família brasileira; 
antes parece que o nosso monarca, que deve ser o pai comum de 
todos os brasileiros, é só o pai de alguns. 

Se se realizarem pois os boatos que correm [e de passagem 
notarei que o corpo legislativo e o próprio ministério tem muito 
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ministério, e este para pod~r desmenti-los, se for preciso, e tranqüi
lizar os espíritos], se é verdade que se trata de organizar um minis
tério cuja cor seja vigorar o poder, para esmagar todos quantos não 

. pensam de seu modo; cuja tendência seja realizar suas intenções, 
suponho inimigos da ordem de coisas todos os que não pensam 
como ele, quando .se pode pensar diferentemente, sem ter menos 
amor ao país, ou tendo mais do que ele, o que será das esperanças 
que alguns nobres Senadores depositam em S. Ex~ o Sr. Ministro 
da Marinha? 

Acresce que muito se fala em se dissolver a atual Câmara 
dos Deputados, de cuja dissolução dizem que se subentende neces
sariamente a dissolução da Câmara futura. Esta opinião foi emitida 
na outra Câmara por um ilustre Deputado, cujas opiniões são as 
opiniões do governo, e note o Senado que tudo quanto esse nobre 
Deputado declara ser necessário é o que o governo pratica. Eu dese
java que os ministros, aqueles ministros que tomam a peito a causa· 
pública, refletissem seriamente no estado do país e nas graves conse
qüências que podem resultar de tais atos. 

Digo, pois, que os meios morais são os essenciais para que o 
país chegue ao estado normal; mas é preciso que o governo deixe de 
ser governo de partido; que trabalhe, que concorra para se não per
petuar essa acrimônia que existe entre os partidos; que encare como 
meios de salvação aqueles que podem trazer todos os brasileiros a 
um centro; que faça com que desapareçam essas antipatias, essas 
paixões, e que o monarca seja reconhecido como pai comum de 
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todos os brasileiros. Mas, enquanto isso se não fizer; enquanto o 
governo seguir a senda que está trilhando, enquanto o governo, em 
vez de chamar todos os brasileiros a um centro, tiver amigos e ini
migos, prediletos e proscritos, quaisquer que sejam os meios que 
derem ao governo para que ele conduza a nação ao estado normal, 
hão de ser esses meios ineficazes. Para se conseguir o fim que se 
deseja, é preciso que não haja separações; é preciso que todos se 
unam: se dediquem com entusiasmo ao mesmo fim; mas, enquanto 
se julgar que os empregos que possa dar o governo não são mais do 
que uma missão de um partido ou facção; enquanto se reputar 
proscrito aquele que é desempregado, não é natural que um homem 
de probidade queira aceitar empregos do governo. 

Quisera, pois, que o governo atual, seguindo as nobres inten
ções de S. Ex~ o Sr. Ministro da Marinha; (eu, sem ofender aos mais 
membros do gabinete, dou muita consideração ao nobre Ministro 
da Marinha, pois a longa experiência lhe terá feito conhecer melhor 
as necessidades do país e os meios de as satisfazer) quisera, digo eu, 
que o ministério atual adotasse o sistema de conciliação. Mas apa
recem atos do governo que mais tendem a dividir os ânimos do que 
a conciliá-los; parece que uma fração da sociedade não tem direito 
às afeições, às simpatias do poder, quando hoje o poder já não é o 
mesmo do que era em outro tempo, e por isso não pode querer que 
prevaleçam os interesses de uma fração, em detrimento dos mais 
brasileiros. 

Para não alongar a discussão, limito-me a dizer que se lance 
uma vista çie olhos para a maior parte das províncias, e ver-se-á as 
tendências que nelas se apresentam; há certa fração da sociedade 
que, se não é espezinhada, é desprezada; e eu quisera que o governo 
atual, e o que lhe suceder, reconheça que não é só com meios mate
riais que se há de salvar o país: uma revolução esmagada, se se não 
empregarem os meios morais, pode originar outra, porque, se umas 
ambições sucumbem, outras podem aparecer. Por isso, cumpre que 
o governo empregue todos os meios para evitar essas funestas conse
qüências; e um desses meios será procurar a conciliação, e não con
tinuar com essas idéias de separação, de partidós. 

No princípio do reinado do monarca, época que a nação toda 
ambicionava que chegasse, e que saudou com entusiasmo, esperando 
que se acabaria com essas crises e males que sofremos por tanto 
tempo, não convém continuar a fazer distinções entre os brasileiros; 
é necessário reconhecer o mérito, dar-lhe consideração, qualquer que 
seja a opinião do indivíduo. Se continuar o sistema que se seguia no 
tempo dos governos excepcionais, então todos os meios que se conce
derem ao governo serão inúteis. Se se realizar o golpe de estado que 
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dizem que se premedita, então julgo que o país vai a abismar-se; mas 
se isso não é exato, se nada há que recear, tanto melhor. Do contrá
rio, era dever meu notar desde já os males que havíamos de recear. 
Seja como for; eu, que não desejo que a nação continue a passar por 
novas calamidades, pedirei ao governo presente e futuro que reflita 
no estado do país; que atenda para o terreno em que pisa; lembrar
lhe-ei a necessidade de trabalhar afincadamente, e com especialidade, 
em reunir os ânimos de todos os brasileiros; rogar-lhe-ei que não faça 
seleção de partidos; que atenda ao mérito, qualquer que seja a 
opinião dos indivíduos; que não faça com que nas províncias seus 
dt ,legados sejam chefes de partidos, e que só cuidem em esmagar o 
p; rtido oposto. Se isto não se julgar admissível, então de certo não é 
possível que a nação chegue ao estado normal. Se o governo conti
nuar no mesmo sistema, ser~ causa de que se malogrem as esperanças 
que a nação fundava no reinado do seu jovem monarca; fará com que 
o monarca deixe de ser considerado o pai comum dos brasileiros, 
quando é dever do governo procurar, por todos os meios, firmar essas 
idéias. 

Voto pelos meios que o gC?verno quer, pela lei tal qual; mas é 
minha opinião que os meios materiais não são o principal elemento 
que há de concorrer para a felicidade do país; digo isto não só a 
respeito do Rio Grande do Sul como_ de todas as províncias. !: 
preciso que o governo siga uma marcha de imparcialidade, não tenha 
amigos e inimigos, proscritos e prediletos; desvie do governó das pro
víncias homens chefes de partidos, e ponha nelas delegados que espa
lhem o pensamento de que o monarca é o pai comum de todos os 
brasileiros; que deseja fazer a felicidade pública; que ele não atende 
senão ao mérito, e põe de parte toda a idéia de partidos. Se o governo 
não adotar este sistema, então declararei que temos de passar por 
grandes males; e um dos males a que se não tem atendido é o nosso 
estado financeiro; mas este mal é o menor dos que hão de resultar, 
se se quiser reconhecer na nação duas nações, uma de amigos, outra 
de inimigos. Espero que o governo, qualquer que ele seja, tome em 
consideração as funestíssimas conseqüências que hão de resultar, se 
se realizar o golpe de estado que se diz que se premedita; espero que 
atenda mesmo a que não convém que fiquem malogradas as espe
ranças que a nação concebeu quando o monarca assumiu os seus 

·direitos constitucionais. 
O SR. VASCONCELLOS - O nobre Senador propôs-se mos

trar que o nosso mon.arca é o pai comum de todos os brasileiros, e 
que, considerando todos como seus filhos, não pode fazer entre eles 
outra distinção que não seja a do mérito; esta opinião é incontes
tável: o Imperador não deve distinguir senão o mérito, e ele sem 
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dúvida o fará. Não posso porém concordar na outra parte do dis
curso do nobre Senador, na qual diz que o governo não deve ter 
amigos nem inimigos; não quero com isto dizer que o governo tenha 
amigos e inimigos; o governo o que deve fazer é empregar homens 
que o entendam, que compartam e desempenhem o seu pensamento, 
a fim de que possam auxiliá-lo. O que há-de o governo fazer se 
empregar como seus agentes a quem não professar suas idéias e sen
timentos? Pode esperar que eles desenvolvam a sua política? Certa
mente que não. Portanto, ainda que haja mérito em um indivíduo, 
se houver oposição de idéias, de sentimentos e política, não pode 
esse indivíduo merecer a confiança do governo para um emprego 
público. Julgo que o governo cometerá um erro se não fizer seleção 
alguma: não quero pois que o governo empregue agentes que o 
hostilize professando opiniões contrétias; quero que empregue 
agentes que professam suas idéias, sentimentos e política, que pro
curem debelar a opinião contrária, praticando atas que promovam 
a felicidade pública, e bem assim por todos os outros meios a seu 
alcance. !: esta a minha opinião a este respeito. 

Nada sei desses golpes de estado; o nobre Senador falou com 
alguma generalidade, e nada posso responder a esse respeito. O que 
tenho observado é que nenhum governo pode marchar se não fizer 
seleção daqueles que, tendo mérito, contudo não abraçam a política, 
não compartem os sentimentos, as idéias da administração. Qual será 
o homem consciencioso que, só por amor do emprego, se encarregue 
da execução de planos opostos aos seus sentimentos, às suas idéias e 
polftica? Que se quer do ministério? Que se vire para um lado e faça 
uma genuflexão; vire-se para outro lado e faça outra genuflexão? 
Poderá um ministério tal desempenhar sua missão? Governos seme
lhantes acabam sempre amaldiçoados de todo o mundo. (Apoiados.) 

Lembro-me que a França teve o governo de Decazes. Este esta
dista adotou a idéia da conciliação, levada a ponto tal, que se pres
tava ante todos os partidos, e acabou com uma acusação horrível 
na Câmara dos Deputados, sendo amaldiçoado de todo o mundo. 
Desejo que o governo manifeste sua polftica, e empregue aqueles 
homens que saibam e queiram cabalmente desempenhá-la; aliás 
não é possível marchar a administração do estado, porque cada 
opinião sua achará contradição, quando, para haver ação, é indispen
sável haver obediência. Digo só estas poucas palavras para fazer ver 
ao nobre Senador que eu comparto os seus sentimentos, mas não 
em tanta generalidade. 

Disse o nobre Senador que o governo não devia ter amigos 
nem inimigos; como evitar isso? Quando emprego o termo -
inimigo - entendo um adversário da política da administração; a 

460 

'. 



·, .• 

diversidade de opm10es é consequencta necessária da natureza 
humana e da liberdade de que se goza; mas é devida a muitas coisas; 
não cabe ao governo preveni-la; e como poderá o governo prevenir 
que suas opiniões sejam contrariadas? O governo necessariamente 
há de ter adversários. Ora, se o governo mostrar fraqueza tal que se 
apresente confiando em quem não merece confiança, não acreditará 
o seu sistema; dará motivo a que se julgue que ele é ruinoso ao país; 
o governo que assim procede não executa com fidelidade a sua polí
tica; o que faz é empregar a todos os indivíduos, sem verificar qual 
seja o seu sistema de opinião política; não persegue ninguém, faz 
justiça a todos! Será neste sentido que se entende que o Imperador 
é pai comum de todos os brasileiros? 

O SR.· PAULA SOUZA (para uma explicação):- O honrado 
membro entendeu que eu queria que o governo empregasse seus ini
migos. Não é essa a minha opinião: minha opinião é que o ministério 
deve empregar os homens de sua política, quando se trata de 
preencher os fins a que ele se propõe, e de pôr em prátic= c eiste~a 
político que é chamado a realizar. E isso o que eu quero que ele 
pratique; e seria imbecil o governo que conferisse empregos de con
fiança a quem muitas vezes procurasse derribá-lo. Não quero, porém, 
que o governo tenha amigos e inimigos, proscritos e prediletos; não 
quero que o governo dê os empregos de confiança a seus adversários 
políticos; mas julgo que de forma alguma os deve espezinhar; porém 
ele assim não procede; e, se eu quisesse apresentar fatos, facilmente 
poderia justificar esta proposição. 

Diz-se que no Ceará os homens que fizeram a sedição e esta
vam em processos que contra eles se haviam instruído, fez-se com 
que saíssem da capital e fossem procurar ordens de habeas corpus, 
em outros juízos, o que conseguiram; e, apresentando-se com elas 
na capital da província, passaram a ser empregados em comandos 
de corpos. Será esta a maneira por que quer o nobre membro que 
marche o governo? Creio que não. No mesmo Ceará, o governo 
persegue os que tem outra opinião, e premia os criminosos. Não será 
isto fomentar sedições? Certamente que sim. 

Consta-me que existe uma portaria, que foi expedida para 
aquela província, que dá como solto o chefe da sedição; é isso o que 
eu não quero que o governo pratique; convenho em que ele escolha 
os de sua opinião, mas os que tiverem mérito, e não forem crimi
nosos e chefes de partidos fanáticos; escolha homens seus, mas não 
homens contra quem a opinião pública altamente se tem pronun
ciado. J: isto o que eu quero. 

O nobre Senador disse que não sabia de golpes de estado; mas 
eu já disse que corria o boato de que o ministério se lembrara de 
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dissolver a atual Câmara, na persuasão de que a sua dissolução trazia 
consigo a dissolução da Câmara futura. Esta foi a opinião de um 
ilustre Deputado cujas opiniões passam logo a ser opiniões do go
verno; e note o Senado que tudo quanto esse ilustre membro indica 
é sempre o que o governo adota; é um telégrafo das ações que o go
verno deve pôr em execução. Esta opinião é tão absurda, que nem 
me quero ocupar em rebatê-la. Corre, pois, que esta é a causa da mu
dança do ministério; porque parte dos membros do atual gabinete se 
não conformam com esse golpe de estado. Se, por infelicidade do 
país, se realizar essa opinião, ela há de produzir a subversão geral do 
estado; o governo que se atrever a dar esse golpe de estado há de 
encontrar por inimigos todos quantos não partilham essa sua opinião; 
e como os agentes do governo nas províncias hão de apregoar essa 
funestíssima opinião, o resultado será haver funestíssimos excessos. 

Não concebo mesmo em que se funda esse golpe de estado que 
se premedita. Como é possível dissolver a futura câmara sem que ela 
seja instalada? A atribuição que a constituição confere ao monarca 
é bem explícita: é dissolver a Câmara dos Deputados, nos caSos em 
que o exigir a salvação do estado, mas, antes de se reunir a câmara de 
uma nova legislatura, não sei como ela possa ser dissolvida. Ainda vai 
mais adiante o absurdo: entende-se que o fato da atual câmara ser 
dissolvida importa ser dissolvida a futura câmara. Essa é a opinião 
desse deputado, opinião que é respeitada pelo governo; esse é o golpe 
do estado a que se alude, e que, segundo se diz, ocasionaria a mudan
ça do ministério, por isso que nem todos os seus membros com ele 
se conformam. Mas é preciso que o governo presente e futuro atenda 
às funestíssimas conseqüências que resultarão de um tal ato. Como já 
disse, não hesito em votar pela lei, com quanto esteja persuadido de 
que os meios a que o governo deve recorrer são os meios morais; ele 
deve, por seus atas, persuadir ao país que o monarca é o pai comum 
de todos os brasileiros; que não dá importância ou consideração a um 
ou a outro indivíduo, por pertencer a esta ou àquela facção; que 
só atende ao mérito. Se houver um homem de honra que não quei
ra seguir a opinião do governo, não se lhe dê emprego, mas não 
se lhe arme laço, não se faça com que pareça o que não é. O governo 
deve procurar que o monarca seja superior a todas essas pequenas 
considerações, as quais só podem dar-se da parte do governo, o qual, 
para desempenhar a sua missão, não deve, em seus atas, procurar 
acobertar-se com o monarca. Isso não é próprio de um governo repre
sentativo. 

O SR. MARQUES DE PARANAGUA- Que ele devia declarar 
à câmara que as notícias e boatos que corriam da dissolução do mi
nistério eram mal fundados; que isso talvez tenha l"ascido de ele 
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haver dito por vezes que não podia continuar por muito tempo no 
ministério, em razão da sua avançada idade e habituais moléstias as 

I 

quais são bem conhecidas de todos, e já foram motivo de se haver 
escusado a honra de fazer parte do ministério antecedente. - Que é 
falso dizer-se que no atual gabinete voga a idéia da dissolução das câ
maras, dando se isto como causas de se retirarem os ministros, por 
falta de unânime acordo a este respeito. - Enfim, que ele por ora se 
conserva no ministério, e se conservará, mesmo fazendo sacrifício da 
sua saúde, o mais tempo que puder: mas que, ainda no caso da sua 
saída, pelos motivos alegados, não seria isto jamais razão para se dis
solver o gabinete, sendo-lhe muito fácil preencher a sua vaga com al
gum outro cidadão, que muitos há muito dignos, e por certo em me
lhores circunstâncias de poderem desempenhar as obrigações do car
go que ele ocupa. 

E posta à votação, e é aprovada para subir à sanção, na propos
ta e emenda da Câmara dos Srs. Deputados. 

Continua a 2~ discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
art. 8~ do projeto de lei - S - deste ano, criando um Conselho de 
Estado, conjuntamente com as emendas dos Srs. Senadores apoiadas 
em várias sessões. 

O SR. FERREIRA DE MELLO- Sr. presidente, a discussão 
que tem tido lugar sobre o artigo 8Çl, sobre a minha emenda de 
supressão, e sobre as outras que se acham na mesa, me tem feito des
vanecer os receios de que me possui quando mandei a emenda à 
mesa, isto é, que talvez fosse ela considerada impertinente e desne
cessária; mas, felizmente, a discussão que tem havido demonstrar cla
ramente que ela é útil e necessária; e como tal tem merecido a aten
ção do Senado; e os nobres Senadores que se tem feito cargo, uns de 
combater o artigo e outros de o sustentar, me convencem disto . 

À simples leitura do artigo, parecia que o governo ficava auto
rizado a expedir decretos, instnSções e regulamentos adequados à boa 
execução desta lei; mas tem-se dito, por parte dos que sustentam o 
mesmo artigo, que é necessário autorizar o governo para nos regula
mentos envolver certas disposições legislativas, para o bom andamen
to da lei. 

Esta opinião, que mais de uma vez foi apresentada na discus
são, me parece bastante perigosa que passe sem observações, sem con
testação. Pois será possível que em uma lei, tal como é esta, que pode 
muito diretamente influir nos destinos futuros do país, numa lei que 
desejamos sirva para conservar ilesa a coroa, em todo aquele trilho 
que em verdade deve ter, considerando-se o Imperador pessoa sagrada 
capaz de fazer somente bem e nunca mal; é nesta lei, digo, que se con
cede ao governo envolver nos regulamentos disposições legislativas. 
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Suponho tal concessão pouco prudente, e creio que poderá 

ocasionar grandes males ao país; mas, convencido que o projeto seja 
incompleto, que seja mister dar esta faculdade para a sua perfeição, 
pergunto eu: - porque se não fala com franqueza? Porque se não diz 
claramente que o governo fica autorizado a suprir as lacunas, por 
meios de disposições legislativas? Mas não; diz-se simplesmente que 
o governo fica autorizado a expedir os decretos e regulamentos para 
a boa execução dessa lei; isto é o mesmo que dizer uma coisa e pela 
discussão insinuar-se a fazer outra! 

Um nobre Senador qualifica este projeto de ótimo e perfeito; 
contudo, peço licença ao nobre Senador para declarar que o acho 
bastante imperfeito; tanto que o seu nobre autor (chamo autor ao 
nobre Senador que o assinou em primeiro lugar) disse que se aguar
dava para oferecer-lhe emendas na terceira discussão. Prova-se, por 
esta sua asserção, que ele não reconhece o projeto perfeito; e, sendo 
assim, conviria que nesta segunda discussão, em que há mais liberda
de para cada um expender a sua opinião, se fosse emendando gradual
mente, e não se esperasse pela terceira discussão, na quai mais diiicui
toso é o conseguir-se o aperfeiçoamento de um projeto, com conse
qüência de dificuldades que escuso referir .á casa, por isso que todos 
sabemos que então é necessário que uma emenda seja apoiada por 
dez membros, e, além disto, há a limitação de falar-se somente duas 
vezes; ganharíamos pois muito, se nesta segunda discussão emendás
semos tudo aquilo que o Senado julgasse que não era conforme com 
o fim a que nos propomos. 

Sr. presidente, já um nobre ministro da eoroa disse na casa que 
o projeto não era ministerial, mas que o ministério o abraçaria; toda
via, ainda julgo que seria de muita utilidade à casa ouvirmos as opi
niões dos nobres ministros da coroa a respeito da questão que nos 
ocupa. Por isso, peço licença ao nobre ministro que se acha presente 
para lhe rogar que haja de declarar-nos, em primeiro lugar, se o gover
no julga que, sem que passe este artigo, não está autorizado a expedir 
decretos para a boa execução desta lei: em segundo lugar, se, passan
do o artigo tal qual, o governo se julga autorizado para envolver nes
ses decretos algumas disposições legislativas que excedam a atribui
ção que o governo tem para expedir decretos e instruções para a boa 
execução das leis. Se S. Ex~ se dignar ilustrar-me com as suas respos
tas, espero melhor dirigir o meu voto; mas, enquanto isso não tem 
lugar, ainda estou persuadido que o artigo, entendido como se tem 
explicado na discussão, é muito prejudicial, pode deixar campo aber
to a mil abusos. 

Se esta lei tivesse de ser executada pelo nobre Senador que 
defende o projeto, pode ser que, por meio de seu regulamento, con-
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segu (ssemos o fim a que nos propomos; poder-se-ia então ter toda a 
confiança no bom resultado; (é verdade que boatos nos anunciam que 
o nobre Senador breve irá fazer parte do ministério; mas sabemos 
quanto são falfveis esses boatos) entretanto, pode dar-se a dissolução 
do ministério; declaro que em alguns dos atuais ministros tenho bas
tante confiança; mas poderei considerar que seja durável o ministério, 
quando todos os fatos me fazem supor o contrário? 

Não, seguramente. Ora, se nós não sabemos qual o gabinete 
que tem de substituir a este, como confiar uma atribuição tão perigo
sa, qual a de poder legislar em matérias desta natureza? Não pode 
acontecer que se envolvam nesses regulamentos disposições que sejam 
contrárias ao bem público, que só atendam a uma roda de indivíduos? 

Há outra disposição do artigo que diz vagamente que o gover
no fica autorizado a conferir títulos, honras e distinções. Ora, desta 
disposição não podem resultar abusos extraordinários, com prejuízo 
do público e do país, e talvez só em utilidade de alguns indivíduos? 
Não se poderá declarar que compete aos conselheiros de estado o tra
tamento de pr(nci~es? Não poderá acontecer que o gabinete possa 
ser composto de homens que não curem senão de si próprios, esque
cendo-se da nação e dos interesses do país? Portanto, Sr. presidente, 
julgo prudente que definamos na lei os títulos, as honras, as distin
ções que devem ter estes conselheiros; disto há precedentes no Corpo 
Legislativo. Quando se criou o Supremo Tribunal de Justiça se deter
minou que seus membros teriam o tratamento de excelência; quando 
se criou o Tribunal do Tesouro Público também se marcaram distin
ções a alguns de seus empregados. E por que razão, pois, havemos de 
abandonar um negócio mais grave ao governo, a um governo que 
ainda não sabemos qual será? 

Eu, Sr. presidente, tenho bastante receio disto, e desejo acaute
lar, quanto for possível, que se não cometam abusos, os quais só 
podem causar a ruína do país; e tanto mais crescem esses meus re-. 
ceias, quando vejo que correm boatos de que o ministério se vai mo
dificar ou dissolver. A resposta que deu o nobre Ministro da Marinha, 
a este respeito, mais me confirma na opinião de que S. Ex~ vai sair do 
ministério; e quer o nobre ministro saia em razão de divergir de seus 
colegas, quer saia por moléstias que sofre, o mal que daí pode resul
tar ao país é sempre o mesmo. Portanto, Sr. presidente, julgo que 
convém, ou suprimir o artigo, ou dizer expressamente nele quais as 
honras que devem ter os conselheiros de estado, quais as suas distin
ções e rega I ias. 

Não me admirarei mesmo, Sr. presidente, que se dê as honras 
de príncipes aos conselheiros da coroa; tenho visto tanta coisa, que 
não me admirará ver mais isto; mas, como julgo que devemos ter o 
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maior cuidado em evitar abusos, me parece que devemos decretar as 
leis de maneira tal que possam somente produzir o bem da nação, 
e cada vez mais firmar o trono do Senhor D. Pedro li, que aliás julgo 
está bem firmado nos corações de todos os brasileiros, pois é cons
tante que, depois de 23 de julho de 1840, {dia de glória para os bons 
brasileiros, que, ainda sendo odiado por alguns, há de ser sempre 
considerado na história como um dos primeiros do Brasil) milhares 
de felicitações vieram de todos os ângulos do império; e, embora os 
que tiveram a glória de esforçar-se por tão magestoso movimento 
sejam odiados hoje de algumas pessoas, contudo, eles têm uma paga 
mais valiosa, a qual está na consciência do bem que causaram ao país, 
fazendo entrar no exercício dos poderes que a constituição lhe 
confere o Príncipe brasileiro, que há de ser o pai comum de todos os 
brasileiros. E posto q~e alguns ao presente gemam por esta causa 
santa, essa é uma ação heróica que deve encher de orgulho a todos 
aqueles que tomaram parte nela. 

Espero pelas explicações do nobre ministro da coroa, isto é, 
se o governo não se julga autorizado a expedir instnu;õ~s rar~?. bl):! 
execução dessa lei; ou se, passando o artigo tal qual, S. Ex~ entende 
que o gabinete fica autorizado para envolver disposições legislativas 
nos regulamentos. Enquanto não ouço a S. Ex~· o meu votei é pela 
supressão do artigo. 

O SR. VISCONDE DE ABRANTES {Ministro da Fazenda);
Sr. presidente, eu já declarei, em uma das sessões anteriores, que o 
gabinete a que tenho a honra de pertencer estava resolvido a aceitar 
o projeto com aquelas modificações que a Assembléia Geral en
tendesse necessárias. 

Tenho guardado silêncio nesta discussão, e a razão é porque, 
por um lado, confio que a sabedoria do Senado resolverá esta ques
tão de uma maneira satisfatória; e, por outro lado, não desejo que mi
nhas opiniões, sendo mal interpretadas, provoquem debates, e pro
crastinem a discussão. Todavia, não recusarei qualquer esclareci
mento, quando seja, como fui agora, interpelado. 

O nobre Senador pergunta-me se o governo julga necessária a 
autorização de que trata o artigo 8?: declaro que sim; e a razão é 
porque uma lei de tanta importância e gravidade parece que exige 
que o regulamento .e instruções, que devem facilitar a sua boa execu
ção, não derivem somente, ou não sejam só filhas da autoridade 
ministerial; estas instruções quanto a mim, cumpre que tenham mais 
outra paternidade além da do governo; {seja-me permitida esta ex
pressão) a lei de que se trata é nova entre nós; sua execução deve 
ressentir-se dessa novidade sendo talvez preciso algum ensaio. Sendo 
isto assim, entendeu-se que conviria dar aos regulamentos ou instru-
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ções, para a execução da mesma lei, o grau de força e de autoridade 
que de certo terão, uma vez que se reputem filhas não só do governo, 
como também do Corpo Legislativo. 

Em segundo lugar, perguntou-me o nobre Senador, se o gover
no entendia que uma tal autorização o habilitava para legislar: res
pondo que não, porque entendo que os regulamentos e instruções 
feitas para a execução de uma lei devem ir de acordo com os princí
pios da .mesma lei, devem ser subordinados às bases e ao fim dela: e 
por isso não sei que alguém possa presumir que o artigo 8? vai in
vestir o governo do poder de legislar. 

Tenho pois respondido não só à primeira pergunta, se o go
verno entende que a autorização de que se trata é necessária; mas 
também à segunda pergunta, se a mesma autorização importa a facul
dade de legislar. 

O SR. COSTA FERREIRA -Sr. presidente, o nobre minis
tro quando se explica é sempre ambiguamente; disse que os regula
mentos devem ser conformes às bases do projeto; eu desejaria saber 
se o nobre ministro entende que esta lei tem mais podArio QUe<~ cons
tituição do império; se respeita mais a lei do que ao § 12 do artigo 
102 da constituição; mas, não se responde ao meu argumento_ Per
gunto se a idéia que se liga à palavra -regulamento-, do projeto, é 
a mesma idéia que liga a constituição a essa palavra. E ou não, eis o 
que desejava saber. Se é a mesma, digo que o artigo da lei é inútil... 
Sr. presidente, o nobre ministro sahe belamente qual é o respeito 
devido à constituição; e é por isso que eu disse que sou ministerial, 
visto que entendo que o nobre ministro respeita a constituição; mas 
agora, pelo que disse o nobre ministro, reconheço que ele presta mais 
respeito ao artigo deste projeto. Parece-me que se quer que o Poder 
Executivo meta a mão na órbita de legislativo; se é isto o que se quer, 
então diga-se claramente que os ministros darão as instruções que 
houverem por bem, e entender-se-á que não tem saído da órbita de 
seus poderes, que estão no seu direito. 

Sobre honras e distinções, não sei a que vem estas palavras aqui 
no artigo. Não diz a constituição, no § 11, artigo 102, que ao Poder 
Executivo compete conceder títulos, honras, &c.? Para que pois vem 
esta repetição aqui? Quererá o nobre Senador criar príncipes, ou dar 
esse título aos Membros do Conselho? Esses são os pontos sobre que 
deve versar a questão. Esta lei tem sido debatida longamente, e talvez 
que, se não fosse escrita do modo que está, não tivéssemos gasto 
tanto tempo; ela teria passado, porque é das essenciais; e, sendo assim, 
deviam os nobres ministros ter falado claramente em todos os artigos 
dela; mas, desgraçadamente, quando se trata desta matéria.' ou se 
retiram da sala, ou ficam mudos! Eis aqui o que me faz acreditar que 
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o ministério está a acabar; a mudez é vizinha da morte. 
Ontem ouvi, a um meu nobre amigo, dizer que, tornando-se as 

honras vulgares, teriam menos apreço; esta idéia é errada a reproduzi
da; ela foi aventada pelo nobre Senador o Sr. Vasconcellos. Quanto 
a mim, as honras e condecorações perdem seu valor e apreço, não 
pela multiplicidade, mas sim pela qualidade dos indivíduos a quem 
são dadas. Acreditem os nobres Senadores que nada há mais contrá
rio ao fim das leis que regulam as recompensas, do que recompen
sar-se o vício e deixar-se a virtude sem prêmio. 

O SR. FERREIRA DE MELLO -Principiarei agradecendo ao 
nobre ministro a explicação que se dignou dar-me sobre a maneira 
por que encarava o artigo em discussão; porém, há de permitir S. Ex~ 
que lhe diga que as informações que me deu ainda me não persuadi
ram a votar pelo artigo, antes mais me confirmaram no propósito de 
votar pela emenda de supressão, e pela parte da emenda do nobre 
Senador o Sr. Paula Souza, que consagra os vencimentos e honras que . . 
devem ter os conselheiros de estado. 

S. Ex~ disse que julgava necessário o artigo por isso que, nas 
instruções que o governo houvesse de dar para a boa excecução da 
lei, talvez houvesse algumas idéias que devessem ter a paternidade 
legislativa, e sempre seriam baseadas nos artigos do projeto. Ora, se 
S. Ex~ tem de dar" essas instruções assim baseadas, não tem o gover
no necessidade de que passe o artigo, visto que a autorização para dar 
instruções está na constituição; e peço licença para usar das mesmas 
expressões do nobre Senador que está ao lado do nobre ministro, e 
dizer a S. Ex~ que tenha fé na constituição, pois lá está, no art. 102 
§ 12, a autorização para o Poder Executivo expedir os decretos, ins
truções e regulamentos adequados â boa execução das leis. Se na 
palavra - paternidade - se envolve a idéia de legislar a esse respeito, 
tenho muito receio de dar essa autorização, pelas razões que já apre
sentei. Não sabemos se será S. Ex~. ou algum de seus colegas, que ex
pedirá esses regulamentos. Assim, não pode S. Ex~ assegurar isso, 
nem ficarmos com a consciência tranquila a esse respeito; e tanto 
mais que ontem ouvi emitir uma idéia por um nobre Senador que sus
tenta o projeto, idéia que me fez receiar um pouco a respeito da inte
ligência que se lhe dava. 

Disse o nobre Senador que era preciso fazer cessar abusos que 
algumas vezes o poder comete; e citou o exemplo do Poder Judiciário, 
que, quando o governo demitia a um empregado público e o manda
va processar, o Tribunal Judiciário o podia reabilitar para continuar 
no exercício do seu emprego, declarando-o inocente. Se este princí
pio assim se desenvolve, creio que podemos dizer um adeus à inde
pendência do Poder Judiciário, que aliás é indispensável â harmonia 
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e independência que deve haver entre os poderes políticos do estado. 
Tendo constantemente dado o meu voto a todas as medidas de 

que o governo tem precisado, para manter a ordem pública; e, estan
do ainda disposto a dar-lho, não posso, todavia, prestar o meu voto 
a esta disposição, por isso que me parece tão nociva ao governo como 
ao pafs. 

A disposição do· artigo 89, como se tem entendido, pode en
volver a transferência do Poder Legislativo para o governo, e tira a 
independência do Poder Judiciário, o que ocasionará tranS'I;ornos na 
ordem pública. 

Por todas estas considerações, persisto na intenção de votar 
contra o artigo, e a favor de minha emenda, bem como da emenda do 
nobre Senador o Sr. Paula Souza, no sentido em que já declarei. 

O SR. VASCONCELLOS - Procurando ontem demonstrar 
que o artigo não confere nova autoridade ao Poder Executivo, que o 
que nele se consagrava era a doutrina da constituição, por isso que ela 
confere ao Imperador, não só o Poder Moderador, como o Executivo, 
disse eu que o que esta lei tendia a estabeiecer era os limites entre as 
autoridades administrativa e judiciária, a fim de evitar-se o que hoje 
é freqüente; e figurei a hipótese de um inspetor da alfândega, que 
multa, na forma do regulamento, um de seus subalternos; este recorre 
aos tribunais, obtém uma sentença que o alivia da multa, e apresen
ta-a ao ministro; neste caso, o que há de ele fazer? O que faria o 
nobre Senador se fosse ministro? Respeitaria o Poder Juciário? Ad
mitiria no Poder Judiciário a autoridade de administrar o país? De 
certo que não. O nobre Senador há de concordar comigo. O que 
acontece é que o ministro não consente que a sentença se execute; e 
o que determina o projeto neste caso? Determina que o governo 
decida o conflito; assim se evitarão contestações menos agradáveis. O 
Poder Judiciário é independente, mas o Pqder Executivo também o 
é; e sendo-o tanto um como outro, cumpre que se respeitem. Quando 
um invade o domínio do outro, é necessário que haja quem o evite; e 
para tornar mais clara esta doutrina é que o artigo 6!J enumera alguns 
dos casos em que o Conselho de Estado deve aconselhar o Imperador, 
e não diz que os resolva, como se disse que era minha opinião e do 
Senado. 

Parece que me não expliquei com clareza; o que eu quis dizer 
foi que, não estando bem limitadas as duas autoridades judiciária e 
administrativa, as quais eram vizinhos inquietos e turbulentos que 
nenhum escrúpulo tinham de se apoderar de parte do domínio 
alheio, convinha, que, havendo qualquer invasão, aparecesse uma 
autoridade que restituísse as coisas ao estado normal da constituição. 

O SR. FERREIRA DE MELLO- Entendi o discurso do nc>' 
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Senador no mesmo sentido em que acaba de se explicar; mas, ainda 
pela hipótese que apresenta, não julgo que 9 P.oder Judiciário inva
disse· o poder administrativo; e vou dar as razões em que me fundo 
para assim pensar. Não julgo esta discussão ociosa, por isso que, das 
hipóteses que se tem oferecido, muitas têm aparecido na prática, e 
hão de continuar a aparecer; e bom é que se fixem as opiniões a tal 
respeito, para que se possa marchar mais regularmente. 

O poder administrativo, reconhecendo abuso em um empre
gado, demite-o e manda processá-lo; mas o Poder Judiciário ou o júri 
o absolve. Até aqui cada um está no seu direito; não há invasão 
alguma. Apresenta-se o absolvido ao governo; e este, conservando sua 
independência, diz-lhe: - Estais absolvido por um poder independen
te, no qual não posso influir; mas, não mereceis a minha confiança, 
nem tenho mudado de opinião, quanto ao abuso que cometeste. -
Eis aí conservada a independência dos poderes, em toda a sua pleni
tude ... 

O SR. VASCONC E L LOS- Apoiado; estamos de acordo. 
O SR. F. DE MEL LO - O governo nada mais pode fazer, e 

é isto o que se tem praticado até hoje. Não se pode censurar o go
verno por este seu procedimento, pois está no seu direito; não sei 
portanto o que vai remediar o artigo que está em discussão. 

Não me recordo de um único fato em que tenha havido con
flito a outro respeito; se algumas outras razões aparecerem que me 
devam fazer mudar de opinião, não duvidarei fazê-lo, porque só 
desejo que os poderes marchem livremente, e com independência, 
por isso que sem ela não pode haver harmonia; mas, creio que, com 
o que existe legislado, se tem conservado a independência dos pode
res. Eu e o nobre Senador só divergimos em um único princípio. O 
nobre Senador julga necessária mais alguma disposição a este respei
to; mas, não vi ainda necessidade disso, porque, a esse respeito, a ad
ministração pública tem marchado tão livremente como todos de
sejamos. 

Continuo pois a votar pela maneira já declarada. 
O SR. VASCONCELLOS - A hipótese que figurou o nobre 

Senador é diversa da que eu expus ao Senado. Eu concordo com o 
nobre Senador no que ele disse a respeito dos empregados públicos 
que o governo demite e manda processar perante a autoridade com
petente, a fim de lhes serem impostas as penas do Código Criminal. 
A imposição dessas penas é da atribuição do Poder Judiciário, e o 
Poder Judiciário, no exercício desse decreto, é independente; seus 
atas não podem ser revogados ou modificados por outra autoridade. 
Mas o caso que eu figurei é diverso; é relativo a um empregado da ad
ministração, que é multado e~ parte do seu vencimento, por não ter 
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desempenhado seus deveres. E este o caso em que o Poder Judiciário 
tem entendido que a administração tem errado em não se querer con
formar com a sentença dada por aquele poder; e este é um dos casos 
em que me parece que a autoridade judiciária transpõe os limites da 
constituição, invade a administração, não sendo assim possível que 
possa haver fiscalização na alfândega e outras repartições públicas. 

Este caso é muito diverso do que figurou o nobre Senador. 
O SR. PAULA SOUZA- Farei ainda algumas observações ao 

que disse o nobre Ministro da Fazenda; mas, antes disso, devo decla
rar que a argumentação tirada do artigo 6'? não tem relação com o 
artigo 89 Era necessário discriminar os dois poderes; e isso se fez no 
artigo anterior. Do que se trata no artigo 8? é de dar ao governo 
autorização para dar os regulamentos para boa execução da lei que se 
discute, para o que está o governo autorizado pela constituição, 
como ninguém nega; e, sendo assim, não deve, por sua própria dig
nidade, aceitar este artigo. 

O nobre ministro reconhece que nada mais se faz do que auto
rizar o governo para aquilo mesmo a que já a constituição q autori
zou, e o governo há de cingir-se às disposições do artigo da lei; mas, 
se o governo há de assim proceder, passando este artigo, poderá 
supor-se que o governo não tem a faculdade de dar instruções e regu
lamentos, o que lhe é garantido pela constituição. Mas o nobre minis
tro julga que é preciso que o regulamento tenha uma paternidade mais 
alta; porém, que paternidade mais alta pode ele ter do que a da cons
tituição? O Poder Legislativo, em vista da constituição, é uma pater
nidade secundária; além disto, o Poder Executivo é um poder tão 
independente como o Poder Legislativo, quando obra dentro de sua 
órbita; e passando uma medida legislativa autorizando o governo a 
exercer uma função que lhe é conferida pela constituição, não é isso 
rebaixar a autoridade do Poder Executivo? Não é digno do Corpo Le
gislativo o ingerir-se em objetos que estão fora da esfera que lhe traça 
a constituição! 

Não é só por estes motivos que rejeito o artigo, mas também 
porque talvez se entenda que se tem delegado ao governo o poder de 
legislar, e daí infira-se que o governo poderá fazer os regulamentos 
como bem quiser. Ainda que eu confiasse plenamente em todos os 
Membros do Governo, não podia votar por essa autorização. Demais, 
o nobre membro julga que os regulamentos estarão continuamente 
a alterar-se, até que se acerte com o que for bom. Assim, à proporção 
que entrarem novas administrações, novas alterações se farão nos re
gulamentos. Não me parece conveniente que sobre matéria tão trans
cendente se dê uma delegação ao governo, da qual resultará o fazer 
com que a lei se torne ampl íssima. Já ontem disse que, se isto é uma 
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delegação que se dá ao governo, segue-se que o governo, pondo-a em 
prática, acabado o ato para que ela lhe foi facultada, deixa de ter 
vigor. Parece-me pois que nem o nobre Senador nem o nobre minis
tro dão razões suficientes para que se adote o artigo. 

Direi de passagem que sinto que os Srs. ministros não tenham 
querido tomar parte nesta discussão; eles muito poderiam ilustrar a 
casa, por isso que tem mais dever de conhecer as matérias do que nós 
outros. No governo representativo, segundo penso, os ministros são 
os representantes das opiniões que dominam as câmaras; estas, mais 
ou menos, seguem as opiniões dos ministros, por isso que eles são os 
diretores das maiorias; mas, quando eles não querem ser os diretores 
das maiorias, e deixam-se conduzir como a reboque, então torna-se 
inútil esse princípio e sistema representativo; por isso, eu queria que 
os Srs. ministros servissem de nossos diretores, e não que se deixas
sem guiar, de modo que parece que nós é que somos os diretores, 
além da vantagem que colheria o Senado de ser ilustrado pelas luzes 
e experiência dos Srs. ministros. Tanto mais noto isto dos Srs. mi
nistros não quererem entrar nos nossos debates, quanto considero 
que nos poupariam muitos erros; por exernpio, faiei hoje nos fatos 
do Ceará, disse o que me constava a este respeito; e se estes fatos são 
verdadeiros, creio que muito se tem ofendido a constituição e as leis; 
entretanto, nenhum dos Srs. ministros desmentiu! Ora, o público, 
que me ouviu, vendo que os Srs. ministros não esclareceram a maté
ria, ficará entendendo que tais fatos são verdadeiros; e, por conse
qüência, que a constituição e as leis têm sido feridas, têm sido pos
tergadas naquela província. 

Concluo declarando que não ouvi razão alguma que fundamen
te a adoção do artigo; as que se tem apresentado em seu favor, ou 
provam que. ele é ocioso, ou que é prejudicial. 

O SR. VISCONDE DE AB,RANTES, Ministro da Fazenda:
Levanto-me só para declarar a todos os nobres Senadores que, quan
do algum me fizer a honra de perguntar alguma coisa a respeito desta 
lei, deixarei de responder, não porque tenha em vista faltar à consi
deração e respeito que devo ao Senado e a cada um dos meus ilustres 
colegas, mas porque tenho em vista um objeto maior, que é a econo
mia de tempo. A interpelação feita por um nobre Senador, à qual res
pondi, deu lugar a que se fizessem dois longos discursos; estamos no 
fim do mês de julho; resta-nos somente um mês de sessão, há negó
cios muito graves que devem ser tomados em consideração pelo 
Corpo Legislativo, e eu não desejo, com as minhas respostas, dar oca
sião a que seja demorada a decisão de tais negócios. Não respondi 
ao nobre Senador pelos fatos que apresentou do Ceará, porque, a res
peito desses fatos, me parece que nada corre pela repartição a meu 
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cargo; e, por conseguinte, não estou bem inteirado deles; mas, eu já 
disse a alguns de meus colegas que tomaria informações a este res
peito, para responder ao nobre Senador. 

Não tenho portanto nenhuma causa oculta que me afaste de 
tomar parte nas discussões. Em outras circunstâncias, responderia 
a tudo que se me perguntasse; mas, nas atuais, a parte que eu tomasse 
na discussão faria talvez com que os negócios se demorassem. 

Suponho que essa direção e movimento das leis que o Corpo 
Legislativo tem de fazer devem partir do governo; mas, sobre esta de 
que se trata, ou eu estou em erro, ou é uma daquelas questões em 
que, me parece, o governo não deve emitir o seu voto. 

O SR. VASCONCELLOS- Eu tinha feito tenção de não falar 
mais sobre a matéria; e, pelo que tenho ouvido, tinha tomado uma re
solução acertada, por isso que não se tem feito mais do que repetir 
argumentos, aos quais me parece que já se tem dado resposta cabal. 
Mostrou-se. ontem que este artigo último que se discute era necessá
rio, mas não para autorizar o governo para fazer os regulamentos, 
decretos e instruções adequadas à boa execução das leis, de que 
fala o parágrafo do artigo 102 da constituição; se fosse esta a mente 
dos autores do projeto, teriam, sem dúvida, apresentado um artigo 
perfeitamente inútil. O que me parece que se pretende, quando se au
toriza o governo, em uma lei, para fazer regulamentos, é ampliar-lhe 
a sua autoridade, é delegar-lhe autoridade legislativa. E em que outro 
projeto é mais necessária tal delegação do que no presente, em que se 
trata de matéria na qual, o devemos confessar, somos hóspedes, e 
não podemos conceber todos esses desenvolvimentos em que a lei 
deveria entrar, antes de adquirirmos muitos anos de experiência e 
de prática? 

Tem-se dito mil vezes: dispensamos exemplos de nações mais 
adiantadas do que nós neste sistema de governo; queremos singula
rizar-nos, rejeitando o que a experiência e as luzes de séculos têm 
consagrado; entretanto, o artigo em que houve uma imitação do que 
esses países cultos têm praticado, esse artigo é o que sofre tamanha 
contestação! Seja-me I ícito citar a legislação francesa. Antes da revo
lução de 1789, já ali havia a distinção da autoridade administrativa e 
da autoridade judiciária; mas a Assembléia Constituinte foi que tra
çou os limites desta autoridade. A confusão, porém, não cessou; veio 
a constituição do ano 89, que estabeleceu o Conselho de Estado, e 
apenas o autorizou para preparar as leis que deviam ser apresentadas 
ao Corpo Legislativo, e remover as dificuldades que se apresentassem 
na execução das leis. Há mais de 40 anos que estão os franceses tra
balhando para desenvolver a doutrina do direito administrativo, ou 
do Conselho de Estado. Eu não sei se estou em erro; mas penso que 
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tenho presentes autores muito célebres que tratam desta matéria; e 
se erro, erro com eles. 

O SR. M. DE BARBACENA -Muito apoiado; há mais de 40 
anos de experiência. 

O SR. VASCONCELLOS- E ainda, até o presente, não pude
ram fazer uma boa lei, não puderam consagrar em leis muitas das 
doutrinas sobre que tem ensaiado largo tempo; nós, logo do primeiro 
jato, havemos de fazer uma lei de Conselho de Estado, em que deter
minemos a marcha que ele deve seguir; em que desçamos,a todas as 
particularidades do processo, que são objetos de lei dependentes da 
experiência? Parece-me que é uma pretensão muito exagerada, e que 
a prudência nos aconselha que punhamos de parte. 

Eu entendo, portanto, que o que nos convém é seguir, a tal 
respeito, o que as nações civilizadas em geral praticam. Sempre que 
o Corpo Legislativo não se considera habilitado com os precisos 
dados para adotar em lei certas medidas, entrega-as, confia-as ao re
gime das ordenanças, ao regime dos regulamentos e decretos do 
governo. O governo vai ensaiando; o país e as câmaras vão-se escla
recendo, e, em tempo próprio, passa a fazer parte da iei o que até 
aí só tinha sido tratado em regulamentos. Se, porém, se entende que 
se pode fazer já a lei desenvolvida, superior às noções dos autores do 
projeto, apresente-se todo este processo do Conselho de Estado; ex
plique-se essa teoria; mostre-se que ela é praticável; por enquanto, eu 
julgo que não podemos proceder com mais acerto. 

Ouvi. ontem dizer a um nobre Senador que, conferindo-se esta 
faculdade ao governo, ele não a podia exercer senão por uma vez. 
Ora, se passasse uma emenda que autorizasse o governo a exercer esta 
autoridade só por uma vez, eu também votaria por ela; ainda assim, 
eu não julgava que por tal motivo se devesse rejeitar o artigo; ainda 
assim, eu o adotava. Mas o artigo autoriza o governo para tempo 
indefinido; enquanto o Corpo Legislativo não tomar contas do exer
cício que o governo tem feito desse direito, subsiste a delegação; e a 
grande utilidade que se espera de tal delegação é ir aproveitando a ex
periência para melhorar os regulamentos. 

Ainda há poucos dias se tratou desta questão, quando se venti
lou aqui na casa a autorização dada ao governo para a reforma da in
tendência e arsenais da marinha; aqui se fez ver que a autoridade 
tinha sido indefinida; mas que, havendo o Corpo Legislativo declara
do que era melhor o antigo do que o existente, tinha assim cassado a 
delegação. Eu, pois, não sei por que motivo se combate este artigo; e, 
entretanto, eu acho razoável que os nobres Senadores que impugnam 
o projeto o rejeitem, não queiram a sua disposição, porque quem 
rejeita o todo rejeita cada uma das suas partes. 
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Um nobre Senador acha que este projeto é um projeto mons
tro, e eu faço justiça às nobres intenções do nobre Senador, em supor 
que é esta a sua convicção; e o nobre Senador também me havia de 
permitir que eu chamasse este projeto de projeto monstro, se acaso 
passassem as emendas que o Senado rejeitou. Eu também votaria 
contra o projeto em tal caso; eu então acharia monstruosidad~ em 
toda e qualquer disposição que nele se consagrasse. 

Ora, se nós temos em tantas leis autorizado o governo a pres
crever em seus regulamentos o que julgar conveniente a este ou a 
aquele respeito, ainda revogando leis, porque não faremos o mesmo, 
no !:aso d.f! que se trata? Até há uma razão que me parece que os 
nobres Senadores de opinião adversa não recusarão. A constituição 
do estado permitia, ou entendeu-se que permitia, que o Corpo Legis
lativo pudesse restringir as atribuições da regência, porque, bem que 
a regência ou regentes devessem possuir, o sem dúvida possuiram 
todas as virtudes e qualidades necessárias para o desempenho de tão 
altas funções, não considerou a constituição que eles tivessem tanto 
empenho na prosperidade do país como o monarca, que hoje, nesta 
casa, se tem repetido que é e deve ser o pai comum de todos os 
brasileiros. Entretanto, nós (eu fui um) autorizássemos a regência ou 
regentes a reformar as alfândegas, a reformar, a despeito das leis, as 
intendências e arsenais da marinha, a reformar as Secretarias de 
Estado, e hoje negamos esta autoridade ao Imperador! Supomos que 
ele abusará desta autoridade! Parece que este receio não pode preva
lecer, que há uma ilusão quando se receia abusos, e em um objeto 
em que, se não delegarmos a autoridade, teremos de nos arrepender. 

Eu quisera que estivesse presente o nobre ex-Ministro da Mari
nha para me prestar o seu apoio. 

UM NOBRE SENADOR -Está, está presente. 
O SR. VASCONCELLOS- Estimo muito. O nobre ex-Minis

tro da Marinha tinha tanto entusiasmo pelo governo de S. M. o Impe
rador, que chegou a prometer-me o seu apoio, se este Augusto 
Senhor se dignasse chamar-me para o ministério; e, se o Imperador 
assim o houver por bem, hei de exigir-lhe o seu voto; há de o nobre 
ex-Ministro da Marinha dar-me o seu voto, sob pena de ser tida em 
nenhuma conta a palavra de um cavalheiro. 

O SR. H. CAVALCANTI -Se der para bem, pode contar . 
O SR. VASCONCELLOS- Eis aí as condições de toda a opo

sição: se der para bem, pode contar. !: a ladainha de todos os dias. 
Graças a Deus, ainda conservo algum resto de memória para lembrar
me da promessa que me fez o nobre Senador: como é pois que este 
nobre Senador hoje não quer delegar autoridade ao monarca, e emo 
uma lei em que eu, pela minha minha parte, confesso que sou muito 
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hóspede, não me julgo com forças para desenvolvê-la, para descer 
a suas particularidades? Eu quisera que o nobre Senador tomasse em 
consideração o que acabo de dizer, e que não negasse o seu voto a 
este artigo. 

Quisera agora falar sobre golpes de estado, porque depois é 
que entendi a quem se referiam os nobres Senadores, quando fala
vam a respeito de golpes de estado. Parece-me que o nobre Senador 
falou em golpes de estado porque um deputado disse que, quando se 
dissolvia uma câmara, tínhamos golpes de estado, e acrescentou o 
nobre Senador que as opiniões desse deputado eram as opiniões que 
predominavam no governo; e outro nobre Senador disse que lhe cons
tava que eu entrava para a administração. Ainda não tenho notícia 
deste fato: é provável que, se for chamado para a administração, 
aceite a nomeação, não para dar golpes de estado, porque eu sei os 
casos em que eles tem lugar. Se o bem de meu país exigir alguma vez 
de mim esse sacrifício, que muito há de custar ao meu coração, a 
mão, ainda que paralítica, não há de tremer, hei de fazer o meu 
dever: o estado normal do país deve sei o voto de todo c ~ldadãc; 
e de certo eu não aprecio o governo, não avalio o homem de estado 
que julga que com tais golpes é que se governa, antes eu não !õei como 
se tenha concebido uma tal idéia a meu respeito. Eu, que tenho apre
goado que o governo representativo é o governo das transações; que 
convém ceder para conciliar, hei de lançar mão de golpes de estado?! 
Mas, quaisquer que sejam as opiniões que a meu respeito se formem, 
devo declarar que eu, bem que algum tanto macio, não me deixo fa
cilmente governar; que não são as opiniões emitidas por um ou por 
outro que me regulam. Se, pois, o nobre Senador se quis referir a 
mim, parece que se enganou em tudo quanto disse; se, porém, se 
quis referir ao governo, se o governo segue a opinião de alguém, e 
sem reflexão, ele que responda. 

Sr. presidente, o artigo é indispensável. Se não decretarmos o 
que o artigo propõe, não é possível que se execute a lei do Conselho 
de Estado; hão de encontrar-se mil obstáculos; a cada passo dirá uma 
autoridade: - Esta lei manda o contrário, e eu não a vejo expressa
mente revogada -; e eis aí o Conselho de Estado sem poder desem
penhar os seus deveres. Eu não sei como se tem aqui dito nesta casa: 
-Se autorizarmos o governo a fazer regulamentos em que não respei
te as leis, pode até revogar esta mesma lei -! Não sei como se possa 
dizer isto, lendo-se o artigo! Pois o artigo autoriza o governo a fazer 
regulamentos para a boa execução da lei, e há de se enteder que o go
verno fica, pela lei, autorizado para revogar a mesma lei? Será execu
tar bem a lei o revogá-la? 
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UM SR. SENADOR dirige ao nobre orador um aparte, que 
não pudemos ouvir. 

O SR. VASCONCELLOS -Não compreendo·o aparte, senão, 
com muito gosto eu responderia, porque a minha convicção é que o 
projeto é perfeito; que eu lhe tenho dado a inteligência que as suas 
palavras oferecem; que não lhe tenho dado inteligências singulares, 
como disse ontem um nobre Senador. Pelo contrário, ao nobre Sena
dor é que talvez possa caber esta censura de querer dar ao projeto 
inteligências que ele não oferece, quando disse que o projeto coarc
tava as atribuições do monarca, o que só podia fazer uma Assembléia 
Constituinte. Eu pedi ao nobre Senador que reparasse que o projeto 
não impunha ao Imperador a obrigação de ouvir o Conselho de Esta
do. Outras inteligências tem dado o nobre Senador que não estão 
consignadas no projeto. 

Se eu não estivesse persuadido de que o projeto está de acordo 
com os conhecimentos atuais da ciência administrativa, negava-lhe 
o meu vo.to, ou aceitava qualquer modificação que se fizesse; mas eu 
não descubro no projeto os defeitos que se lhe tem imputado; e por 
isso voto por ele. 

Sr. presidente, eu não direi mais palavra a respeito deste artigo; 
é a última vez que falo; ao menos, não se poderá dizer que não tenho 
aberto meu coração nesta discussão; ao menos, não se me poderá 
dizer que eu não tenho neste artigo o apoio do nobre ex-Ministro da 
Marinha, e que, por conseguinte, já não contribuo com pouco para a 
aprovação do projeto. 

O SR. PAULA SOUZA -Sr. presidente, o nobre Ministro da 
Fazenda estranhou a prolongação da discussão, e disse que era para 
evitar isto que não tomava parte nela. Ora, eu peço ao Senado que 
reflita, e diga-se, quando os membros de uma opinião falam e esten
dem os seus discursos, não deve ser I i cito aos de outra opinião fa
zer o mesmo, quando estão convencidos que a opinião contrária 
à sua não é conveniente ao país. Eu entendo que é melhor que 
não passe uma lei, do que passar uma lei que faça mal; e, como julgo 
que é útil a oposição a uma lei destas, embora tome tempo à casa, hei 
de continuar a falar. 

Antes de responder ao que se disse, devo observar que o nobre 
Minis~ro da Fazenda declarou que há certos casos em que não falava 
para não demorar a adoção de uma lei, e que há certas matérias em 
cuja discussão os ministros não deviam tomar parte, e que esta era 
uma delas. Eu entendo o contrário; entendo que. os ministros deviam 
tomar parte na discussão desta lei, porque, se se tem alegado a expe
riência como coisa necessária para a boa execução desta lei, quem 
terá mais experiência a respeito desta matéria de que os ministros? O 
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que não quero é que os ministros dirijam o Senado escondidamente; 
quero que o dirijam claramente, e não com rebuço. Mas, querer que 
passe uma lei, empenhando·se e pedindo que seja aprovada, sem 
tomar parte na sua discussão, como querendo demonstrar que 
nenhum interesse tem em que ela se adote, isto é o que acho indigno 
de um governo representativo. 

Agora, falando a respeito do que disse o nobre Senador que me 
precedeu, rogo ao Senado que reflita quanto é contraditória a opi
.nião do honrado membro com a do nobre ministro. O nobre ministro 
disse que os regulamentos haviam de cingir-se unicamente à lei, e que 
queria somente este artigo para dar mais valor aos regulamentos. 
Agora, o honrado membro diz o contrário; diz que, se o artigo fosse 
só para isso, não precisava do artigo. 

O SR. VASCONCELLOS- Estou de acordo com o nobre Mi
nistro. 

O SR. PAULA SOUZA - Não compreendo como isto possa 
ser; mas a culpa é talvez da minha curta inteligência. O nobre 
mln!stro disse que os regulamentos haviam de cingir-se à lei; que não 
podiam fazer mais nada; o honrado membro, o Sr. Vasconcellos, dis
se que, se fosse para isso, não queria o artigo, mas que era uma dele
gação do Poder Legislativo para poder revogar e alterar a lei! Note o 
Senado a contradição que há entre a opinião do honrado membro a 
quem respondo e a do nobre Ministro. 

Ora, à vista disto, sou eu culpado em dizer que o honrado 
membro dá uma inteligência singular a esta lei? Mas ele disse que sou 
eu que dou essa inteligência singular, e apresentou um fato. Creio que 
a memória do honrado membro foi-lhe infiel nesta ocasião. Argumen
tando eu contra a exceção que vinha no § ·19 do artigo 79, no qual se 
limitava ao monarca a faculdade de ouvir neste caso o conselho de 
estado, e proibia-se ao conselho de estado consultar sobre esse obje
to, disse que, nisto, se coarctava atribuições do monarca. Não falei 
do projeto em geral. 

O honrado membro insiste em que é preciso que vá esta auto
rização, para que o governo fique com as mãos livres a fim de poder 
alterar as leis para a boa execução desta lei; e, para fazer passar a sua 
opinião, perguntou como nós não queremos imitar, neste artigo, as 
nações mais adiantadas do que nós, que tanto desejamos que se imi
tem na organização dos mais artigos. A isto eu respondo que muito 
admira que o honrado membro, a respeito deste artigo, apele para 
essas outras nações civilizadas, mas que, a respeito do todo do pro
jeto, afaste-se da prática dessas nações, queira ser original. 

Ora, eu observo que, pela constituição consular, o Poder 
Legislativo era quase todo exercido pelo chefe do estado, em conse-
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lho de estado, com outro nome sem ser Poder Legislativo. O chefe do 
estado podia, pelas ordenanças, fazer o que entendesse; daí resultou 
que, em França, algumas atribuições ficaram pertencendo ao Poder 
Executivo, as quais, entre nós, pertencem ao Legislativo. Por 
exemplo, entre nós, a formação das secretarias de estado é ato do 
Poder Legislativo; na França, é ato do Poder Executivo feito pelas 
ordenanças; por isso ali algumas vezes há seis ministros, outras nove, 
&c .. Para servir o e~emplo que o nobre Senador trouxe da constitui
ção; do ano 8~, ele devia provar que houve alguma delegação, na 
França, da autoridade de reformar as leis para regular o conselho de 
estado: isto não me há de provar o honrado membro. 

O SR. VASCONCELLOS dirige ao nobre Senador um aparte 
que não podemos ouvir. 

O SR. PAULA SOUZA- Eu estou respondendo ao argumento 
·do ·honrado membro. Posso apontar algumas leis de alfândegas; 
mas eu estou respondendo ao honrado membro que quis mostrar que 
devíamos imitar esta nação culta, quando o honrado membro mesmo 
não a quis imitar no todo do projeto que confunde funções adminis
trativas com outras funções, e por isso eu o chamei projeto monstro, 
sem presumir que com isto ofendia aos seus autores; mas noto que 
o honrado membro afasta-se da França e da Inglaterra, no todo do 
projeto, e apela para a França neste artigo, e apela indevidamente. Se 
houvesse uma lei francesa que autorisasse o governo para ir reforman
do o conselho de estado, então era bem aplicado o exemplo; mas não 
existe lei alguma que determine isto; as ordenanças, que correspon
dem aos nossos decretos e regulamentos, estão alterando constante
mente o conselho de estado, mas não tem havido delegação alguma. 
Logo, o exemplo é mal aplicado; e nós não devemos dar delegação 
em matéria tão importante como esta. 

Mas, disse o nobre Senador: - Como vós tendes sempre dado 
delegações ao governo, e não a quereis dar agora ao monarca? - Pri
meiramente, eu devo dizer que, pelo nosso regimento não é permi
tido trazer o nome do monarca à discussão (Apoiados.) Em segundo 
lugar, observo que não é o monarca quem executa as leis: eis uma 
prova mais por que eu tenho muito do exercício deste projeto, porque 
já se quer acobertar o ministério com o nome do moriarca. (ApoiáJ 
do.) Essas delegações que se fizeram ao governo, a respeito dos arse
nais e intendências da marinha, eram necessárias, porque havia necessi
dade, de se revogar leis; e no caso presente, esta instituição é nova; 
não há lei alguma a seu respeito que seja preciso revogar. 

O honrado membro citou por exemplo a divisão entre o 
Poder Administrativo e o Poder Judiciário; mas, se o honrado mem
bro já declarou, por uma emenda sua, que foi aprovada, que o co-
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nhecimento destas matérias pertence ao Poder Executivo, para resol
ver, a que vem mais esta delegação? 

Falou também o honrado membro sobre golpes de estado, 
referindo-se a mim, por ter falado nos boatos que corriam a esse res
peito. Eu disse aqui que se falava em golpes de estado; não fiz aplica
ção a ninguém, nem ao ministério atual, nem ao futuro; mas o hon
rado membro tomou isto a si, e disse que não duvidava lançar mão de 
golpes de estado, quando isto fosse necessário. Eu não ponho em dú
vida a capacidade do honrado membro para dar estes golpes: os pre
cedentes da sua vida assaz me mostram o que ele é capaz de fazer; 
mas também estimo muito que ele dissesse que não estava resolvido 
a dá-los, porque eles trazem sempre funestas conseqüências, ainda 
mesmo aqueles que parecem necessários. Por exemplo, apelemos para 
o golpe de estado da dissolução do Corpo Legislativo de França, para 
formar-se a constituição do ano V III: este golpe de estado pareceu. 
necessário; mas ele não foi útil. E eu entendo que, sempre que al
guém houver de dar um golpe de estado, deve tremer-lhe a mão, 
ãlíid:': q:.:e c it.!!gue !1er.essário, porque, já disse, não me recordo de 
golpes de estado útil; os resultados são sempre funestos: eles podem 
produzir a subversão do país. À vista disto, um homem de estado 
deve recuar. Eu espero que o honrado membro, quando ministro, 
ainda que diga que não lhe pode tremer a mão, embora parai ítica, 
quando tenha de dar golpes de estado, recuará, à vista das calamida
des que eles podem trazer ao país. 

Tenho pois de concluir observando a contradição que existe 
·entre a opinião do honrado membro e a do nobre Ministro; um diz 
que não há delegação, e outro diz que há; a delegação é unicamente 
para que o projeto possa mudar de face; e ser a delegação para os mi
nistros do Imperador não é razão para que se dê, porque a lei não há 
de ser executada pelo Imperador; há de ser executada pelos minis
tros e os ministros, por isso que são do Imperador, não deixam de ser 
susceptíveis de erro. 

Tenho dado a razão do meu voto. 
O SR. VERGUEI RO - Sr. presidente, parece que a discussão 

deste artigo tem marchado fora da ordem. Tem-se tratado da questão 
de delegação; mas eu não descubro delegação alguma neste artigo. 
O artigo não autoriza o governo para fazer regulamentos; apenas re
conhece a autoridade que ele tem de os fazer, quando diz: (lê.) 
"O governo determinará em regulamentos." Nisto só reconhece a 
autoridade do governo para fazer regulamentos: (Lê.) "O número das 
seções em que será dividido o conselho de estado." E. claro que, ain
da que se não fale nisto, o governo tem esta autoridade. Já se disse 
que o conselho de estado trabalharia em seções; e, como se não disse 
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quantas seções seriam, bem se vê que o governo, para a boa execução 
da lei, há de dividi-lo em seções. Não há pois aqui delegação alguma: 
(Lê.) ··"A maneira e o tempo do trabalho." Que coisa há que mais 
possa pertencer aos regulamentos do que a maneira do trabalho? 
Se para isto é necessãno delegaç-ão, também seria necessário delegar 
a faculdade de. declarar a hora em que se deve trabalhar; mas, tudo 
isto pertence ao governo!· (Lê.) 

"As honras e distinções que ao mesmo e a cada um dos seus 
membros competir." A este respeito é que podia talvez haver alguma 
dúvida. Mas, é claro que o governo não pode conferir senão aquelas 
honras e distinções que forem criadas por lei; portanto, não há nisto 
delegação alguma. (Lê.) "E quanto for necessário para a boa exe
cução da presente lei." Estas palavras são da constituição: onde está 
pois a delegação? Para que tanta discussão a este respeito? Diz um 
nobre Senador que é necessário marcar os limires do Poder Adminis
trativo e do Poder Judiciário; mas, onde está neste artigo autorização 
para isso? Não vejo; se tem autorização, já está no corpo do projeto, 
n::Ín nPC:t!l :~rtinf"\ ··-- . ·--- .. - -· ... .,-. 

Eu combati este artigo, não pelo que ele diz, mas pelo que se 
pode entender que diz, por isso que tenho visto dar a outros artigos 
uma interpretação que não está de modo algum na sua letra, e neste 
vejo o mesmo. O nobre Senador que sustenta com tanto afinco todas 
as partes deste projeto, e o acha ótimo e sÚblime, disse que este 
artigo contém autorização para que se marquem as raias entre o 
Poder Judiciário e o administrativo; suspeito pois que haja aqui al
guma expressão donde isto se possa deduzir, mas eu não a vejo; e, 
uma vez que não a vejo, para que hei de votar por uma coisa inteira
mente inútil, e que só pode ser nociva, em conseqüência de uma mui
to má interpretação, e má interpretação que devo recear, por isso que 
já a ouvi dar, assim como tenho visto atribuir-se a outros artigos 
aquilo que não está neles? 

Mas, o nobre Senador que sustenta isto que ele chama auto
rização e delegação disse:· - Não se quer delegar ao monarca. - Não 
se quer delegar ao monarca! Só esta expressão me arripia: pois nós 
podemos fazer delegações ao monarca? (Apoiados.) Quem somos 

·nós para fazer delegações ao monarca? (Ãpoiados) Nós, delegados da 
nação, podemos delegar ao monarca?! Bastaria esta expressão para 
que eu repelisse este artigo; eu me considero muito baixo para querer 
ir tão alto. Não sei como nisto se imaginam delegações! Já disse; se 
essas opiniões saissem de outra fonte, poderia não lhes dar atenção; 
mas, saindo elas de uma autoridade tão respeitável, desconfio da 
minha inteligência, e não· posso deixar de recear que se venha a pôr 
em prática isso que eu não vejo na lei. 
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Devo aqui dar uma explicação, para destruir uma argüição que 
se me fez ontem a este mesmo respeito. Eu disse que não convinha 
coarctar as atribuições da coroa; que, tendo a coroa a faculdade de 
se aconselhar com quem quisesse, e enquanto quisesse, não convinha 
estabelecer-lhe um círculo limitado. A isto respondeu-se que não se 
lhe impunha obrigação alguma; mas é preciso notar que se estabele
ce um círculo para se aconselhar oficialmente; há este limite. Em par
ticular, pode aconselhar-se com quem quiser, bem como qualquer in
divíduo; mas aqui não tratamos senão do conselho oficial; e este con
selho oficial é que eu digo que fica restrito. Acrescentou-se:- Ainda 
lhe resta a liberdade ·de dispensar os conselheiros do exercício -. E 
verdade; mas não pode substituí-los senão por aqueles já designados; 
uma vez que tenha feito a primeira escolha, não lhe é possível arre
pénder-se dela, e não pode aconselhar-se oficialmente com outras 
pessoas senão com aquelas. Ora, poderá negar-se que há aqui uma li
mitação? 

Disse mais que esta limitação nas atribuições da coroa era 
m!.!!t0 !'"!'!ê!s reparéve! nas atuais circunstâncias, e não me expliquei; 
mas fiz isto por me parecer que todo o mundo me entendia; referia
me à entrada do monarca para o governo, quando não tem ainda ex-

. periência das coisas e dos homens para fazer uma boa escolha. E é 
agora que se lhe diz: - Vós que estais nestas circunstâncias, deveis 
fazer já essa ·escolha, e, feita ela, deveis ligar-vos a isso, não vos 
podeis arrepender -. Eu .repetirei a mesma opinião; julgo desairoso 
coarctarmos as atribuições do monarca, quando ele apenas entra no 
exercício dos poderes majestáticos, dizendo-se-lhe: -·Nomeai já vos
sos conselheiros, e vede que, enquanto forem vivos, não podeis acon
selhar-vos oficialmente com mais ninguém. - Não acho isto decoro
so, e esta opinião me parece que não tem sido combatida. 

E por este motivo que eu hei de votar contra a adoção do 
projeto, para que ele não passe à terceira discussão; não porque 
(torno a repetir) não julgue necessário o conselho de estado, mas 
porque um conselho, tal qual está no projeto, ·pode o governo criar 
sem coartação alguma; e se a experiência lhe mostrar que é necessá
ria alguma medida legislativa, então não tem mais que apresentar ao 
Corpo Legislativo essa necessidade. O que está neste projeto e 
depende de medida legislativa é marcar-se quem há de julgar os con
selheiros, no caso de responsabilidade, que, segundo diz o projeto, 
é o Senado; tudo o mais não depende de medida legislativa; o 
governo o pode fazer, sem dependência da lei. Diz-se: estão confun
didas as autoridades administrativas e judiciárias; muito bem o re
conheço; tanto assim, que já propus a criação de uma cadeira de 
direito administrativo, para que a mocidade se pudesse instruir nesse 
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ramo de conhecimentos; mas, acaso esta lei extrema •Jm poder do 
outro? Decerto que não. Posto que tenha dito que o conselho poderá 
consu I ta r sobre presas, pergunto eu: quantas causas de presas não são 
contenciosas, e são tratadas diplomaticamente? Há muitas; pode ha
ver questões de presas por que um navio de guerra nosso tome uma 
embarcação mercante de nação estranha; ou mesmo porque um navio 
de uma nação estranha apresse uma embarcação de outra nação, nos 
nossos mares, etc. Isto envolve questões que não pertencem ao foro 
contencioso. 

Portanto, quando o projeto me diz que o conselho de estado 
consultará sobre negócios de presas, entendo que é segundo o que 
está estabelecido. O mesmo entendo sobre as indenizações; v. g., na 
causa de indenização que procede da suspensão do emprego, o go
verno toma conhecimento para indenisar o empregado que foi mal 
suspenso; mas há outras causas :(jue nunca pertenceram ao governo; 
pertencem ao Poder Judiciário, tais como aquelas que dimanam de 
contrato; mas agora, porque se diz que o conselho de estado consulte 
sabre !nt.:le!"!!zeções, pode-se entender (!IJe se desloca do Poder 
Judiciário aquilo que lhe pertence? Eu não gosto de leis de embru
lhos; quero que se definam as coisas com precisão, com clareza, para 
que o povo saiba ao que deve obedecer; mas, dizendo simplesmente 
que o conselho de estado consultará sobre indenizações e sobre 
presas, quererá isto dizer que aquelas questões que eram tratadas no 
Poder Judiciário passam agora para o Poder Executivo? Creio que 
não; quer dizer que deve consultar sobre aqueles negócios que são da 
competência do Poder Executivo, e não vai anular essas atribuições 
de que o Poder Judiciário está de posse. Ficam as coisas no mesmo 
estado; não se extremam os poderes. 

Não sei portanto como se diz tantas coisas deste projeto; tal 
qual está o projeto, isto não é nada; e até por isso não hei de votar 
pela gratificação que se propõe, porque cada vez estou mais em dúvi
da do que é este conselho de esta.do; para mim é um ovo; e é por isso 
que nem voto pela gratificação, a qual depende de medida legislati
va: por ora, eu não sei o que é este conselho de estado; só vejo que se 
quer coarctar a liberdade do monarca. Nada vejo de bom neste pro
jeto; tudo vejo de mau; hei de pois votar contra o artigo, contra a 
emenda, e contra o projeto todo. 

Julga-se discutida a matéria, e é aprovado o artigo 8<? com a 
emenda do Sr. Vasconcellos, e a parte da emenda do Sr. Paula Souza, 
que declarâ que a gratificação será durante o exercício, julgando-se 
prejudicadas as outras partes da mesma emenda, e não passando a 
do Sr. Ferreira de Mello. 
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O SR. FERREIRA DE MELLO- Sr. presidente, como no arti- i· 
go primeiro da presente lei se declara que "haverá um conselho de es-
tado composto de doze membros ordinários, além dos ministros de 
estado, que, ainda não o sendo, terão assento nele" julgo que será 
conveniente que todos os ministros de estado não formem parte do 
conselho: a razão é bem clara. E reconhecida a influência que exer-
cem em todos os corpos os ministros de estado, quando tem assento 
neles; por esta razão, para deixar mais livres as deliberações do con-
selho de estado, desejo diminuir a influência ministerial nele, fazen-
do com que só dois membros do Poder Executivo sejam os que te-
nham exercício no conselho. 

Dir-se-há que talvez possam os negócios ser relativos às diver
sas repartições; mas a isto responderei que, sendo o ministério soli
dário, como em um governo representativo deve ser, os dois minis
tros que tiverem assento no conselho de estado devem estar informa
dos das razões que há para que tome se tal ou tal medida, sem que fique 
privado o conselho, por este motivo, dos-esclarecimentos que julgue 
- - __ ........... :. ... ~- ... - --- - -· ·- ...J~J:h"' ...... "'::;"" 
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Encarando ·eu, pois, a influência ministerial debaixo deste 
ponto de vista, me persuado que será conveniente que só dois 
membros do executivo tenham efetivo exercício no conselho; estes 
dois membros podem, na forma do artigo primeiro, ser dispensa
dos e substituídos por outros dois membros; ficam considerados da 
mesma forma que são considerados os membros extraordinários; e, 
cmo já disse, poderão levar ao conselho todas as informações necessá
rias para sua ulterior deligeração, por isso que, nesta forma de 
governo, o ministério é sempre solidário, e nesse sentido são tomadas 
as grandes medidas. 

Mandarei portanto, à mesa um artigo neste sentido. 
Vem à mesa e é apoiado o seguinte: 
"Artigo aditivo, para ser colocado onde convier. - Só dois 

ministros do Poder Executivo poderão acumular o exercício de con
selheiros de estado. -Salva a redação. -Ferreira de Mel/o." 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia seguinte: 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 15 minutos. 
A 1~ discussão do parecer da mesa, lido hoje. 
A matéria adiada e a mais dada; 
E, logo que chegue o Ministro da Guerra, a H e 2~ discussão 

da fixação das forças de terra. 
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ATA DE 28 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

Às 11 horas da manhã faz-se a chamada, e acham-se presentes 
16 Srs. Senadores, faltando os Srs. Marquês de Barbacena, D. Nunes, 
Carneiro de Campos, Alves Branco, Alencar, Lobato, Monteiro de 
Barros, Barã-o do Pontal, Ferreira de Mello, Saturnino, Visconde de 
Olinda, Hollanda Cavalcanti, Paula Albuquerque, Barão de Suassuma, 
Visconde de Congonhas, Paes de Andrade, Brito Guerra e Costa 
Carvalho; sendo por impedidos os Srs. Marquês de Paranaguá, Araujo 
Vianna; e com causa participada, os Srs. Visconde da Pedra Branca, 
Almeida e Silva, Mairink, , Almeida Albuquerque, Marquês de Maricá, 
Feijó, Nabuco, Jardim, Valasques, Mello Mattos e Vasconcellos. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa, e levanta-se a 
sessão, a fim de se ir trabalhar em comissões. 
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ATA DE 29 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

As 11 horas da manhã, feita a chamada, acham-se presentes 
22 Senhores Senadores, faltando os Srs. D. Nuno, Alencar, Monteiro 
de Barros, Ferreira de· Mello, Barão do Pontal, Visconde de Con
gonhas, Costa Ferreira, Satumino, :-:o::and<:: Cm:a!ca!:t!, Pa!..!!a Albu
querque, Barão de Suassuma, Paes de Andrade, e Brito Guerra; 
sendo por impedido o Sr. Marquês de Paranaguá, e com causa parti
cipada os Srs. Visconde da Pedra Branca,· Alves Branco, Almeida e 
Silva, Mairink, Almeida Albuquerque, Marquês de Maricá, Feijó, 
Lima e Silva, Vasconcellos, Nabuco e Jardim. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa, e levanta a sessão, 
a fim de se ir trabalhar em comissões. 
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SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 1811. 

Presidência do Sr. Conde de Valença. 

SUMÁRIO: - Discussão da proposta e emendas da outra câmara. 
fixando as forças de terra. - Resposta do Sr. Ministro ao Sr. 
M. de Barbacena. - Discurso do Sr. M. de Barbacena: necessi
dade da reforma da lei do recrutamento, condição sine qua 
non da continuação do nobre Ministro na administração. -
Discurso do Sr. Paula Souza: inconvenientes do emprego da 
guarda nacional no serviço militar ativo; votará pelos meios pe
didos, e por. que? Espírito de exclusivismo mesquinho que 
anima o governo atual. Demissão do presidente de S. Paulo; 
a grande maioria da província é hostil ao ministério. Portaria 
do Sr. Ministro relativa a um criminoso do Ceará. Suspensão 
da imprensa na Paraíba, por meio do recrutamento. Estado do 
Ceará e de S. Paulo. Presidentes fanáticos por partido; presi
dente de Minas; fusão dos partidos. Estado financeiro. -
Resposta do Sr. Ministro: guarda nacional; dificuldade da fis
calização das despesas; fusão dos partidos; os presidentes; o Sr. 
Tobias, o Sr. Machado Nunes, etc. Portaria do Ministro; recru
tamento na Paraíba; as graças; como se haverá o governo com 
os desordeiros. - Resposta do Sr. Paula Souza. - Explicação 
do Sr. Ministro. 

Reunido número suficiente de Srs. de Senadores, abre-se a 
sessão; e, lidas as atas de 27, 28 e 29 do corrente. são aprovadas. 

O SR. 1~SECRETARIO dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Ministro da Fazenda, remetendo as informações 
que lhe foram pedidas, em 3 do mês passado, sobre a representação 
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da assembléia provincial de Minas Gerais, a respeito da cobrança dos 
direitos do café: é remetido a quem fez a requisição. 

Outro do 1 ~ secretário da câmara dos Srs. deputados, acom
panhando a proposição da mesma câmara, que aprova a pensão con
cedida a O. Henriqueta Stepple, em remuneração dos serviços de seu 
falecido marido Francisco Romano da Silva: às comissões de mari
nha, guerra e fazenda. 

Outro do presidente de Santa Catarina, remetendo cópias au
tênticas dos atos legislativos da dita província, de n?s 151 a 160, 
promulgados ri'!, sessão deste ano: à comissão de assembléias provin-
ciais. 

E remetido à comissão de marinha e guerra um requerimento 
dos empregados militares da repartição de fazenda, a bordo dos 
navios da armada nacional e imperial, pedindo aumento de soldos. 

O SR. M. DE BARBACENA- Senhor presidente, da Bahia me 
for remetido um requerimento, assinado pelo procurador de vários 
representantes da nação, que recorrem ao Senado para obterem a 
:ep:!!·eção das perdas que sofreram no ano de 1827, quando foram 
roubados por um corsário de Buenos Aires. 

Suponho que o Senado estará lembrado de que alguns repre
sentantes da nação, em 1827, querendo evitar os incômodos e perdas 
que lhes podiam causar os co.rsários de Buenos Aires, e cumprir a 
obrigação de comparecer na assembléia geral, tomaram o expediente 
(pois então o governo não podia dar ·transporte seguro) de fretar, 
por excessivo preço, um brigue americano, para virem da Bahia ao 
Rio de Janeiro, bem persuadiçlos que seria respeitado o direito marí
timo, admitido por todas as nações, à exceção da Inglesa, e vem a ser, 
que a bandeira cobre a carga. E razão tinham de persuardir-se disso, 
porque este direito tem sido constantemente, reclamado pelos Esta
dos Unidos e outras nações, a respeito de algumas presas feitas pelos 
cruzadores brasileiros, reclamações quase sempre atendidas pelo go
verno imperial, como, por exemplo, a respeito do brigue americano 
Leonidas. O apresamento pelos cruzadores brasileiros da car~a do 
brigue Leônidas, pertencente a súditos de Buenos Aires, é perfei
tamente idêntico ao apresamento, pelo corsário de Buenos Aires 
da propriedade brasileira no brigue Ontario; e por isso, se nula foi 
julgada a presa dos cruzadores brasileiros, nula incontestavelmente é 
a presa do corsário de Buenos Aires. O carregamento do Leonidas 
foi vendido e posto em depósito, e pretendem os suplicantes ser 
indenizados por aquele depósito, queixando-se muito da falta de pro
vidências, no longo espaço de quatorze anos, tanto da parte da câ
mara temporária, como do governo. 
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Concordando com a opinião dos suplicantes, no direito que 
tem a serem indenizados, e na conveniência da medida lembrada 
sobre o depósito do carregamento do Leonidas, discrepo, todavia, 
inteiramente na parte em que afirmam que nem a câmara temporá
ria, nem o governo tem feito cousa alguma em seu benefício. Tenho 
boas razões para me persuadir que, nem a câmara deixou de reco
mendar, nem o governo de fazer as reclamações competentes. Mas 
tais reclamações são, por sua natureza, sujeitas à longa discussão di
plomática, ainda quando não aparecem circunstâncias extraordiná
rias, como aconteceu nestes últimos anos com Buenos Aires. Agora, 
porém, que está passada a grande luta com a França, e que o governo 
tem nomeado um ministro para Buenos Aires, espero que se termine 
este negócio em favor dos suplicantes, como o pede a justiça e a 
dignidade do governo imperial. 

Não me parece a proposta dar agora mais desenvolvimento à 
matéria, e por isso, mandando o requerimento à mesa, s6 pedirei 
mui submissamente à nobre comissão a que será remetido, segundo 
os estilos da casa, que interponha o seu parecer quanto antes. 

O SR. MA.RQIJEZ DE BA.RBA.GE!\!A. !T!~!'!d~ ~ !T!esa !.!!'!"! !'"eque
rimento dos passageiros do brigue americano dos Estados Unidos 
denominado Ontario, pedil)do serem indenizados do prejuízo que 
tiveram em conseqüência do roubo que sofreram a bordo do dito 
brigue, no dia 31 de março de 1827. 

!: remetido à comissão de diplomacia: são eleitos à sorte, para 
a deputação que tem de receber o ministro da guerra, os Srs. Ãlencar, 
marques de Baependy e Pau la Albuquerque. 

ORDEM DO DIA 

L: aprovado, em primeira discussão, para passar a segunda, o 
parecer da mesa permitindo ao empresário do·jornal da casa faculda
de para publicar as discussões do Senado com um dia de intervalo. 

Continua a discus~o, adiada em 27 do corrente, do artigo 
aditivo do Sr. Ferreira de Mello ao projeto de lei-S- deste ano-, 
criando um conselho de estado. 

O SR. PAULA SOUZA - O fim do artigo é que só possam 
ter-assento no conselho dois ministros de estado: tendo-se dito 
no artigo primeiro que os ministros de estado, ainda que não conse· 
lheiros, terão assento no conselho, a emenda quer que só dois mi
nistros o tenham. Porém, eu não vou para essa opinião; quisera que 
os conselheiros de estado que fossem nomeados ministros não conti
nuassem a exercer as funções de conselheiros. Como são diferentes as 
funções que se têm de exercer, quisera distinguir, discriminar uma 
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de outra ocupação; quisera mesmo que se compreendesse o fim da 
lei; a lei quer que o conselho seja composto de doze conselheiros, 
além dos ministros de estado; mas, se se entender que os conselheiros 
de estado, sendo nomeados ministros, não perdem o lugar de conse
lheiros, o resultado é que o número destes pode ficar reduzido a seis, 
e assim se não preenche o fim da lei. _ 

Além disto, os ministros que têm Cl desempenhar funções polí
ticas não vêm a ter quem os fiscalize, porque, como membros do con
selho de estado, eles se fiscalizarão a si mesmos, e dá-se mesmo o in
conveniente do conselho não ser contrário à opinião dos ministros, 
a seus atos, embora eles sejam hostis ao país. 

~ para evitar tais conseqüências que me parece que seria me
lhor declarar-se que os ·conselheiros de estado que fossem nomeados 
ministros, enquanto permanecerem no ministério, serão, no con
selho, substituídos por outros. 

~ esta a emenda que vou mandar à mesa .. 
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 
"Os conselheiros de estado que forem ministros; enquanto o 
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sendo substituídos por outros. Salva a redação. Paula Souza." 
O SR. SATURNINO - Não me parece, Sr. presidente, que 

possa admitir-se nesta discussão o artjgo aditivo que acaba de ofere
cer-se. O artigo 1 ~ do projeto, que já foi aprovado, só dispõe que os 
ministros sejam membros do conselho de estado, e o artigo oferecido 
agora quer que o não sejam. Como, pois podem haver em uma mesma 
lei dois artigos com disposições contrárias uma à outra? Se na 
discussão do 19 artigo fosse este apresentado como emenda a ele, 
claro é que, se passasse, prejudicava a disposição do projeto recipro
camente; tendo passado a disposição do projeto, é para mim claro 
que fica inadmissível toda a que lhe for contrária. 

Que a matéria do artigo adi"tilyo é contrária ao vencido, para 
mim é evidente. Com efeito, o que diz o artigo 19 do projeto? (Lê) 
"Haverá um conselho de estado composto de 12 membros ordinários 
além dos ministros de estado, que, ainda não o sendo, têm assento 
nele." Daqui se vê: 19 que os ministros de estado não estão no 
número dos doze, mas que não implica que sejam nomeados minis
tros, tendo entrado antes no número dos ordinários; 2!', que, ainda 
que não sejam conselheiros de estado, todos ou parte deles tinham 
assento no conselho, pelo fato de serem membros do ministério.- À 
vista desta disposição tão clara, como se admitirá, sem distinção do 
vencido, que os ministros de estado não sejam membros do conselho? 
Eis aí l que eu classifico manifesto absurdo; isto é, um mesmo indiví
duo ser e não ser, ao mesmo tempo, a mesma coisa. 
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Eu não entro agora, novamente, na preferência da doutrina do 
artigo aditivo à da primeira do projeto já vencido; uma tal discussão 
só pode ter lugar na revisão da lei; isto é, na 3~ discussão. Reserve 
o nobre Senador para então o seu artigo; ofereça-o como emenda ao 
1~, e então ·se averiguará qual das doutrinas deve ter a preferência. 
Por ora, creio ser fora da ordem a sua adoção; por isso, sem entrar no 
seu merecimento, voto contra. O mesmo digo do outro artigo aditivo 
oferecido na sessão passada pelo nobre Senador o Sr. Ferreira de 
Mello. 

O SR. PAULA SOUZA- O meu é emenda a esse. 
O SR. SATURNINO- Se é emenda, é substitutiva a ele; mas, 

seja uma emenda ao outro, ou sejam ambos artigos aditivos, não 
entro. nessa_ qu~tªo; C? que digo é que também não deve ter 
admitida a doutrina oferecicia-pe-hSr. -Ferrekáde Mello, pela mesma 
razão que dei para se não admitir a do Sr. Paula Souza. Com efeito, 
quer o nobre Senador que somente dois ministros de estado tenham 
assento no conselho; creio que é isto. Faça-me V. Exa. o favor man
dar o artigo ... (Lê) Com efeito é isso. 

· Ora, o ari:igo i? cio projei:o, já vencido, quer que tenham as
sento todos; e somente dois, é dizer-se que não sejam todos. Logo, se 
este artigo passasse na mesma lei, mandava-se, ao mesmo tempo, que 
fossem, e não fossem conselheiros de estado todos os ministros, o 
que é também absurdo; e, se tal passasse, devia até, emendar-se, 
quando viesse a redação ao senado, porque é um dos casos que o 
nosso regimento marca para se poder emendar redação. 

Enfim, Sr. presidente, o artigo ou emenda do Sr. Paula Souza é 
·uma ampliação da doutrina do Sr. Ferreira de Mello, porque este 
nobre Senador exclue todos os ministros, menos dois, e este exclui a 
todos, e mesmo os dois. Voto portanto contra ambos, mesmo sem 
entrar na sua conveniência ou desconveniência. 

O SR. VASCONCELLOS- Sr. presidente, julgo tanto o artigo 
como a emenda ociosos. A emenda diz que não poderão os ministros 
de estado acumular as funções de membros do conselho de estado, 
que esta lei estabelece; e o artigo aditivo só permite que dois minis
tros do poder executivo possam ao mesmo tempo ocupar o cargo de 
conselheiro de estado. 

Srs., nós devemos considerar nos ministros duas entidades dis
tintas: ou são conselheiros do imperador, e então o seu principal tra
balho é formar e dirigir o seu sistema político; ou se consideram dire
tores de um ramo da administração pública. Isto posto, é inquestio
navel que aos ministros de estado nunca se pode negar a qualidade 
de conselheiros do Imperador; eles são, sem dúvida alguma, os pri
meiros conselheiros da coroa. Mas, quanto aos conselheiros deste 
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projeto, é evidente que os ministros de estado não podem acumular 
o exercício de conselheiro de estado e de ministro de estado. Sendo 
as funções do conselho de estado as de aconselhar o monarca e os 
ministros, como se poderia supor que os ministros de estado houves
sem de aconselhar a si mesmos? 

· Pelo art. 7P, está declarado que os conselheiros de estado, de 
que trata esta lei, trabalharão reunidos ou em seções; e, quando o tra
balho for em seções, será presidido pelos ministros de estado. Pela 
letra da lei, se reconhece que este conselho é instituído, nãq só para 
aconselhar o monarca, como para coadjuvar os ministros, por issc que 
a atenção dos ministros de estado, toda absorvida com a direção da 
política do país, não pode dedicar-se, como convém, a todas as 
questões administrativas. Se, pois, os ministros de estado não podem 
ser ao mesmo tempo conselheiros, tais quais os define esta lei, é evi
dente que as emendas propostas são desnecessárias. Eu julgo claríssi
mo que os conselheiros de estado, de que trata esta lei, não podem 
acumular as funções de ministros de estado; ou hão de ser conselhei
ros de estado, ou ministros; e, a não ser assim, quando o Imperador 
.................. - ....... :_ ~ .... -- ... -'L.~: .. __ ,.,~ ~('>+~"'"" n~ .. :::a rnini~trn~ fi .... !=lr~ ~m tpr 
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conselho; por isso que são incompatíveis as funções de um com as de 
outro emprego. 

Julgando o artigo e emenda ociosos, hei de votar contra eles. 
O SR. PAULA SOUZA- A opinião do último honrado mem

bro que falou é conforme com a minha, quando julga incompatível 
o exercício de ministro de estado com o de conselheiro de estado; 
porém, não julgo admissível a sua opinião, quando considera que o 
artigo e a emenda são ociosos. O honrado membro julga que essa 
opinião é a que resulta do projeto; mas, se assim é, se o honrado 
membro reconhece que há falta de clareza no projeto, deve ·querer 
que ele vá claro, por isso que, sendo hoje o primeiro dia em que se 
trata desta questão, já se observa que, de dois nobres Senadores que 
sustentam o projeto, um entende o art. 19 de um modo, e outro de 
outro. O honrado membro, que eu considero criador do projeto, 
entende que essa sua opinião é a que deve correr; e, a querer que ele 
triunfe, deve procurar que se torne claro o projeto. Se o defeito do 
artigo aditivo é unicamente sua ociosidade, como diz o honrado 
membro, a discussão já prova o contrário; e por isso o honrado 
membro deve concordar em que ele se adote, porque ele tem por fim 
marcar a inteligência que se deve dar à lei. À vista da opinião do hon
rado membro, que reputa a emenda ociosa, eu poderia supor que, por 
ser ela minha, é que quer que seja rejeitada ... 

O SR. VASCONCELLOS -Não, Sr. 
O SR. P. SOUZA- Outro honrado membro diz que não é pos-
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sível admitir-se nem o artigo nem a emenda, porque a sua doutrina 
está em contradição com o que já passou no 19 artigo do projeto de 
lei. 

~ preciso, porém, que se note que o negócio não está muito 
líquido; dois nobres Senadores que sustentam o projeto já mostraram 
que, a este respeito, têm opiniões contrárias. Não poderá ainda haver 
uma terceira opinião? Não poderá o executor da lei dar uma inteli· 
gência diversa do espírito dela? Uma lei sujeita a inteligências diversas 
é certamente uma lei absurda. Se a inteligênCia é, segundo a opinião 
do honrado membro que de alguma maneira se tem declarado autor 
do projeto, que os conselheiros de estado, quando nomeados mi
nistros, não podem acumular as duas funções, eu folgo muito de que 
tenha essa opinião; porém o honrado membro considera duas entida· 
des em um só indivíduo, a saber, a de conselheiro da coroa e a de 
ministro de estado. Mas o sentido do projeto é criar uma entidade 
nova. Os ministros de estado ficam sendo simplesmente ministros e a 
qualidade de conselheiros Cio monarca passa para os conselheiros de 
gc:t:~rln l=u nnic: ~ \tÍc:t::~ rln nrni,:.tn ris> l,:.i nuic:,:.r::l nuP nc: .minic:trnc: ------· __ , ..--·-t - ....... _ ............ -.,-·-- -- .... , -·-··--·- , ... .I -- ·······--· --

não fossem considerados como o honrado membro os considera; 
quisera que os conselheiros de ertado tivessem por obrigação aconse· . 
lhar o monarca, principalmente no exercício do poder moderador; 
e que também aconselhassem os ministros nas funções administrati
vas; quisera que aconselhassem o monarca mormente nas grandes 
questões em que o ministério é parte; e, nesse caso, é necessário que 
o conselho de estado tenha toda a sua independência; o que se não 
verificará, se o ministério formar parte do conselho de estado; 
diminuir-se-á o número dos conselheiros', e o conselho se tornará 
inapto para aconselhar o monarca, principalmente nas questões em 
que for o ministério parte. Ainda poderia ser admissível a sua entrada 
no conselho, se os ministros fossem unicamente considerados como 
simples assistentes ou informantes, e não como membros ordinários 
dele. Eu entendia que os conselheiros, depois de nomeados ministros, 
já não deviam ser membros do conselho, porque eles não podem ser 
juízes de si mesmos; e demais, é indispensável que o conselho de 
estado esteja com o número completo de seus membros, e livre da 
influência dos ministros; ao menos em relação ao exercício das 
funções do poder moderador; e, para isso se conseguir, é indispensá
vel que os ministros de estado não sejam ao mesmo tempo conselhei
ros de estado. 

Esta é a inteligência que eu dava à lei, e a mesma que quer o 
nobre Senador que se lhe dê. Eu não julgo a doutrina da emenda 
oposta ao artigo do projeto, antes a julgo um corolário dele. O artigo 
diz que o conselho de e~a~o será composto de doze· membros ordi-
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nários, além dos ministros de estado, que, ainda não o sendo, terão 
assento nele. Para que esta disposição do artigo se realize, é necessá
rio que sempre exista o número de doze conselheiros; mas, podendo 
ser dos doze conselheiros seis ou quatro nomeados ministros de 
estado, é claro que o número fica limitado; e assim se não preenche 
a disposição da lei, porque os conselheiros nomeados ministros não 
se podem considerar ipso facto dispensados do exercício das funções 
de conselheiro de estado, para serem nomeados outros; e daí resulta 
que poderá vir o conselho a ficar reduzido a seis. 

· Entendo, pois, que a minha emenda só pode ser considerada 
ociosa, se se considerar que é ociosa que a lei vá clara; mas eu rogo ao 
Senado que não atenda ao indivíduo que oferece a emenda, e que 

· reflita que, sendo o voto do Senado que haja um conselho de estado 
composto de doze membros, além dos ministros de estado, que 
também nele tem assento, e havendo quem entenda que os conse
lheiros de estado podem ao mesmo tempo ser ministros, poderá assim 
o conselho de estado ficar reduzido a seis membros, e não ter doze, 
como qa.aer a lei. O Senado reflita se não há nisto contradição, se não 
há absurdo. 

Esta é a minha opinião. 
O SR. H. CAVALCANTI - Sr. presidente, ninguém há mais 

próprio para dar a inteligência da matéria vencida do que aqueles 
que contribuirão para o seu vencimento, e nenhuma ocasião própria 
de se conhecer o sentido de uma disposição legislativa mais do que a 
ocasião em que se ela discute. 

O Art. 1 ~ desta lei, que o nobre Senador achou em contradi
ção com o artigo aditivo proposto por outro honrado membro, diz: 

· "Que haverá um conselho de estado composto_de "doze membros_ 
ordinário, além dos ministros de estado que, "ainda não o sendo, 
terão assento nele." Supo·nho que a letra deste artigo deixa entender 
que os ministros podem ser os conselheiros de estado, ou todos ou 
parte deles. O nobre Senador que primeiro impugnou a emenda diz 
que não; mas eu peço ao honrado membro que reflita bem; apelo 
para o seu raciocínio, para sua costumada lógica. (Lê)- ... Além dos 
ministros de estado que, ainda não o sendo, terão assento nele-. O 
artigo diz: "dos ministros"; não diz que serão todos; não fixa o 
número; podem ser três, quatro, cinco, ou dois os ministros que 
tenham assento no conselho, e isto está dentro do art. 1 ?. Portanto, a 
idéia do nobre Senador, autor do artigo, não está em -contradição 
com o que se venceu no artigo 19 · 

Mas, no momento em que se duvida que se possa fixar o 
número dos ministros de estado que possam ser conselheiros, nesse 
mesmo momento, um nobre Senador que tem adotado o projeto, e já 
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se disse autor dele, entende que de forma alguma os ministros podem 
acumular as funções de conselheiro de estado. À vista destas contra· 
dições, se reconhece a necessidade de fixar a in'teligência do art. 1 ~ 
já vencido, e de passar algum artigo aditivo que o esclareça. Não 
duvido que a divergência que há entre diversos membros da casa 
provenha de algumas palavras do artigo ou emenda em discussão. 
Talvez que os nobres Senadores que entendem que os ministros não 
devem fazer parte do conselho de estado, admitam que os ministros 
possam ser conselheiros; mas que, enquanto ministros, não terão 
exercício. Seja como for, é necessário que se faça alguma declaração, 
para evitar contestações. A não passar a disposição clara, pode acon
tecer não vir a ser composto o conselho de estado como a lei quer. 

Sr. presidente, a lei tem alguma coisa de incompreensível: eu 
ainda não adivinhei o enigma desta lei. Um nobre Senador já di.sse, 
e creio que muito bem, que é ei sybilina! Eu não sei quais serão os 
regulamentos que se darão para que este conselho de estado fun
cione; mas, apesar de não entender bem o projeto,.ou talvez por essa 
mesma razão, não vejo incompatibilidade em que os ministros cie 
estado sejam ao mesmo tempo conselheiros. Não duvido que as 
funções de conselheiro de estado sejam tão árduas que qualquer capa
cidade não possa acumular outras; mas, as capacidades não são iguais, 
e homens poderá haver de bastante talento e experiência, que possam 
acumular as funções de ministro e conselheiro. Para que pois excluir 
o serviço que essas capacidades podem prestar? No conselho de 
estado da constituição primitiva, observamos que muitos conselheiros 
foram nomeados ministros de estado, e acumularam as duas funções. 
Achava portanto conveniente que a lei nem proibisse essa acumu
lação, nem a admitisse positivamente; porque, se ·todos os ministros 
do executivo forem conselheiros, então fica neutralizada essa institui
ção, e, por assim dizer, confundida com o ministério, quando, 
segundo a lei, é uma entidade muito distinta. Para pois remover este 
inconveniente, admitirei o artigo aditivo do nobre Senador para que 
só dois membros do ministério possam ser membros do conselho de 
estado; mais não. Se, todavia, se entender que podem ser admitidos 
três ou quatro, admiteu-se; mas, qualquer que seja a limitação que se 
faça, entendo que ela deve ir definida na lei; por isso acho que o 
artigo deve ser admitido. 

Eu, Sr. presidente, voto pelo artigo como remédio, e é por ter 
passado o artigo 1~ Talvez esteja em êrro, mas creio que, se os conse
lheiros de estado não fossem vitalícios, não havia necessidade desta 
disposição: estude-se bem toda a lei, e a casa reconhecerá a conve
niência, a necessidade da amovibÍiidade dos conselheiros de estado. 
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Para que certas peças das instituições sociais sejam estáveis, é preciso 
que os outros partilhem da me~a natureza, pois, a não ser assim, 
corre risco da máquina social se não equilibrar, não poder trabalhar. 

Se na terceira discussão se apre5entar alguma emenda (do que 
tenho esperança, segundo as promessas de alguns nobres Senadores) 
d qual concilie as dúvidas que se têm apresentado, votarei por ela, 
porque desejo que o projeto não seja um monstro; e, para isso se con
seguir, é necessário haver alguma emenda que vá pôr em harmonia o 
que se tem vencido com o que se pretende que passe. 

Concluirei observando que a emenda não está em contradição 
com o vencido, e que ela é tanto mais necessária quanto se observa 
que aqueles que a têm combatido reconhecem a necessidade de se 
fixar uma inteligência sobre o que está vencido. Não digo que o.nú
mero que o artigo oferece seja melhor; mas, entre um e seis se pode 
escolher um meio termo que seja mais conveniente. Talvez o número 
três seja o mais próprio. 

Pora ora, limito-me a votar pelo artigo em discussão, e pela 
emenda por que tem - salvo a redação - e desse modo pode não 
ficar prejudicado o vencido. 

O SR. MELLO MA TIOS- Sr. presidente, pelo que tenho ou
vido da discussão, colijo que o artigo 1P não é claro, o que da fixação 
segura da sua inteligência depende a sorte da emenda, digo da emen
da porque o artigo aditivo não julgo possfvel que passe, visto que não 
descubro razão alguma para que sejam admitidos somente dois minis
tros no conselho de estado, e recusados os outros; não descubro, na 
verdade, razão alguma para isso, nem tenho ouvido ao nobre autor do 
artigo aditivo, ou ao outro nobre Senador que acabou de falar, sus
tentá-lo por maneira que convença; apenas ouvi dizer de passagem 
que' não convinha que em um conselho de estado, composto de doze 
membros, seis deles fossem ministros; mas isto foi dito tão nua e 
descarnadamente, que não pode produzir a convicção; por isso tam
bém me não proponho a combater esta asserção, contentando-me 
em votar contra o artigo·aditivo. 

Quanto, porém, à emenda, sua sorte depende, como já disse, 
da maneira por que se fixar a inteligência do artigo 1P: ele diz que, 
além dos doze conselheiros ordinários, os ministros de estado, ainda 
o não sendo, terão assento no conselho. Se entendermos, à vista da 
cláusula -ainda o não sendo -,que os ministros têm assento e voto 
no conselho, então tiveram todo o fundamento as observações do · 
nobre Senador (o Sr. Saturnino) quando achou a emenda contradi
tória com o artigo, porque de fato ela iria destruir o artigo; e, se pas
sasse, terfamos em uma mesma lei dois artigos perfeitamente contra
ditórios; se porém entende-se que pelo artigo 1Ç> os ministros não têm 

496 



., ., 

., 

·l 

' ., 

.:.cl 

voto no conselho, nesse caso julgo escusada a emenda, porque, pelo 
fato de ser um conselheiro nomeado ministro, suspendem-se-lhe as 
funções de conselheiro; e eis demonstrada a desnecessidade da 
emenda. 

Por agora limito-me a estas considerações. 
O SR. FERREIRA DE MELLO- Para satisfazer ao nobre Se

nador que acaba de sentar-se, procurarei demonstrar a necessidade da. 
minha emenda aditiva; esforçar-me-ei por explicar o meu pensamento 
quando a formulei. 

O nobre Senador julgou a minha emenda em contradição com 
o artigo 19; felizmente já um outro nobre Senador que sustenta o 
projeto demonstrou que esta contradição não existia. 

O artigo 19 diz que haverá um conselho de estado composto 
de 12 membros ordinários, além dos ministros de estado que, ainda 
não o sendo, terão assento nele. Ora, a segunda parte do artigo não 
exprime qual será o número dos ministros que terão assento em con
selho; portanto, julgo que o meu artigo pode marcar o número dos 
ministros que podem fazer parte do conselho; isto me parece eviden
te, quanto mais que é prática da casa, quando se discute um projeto, 
apesar dos artigos que se vão vencendo, em artigos subseqüentes, 
alterar-se o vencido. Fundado nessa prática foi que mandei a emenda 
determinando que somente dois ministros de estado pudessem ter 
assento no conselho. 

Entendo que, pela letra do artigo e esp(rito do projeto, os mi
nistros não têm. somente assento no conselho, mas também têm voto; 
por isso quisera deixar mais livres os conselheiros de estado da influ
ência dos ministros, principalmente atendendo a que se hão de tratar 
no conselho altas questões de política, em que muitas vezes o minis
tério será parte; e deverão, em negócios tais, ser os ministros de 
estado ao mesmo tempo juízes e partes? Certamente que não. Figure
mos a hipótese de tratar-se no conselho se se deve demitir o minis
tério, ou dissolver a câmara; nesta questão não é o ministério parte 
muito interessada? É inegável que sim. É, pois, atendendo a isso que 
eu procuro modificar a disposição do artigo 19 do projeto, visto que, 
segundo a disposição literal que se acha nele consagrada, vê-se clara
mente que os ministros ficam sendo conselheiros de estado, com 
assento e voto. 

Já se figurou o caso em que a coroa tenha nomeado seis mem
bros do conselho ministro de estado, por isso que, pelo projeto, não 
ficam os conselheiros excluídos de serem nomeados ministros de es
tado; aí temos, pois, que se der a ocasião de se tratar uma questão em 
que seja interessado o ministério, ficará o resto do conselho equilibra-
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do com o ministério; e poder-se-á, neste caso, tomar uma deliberação 
tão imparcial como deve ser? Creio que não. 

Meu desejo era que se especificassem os casos em que· os minis
tros não poderiam ter assento no conselho, como nessa hipótese figu
rada; mas, observando a tendência que havia de se dar no conselho 
assento e voto aos ministros, contentei-me, não contudo quanto eu 
desejava, mas com o que me pareceu mais possível conseguir, isto é, 
que só pudessem ter assento no conselho dois ministros de estado. 

Eu retiraria a minha emenda e votaria pela do Sr. Paula Souza, 
por isso que preenche mais positivamente o que tive em vista; mas, 
não sabendo qual será o resultado final da questão, deixou em campo 
ambas as emendas, para que o Senado, em sua sabedoria, adote a que 
melhor convier, e rejeite aquela que lhe pareça não dever merecer o 
seu assento. · 

Da' discussão se poderá ter conhecido que uma disposição 
clara deve ser especialmente consagrada na lei. Dos dois nobres Se
nadores que têm constantemente sustentado o projeto, um taxa a 
emenda de absurda, e a considera coino indo de encontro ao vencido; 
outro áiz que o mesmo que se qüei· iiã emanda é o que conté~ c 
projeto, por isso a julga ociosa; entende, como eu, que os ministros 
da coroa não podem deliberar nos casos em que são juízes e parte ao 
mesmo tempo. Ora, se, neste momento, dois nobres Senadores, que 
pugnam a favor do projeto, se apresentam em tal contradição, e que 
não poderá suceder quando se for executar a lei? Então poderão apa
recer ainda maiores dúvidas. 

Disse mais o nobre Senador que era desnecessário tanto o arti
go como a emenda, porque a letra do artigo 1 ~do projeto era clara;· 
mas a contradição em que se acham os dois nobres Senadores que 
têm sustentado o projeto prova que assim não é; e uma vez que não 
há no projeto essa clareza que se quer inculcar, devemos procurar 
que ele não possa admitir dúvida em sua execução. Não vejo pois 
razões que me possam fazer persuadir que o artigo aditivo e emenda 
sejam inúteis ou contraditórios com o vencido. 

Que serão desprezados tanto o artigo como a emenda, é o que 
se deve esperar, se continuar a votação que tem tido cada um dos ar
tigos. Alguns artigos do projeto foram aprovados, conquanto sua 
matéria fosse contestada da maneira a mais evidente e positiva;· mas 
as razões daqueles que os combatiam não foram tomadas em consi
deração; apenas passou uma emenda de um nobre Senador, que 
salvou os príncipes da casa imperial de ficarem sujeitos a trabalhar 
sob presidência dos ministros de estado; note o Senado que foi esta 
a única emenda que mereceu aprovação. Pelo art. 8~, segundo enten
dem alguns nobres Senadores, faz o corpo legislativo uma delegação 
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de seus poderes; segundo outros, não contém esse artigo mais do que 
aquilo mesmo que está na constituição. O artigo foi aprovado; mas, 
veremos como será executado. 

Um nobre Senador disse que ainda aguarda a 3~ discussão; 
muito espera dela; mas, é necessário que reflita na sorte que o projeto 
vai tendo nesta 2~ discussão; observe a dificuldade que há de oferecer 
emendas na 3~ discussão, e conseguir que passem. Se falo nisto, é por 
pensar que assim promovo o aperfeiçoamento de um projeto, que 
todos nos interessamos que seja· útil à coroa e ao paIs. 

Com bastante receio tenho falado nesta matéria, e oferecido 
duas emendas; mas a discussão me tem feito perder o escrúpulo de 
que minha opinião era infundada; ela me tem mostrado, com evi
dência, que não eram fora do propósito as minhas observações. 

··concluirei declarando que votarei em primeiro lugar pela 
emenda do Sr. Paula Souza, por ser mais ampla e conforme com o 
que desejo; mas, se não passar, votarei pelo meu artigo, ainda que 
mais acanhado. Contentar-me-ei com esta menor esmola, quando não 
possa obter tudo quanto desejo. Desta maneira, ficarei em paz com a 
minh~ t'nnc:.t"iPnf'i~ ········- ~-· ·--·-··-·-· 

O SR. LOPES GAMA- Rejeito o artigo e a emenda, não só 
por considerar sua matéria em oposição com o artigo 1 ç>, que está 
aprovado, como porque me parece que tendem a diminuir as prerro
gativas da coroa, garantidas pela constituição. A constituição atual só 
dá ao monarca o conselho de ministros para o aconselhar, tanto nos 
atos do poder moderador como do poder executivo, e isto se depre
ende dois dos capítulos W e 2Çl do título 5Çl da constituição. Ora, 
sendo isto assim, perguntarei: pode atualmente o monarca, segundo a 
constituição, consultar o ministério sobre todos os negócios políticos 
do país, e este aconselha-lo? Pode, porque a constituição assim o per
mite. 

Logo, como, por meio de uma lei ordinária, se há de coarctar à 
coroa uma prerrogativa garantida pela constituição? Como é que os 
nobres. Senadores que têm achado que, pela fixação do número dos 
membros do conselho de estado, se coarctavam as prerrogativas da 
coroa, não descobrem que nesta emenda há um verdadeiro ataque das 
emendas prerrogativas? 

Os nobres Senadores que mais afincadamente têm combatido o 
projeto, têm por várias vezes apelado para as nações' cultas, como a 
Inglaterra-ia França, a fim de sustentar suas opiniões. Ora, permitam 
que agora lhes pergunte se nas diferentes organizações do conselho de 
est. da França, quer no conselho d'en haut, quer no de gabinete, 
quer no conselho de estado propriamente dito, acham disposição ai-
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guma que exclua do conselho ministros de estado, ou que limite o 
número dos que nele devem ter assento. 

No conselho privado da Inglaterra acha-se alguma dessas exclu
sões? Não; porém ~s nobres Senadores querem que no conselho de 
estado de que trata essa lei haja exclusões, apesar de as não encon
trarem nesses países onde têm ido procurar exemplos, para sustentar 
suas opiniões. Isto é que é originalidade nunca vista!. .. Não me refiro 
só a estes dois países, mas a todos os outros onde esta instituição se 
acha estabelecida. Entendo pois que, à vista das razões que acabo de 
apresentar, não pode passar nem o artigo nem a emenda; mas, se me 
oponho à sua doutrina, não se infira daí que o faço por querer o pro
jeto passe tal qual; reconheço a necessidade dele ser emendado; e 
já declarei que estãO pronto a anuir às emendas que forem precisas, 
mas nunca às desta natureza, as quais se não podem sustentar a par 
de nossas instituições, nem com exemplo dé outras nações que te
nham conselhos de estado. 

O SR. M. DE BARBACENA .Sendo minha opinião, senhor 
presidente, que o conselho de estado deve ser meramente político, 
se assistisse à discussão, não votava pelo artigo primeiro, que quer 
que os ministros de estado possam acumular o cargo de conselheiros 
de estado; e, por conseqüência, também não posso adotar o artigo 
aditivo que agora se discute, o qual propõe que no conselho de 
estado só se admitam dois minist!COs; nem mesmo descubro razão su
ficiente para que sejam admitidos dois e não três ou quatro. Mas, já 
disse em outra ocasião que me reservo para oferecer as emendas que 
julgar necessárias a este projeto, quando for trazido à terceira discus
são; porém, tendo observado hoje que respeitáveis Senadores que 
sustentam o projeto apresentam grande diferença de opiniões sobre 
as emendas que se têm oferecido, não posso deixar de chamar a aten
ção do Senado, como já fiz quando se formou o regimento, sobre os 
graves inconvenientes de, no fim de um projeto que contém muitos 
artigos, oferecerem-se emendas, ou artigos aditivos, pela simples lei
tura dos quais não é possível ver-se a relação que possam ter com 
todo o projeto, e, cuja aprovação ou rejeitaçao pode causar grande 
dano ao vencido; portan-~, enquanto se não reforma o argumento, 
limito-me a pedir aos nollr,es Senadores que quiserem oferecer emen
das na 

0

3~ discussão, que jf1~resentem o mais cedo possível, para que 
sejam impressas e distrillllli~as, formando-se juízo sobre elas, conse
guindo-se assim estabelt--:'fmos a discussão com mais regularidade. 

Hei de votar cont ~~ma das emendas, e a favor de outra que se 
conforma com a minha 11pinião. Desejo sobremaneira que termine
mos a 2~ discussão, e que,passemos auanto antes à 3~. 
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O SR. PAULA SOUZA - A vista do que disse um honrado 
membro, que falou erri penúltimo ·lugar, ainda tenho a fazer algumas 
observações. Disse o honrado membro ·que o artigo e a emenda eram 
contra o vencido, e que, sendo expressa a letra do artigo, para que se 
lhe desse uma inteligência qualquer, era preciso que houvesse dúvida 
a seu respeito. Essa circunstância já se dá, pois que dois nobres mem
bros que sustentam o projeto pensam diversamente, como já demons
trei. 

O honrado membro disse que com a letra das emendas se ia 
coarctar as prerrogativas da coroa: eu poderia dizer ao honrado mem
bro que a quem mais cabalmente competia responder a este seu argu
mento era ao honrado membro que com mais afan tem sustentado o 
projeto; mas, como ele, sobre este ponto, partilha a minha opinião, 
vou, na falta dele, fazer algumas observações, bem certo de que elas 
não poderão ter a força que teriam se fossem apresentadas por esse 
honrado membro. 

Quisera que o nobre membro me mostrasse qual o artigo da 
constituição que cria este conselho de ministros, que diz que eles são 
os conselheiros do mo-narca. Eu tenho procurado essa disposição na 
constituição; porém a não tenho encontrado. Em uma lei da assem
bléia constituinte se dizia que, enquanto não houvesse conselho de 
estado, o ministério tomaria o conselho do monarca; porém, depois, 
foi promulgada a constituição a qual, criando o conselho de estado, 
reconheceu os ministros como agentes do poder executivo ... 

O SR. L. GAMA- Eu falo da constituição atual. 
O SR. P. SOUZA- Nem mesmo no ato adicional eu vejo que 

se diga cousa alguma a esse respeito. Portanto, ou eu estou em erro, 
ou o honrado membro:·se eu estou, cumpre ao honrado membro 
mostrá-lo; e, se é o honrado membro que está em erro, como estou 
persuadido, então cai o seu argumento. Mas eu creio que, para provar 
que não estou em erro, é bastant~ firmar-me na constituição. Ela 
considerou duas entidades diversas: criou o conselho de estado, a 
quem deu certas e determinadas atribuições, e reconheço os ministros 
de estado como agentes do poder executivo. Hoje não existe o conse
lho de estado, porque foi abolido; mas agora o estamos criando por 
esta lei; e se o fim dela é dar a esse conselho a atribuição de aconse
lhar o monarca em atas em que o ministério pode ser parte, é conve
niente que os ministros que forem ao mesmo tempo conselheiros não 
exerçam as funções de conselheiros enquanto se conservarem na admi
-nistração. Além de que, para irmos de acordo com o pensamento do 
projeto, deve sempre o conselho constar de 12 membros que não 
sejam ministros; os membros dele que forem chamados para a admi
nistração não devem, enquanto ministros, continuar no exercício de 
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conselheiros. Assim se preenche o fim da lei. 
Disse o nobre Senador: "Como é que vós, para sustentardes 

vossas opiniões, ides buscar exemplos em países estrangeiros, e agora 
não quereis, sobre este ponto, ir observar o que se pratica nas nações 
cultas?" Eu não o julgo necessário neste caso, e também entendo 
que, quando se vai corroborar uma opinião com exemplos de pa(ses 
estrangeiros, não se deve somente encarar por um lado, mas sim pelo 
todo as instituições que se quer tomar por modelo; e é encarando 
essas instituições somente por um lado que se procurou estabelecer o 
conselho de estado de que trata este projeto. Aqueles que, para sus
tentar suas op'iniões, têm procurado exemplos em nações estran
geiras considerando a instituição no seu todo, não podem ser censu
rados por terem ido procurar esses exemplos; quem por isso só pode 
ser censurado são os honrados membros que quiseram fazer um 
projeto original, não imitando essas nações. 

O conselho de estado que existe em outras nações tem uma 
índole diversa. Na França, não me recordo que houvesse conselho de 
ar+<>.-ln nnl{ti,.n '""""'" nn tomnn ri::~ roc:t::uar;:~t'::Ín• olo ~ t'nmn11nh::~ rlnc: _,...._ ___ I"""- •• -·-- --· ·-- • ·- --·.·r-- -- . _ ..... w.· ••• -y-'-' . ...,,., '"'""" ....... ·r .... • '' ·-- _.._,.,., 

ministros de estado em exercício, dos antigos ministros, e mais alguns 
membros, a quem o rei honrava com essa nomeação. Esses conselhos 
porém não eram estáveis; apenas duravam alguns meses. Depois da 
revolução de julho, quase no fim do ano de 1830, Lu(s Filippe criou 
um conselho de gabinete composto dos ministros, e de mais algumas 
pessoas notáveis, entre as quais citarei Lafitte e Dupin; porém, 
acabou imediatamente. Qual é pois o país onde haja conselho de 
estado permanente de que os ministros façam parte? Se isso se não 
mostra, nem também que tais conselheiros fossem mixtos, como é o 
de que se trata no projeto, o argumento do nobre Senador não 
procede. 

O argumento de limitação não serve, porque as atribuições do 
monarca de modo algum ficam coarctadas pela emenda. Os honrados 
membros é que as limitarão, porque põem o monarca na necessidade 
de só ouvir a 24 indivíduos durante toda a sua vida. Mas, como a lei 
julga indispensável que o conselho seja composto de doze membros, 
cumpre que nunca deixe de o ser; o que acontecerá se não passar a 
emenda. 

t mister que o monarca seja auxiliado pelo conselho, princi
palmente nos negócios graves em que o ministério é parte; e, passan
do o artigo como esta concebido, o resultado será ficar o monarca 
sem conselho; ou, quando o tenha, formando os ministros parte dele, 
podem ilaquear a sua consciência. 

Entendo, pois, que nem a constituição nem exemplos de 
outras nações obstam a que passe a emenda; e, sendo evidente a 
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necessidade de se fixar a inteligência da lei, ainda entendo que a 
emenda deve passar. Para se não dar essa necessidade, seria preciso 
que o nobre Senador apresentasse exemplos de outras nações que 
corroborassem a sua opinião, e de países onde os conselhos de estado 
tivessem a mesma organização que se dá a este de que se trata. Mas 
este conselho é sui generis; e, ainda mesmo que se apresenta:s5em 
exemplos de outras nações, não procediam. 

A emenda nada mais vai fazer que dar inteligência ao vencido; 
mas, se se quer que a lei continue a passar como até aqui, ficando 
sujeita a mil interpretações contrárias, então não deve passar a emen
da, para ir tudo em conformidade do vencido. 

O SR. LOPES GAMA- Não entendo que haja essa divergência 
que inculcou o nobre Senador entre a minha opinião e a de outro 
nobre Senador que também sustenta o projeto. O que disse o nobre 
Senador para se inferir essa divergência? Disse que, quando um conse
lheiro de est~o é nomeado ministro da coroa nem por isso deixa de 
exercer as funÇões de conselheiros, de dar conselho ao monarca. 
Cessam, sim, as funções de conselheiro ordinário, mas nunca deixa 
de aconselhar ao monarca .... 

O SR. VASCONCELLOS -Apoiado. 
O SR. L. GAMA- É preciso que o nobre Senador atenda bem 

a que o conselho de estado, de que trata o projeto, não é meramente 
administrativo, como é o de França: tem essa natureza, e ao mesmo 
tempo a natureza do conselho privado da Inglaterra, quando se reúne 
para dar conselhos ao monarca. Ora, o ministro de estado, pela 
constituição, tem o direito de aconselhar o monarca. O nobre Sena
dor, porém, contestou isto, perguntando onde é que na constituição 
estava declarado que os ministros fossem os conselheiros do monar
ca. Eu vejo isto, como já disse, nos dois capítulos do título 59, em 
que se trata do poder executivo e do poder moderador. Por esses 
capítulos, não vejo que haja outros indivíduos que aconselhem o 
monarca que não Sl:ljam os ministros de estado. Em conseqüência da 
extinção do conselho de estado, de que trata a constituição primitiva, 
os ministros de estado é que agora se consideram aptos para aconse
lhar o monarca,. tanto nos atos do poder moderador como do poder 
executivo, e hoje, se o nobre Senador quiser censurar qualquer medida 
da coroa que parta de um desses poderes, há de censurar o conselho 
dos ministros; pois que da constituição se não infere que haja outros 
conselheiros oficiais que não sejam eles. 

Isto certo, como é que agora se quer que esses ministros não 
sejam chamados para aconselhar o monarca? Ou como, permitindo-se 
que o sejam, se quer que o sejam só em tal e tal número? Disto 
senão encontra exemplo em nação alguma, como já fiz ver. Nem na' 
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França, nem na Inglaterra, há ordenança ou lei alguma que exclua os 
ministros de estado de aconselhar o monarca: na França não são so
mente chamados os ministros que estão em exercício, mas também 
aqueles que já o foram. 

Parece-me pois ter demonstrado que não estou em contradi
ção, como supõem o nobre Senador, com a opinião do outro nobre 
Senador que comigo tem sustentado o projeto; e, persuadido como 
estou de que o artigo e a emenda vão alterar o vencido no art. 1 ç>, hei 
de votar contra eles. 

O SR. H. CAVALCANTI -Sr. presidente, eu poderia dizer 
que os nobres Senadores que votam contra os artigos aditivos não 
estão em contradição; eu acho que, com efeito, eles votam de acordo, 
mas só em um ponto, que é em rejeitar tudo o que não for o projeto. 

O SR. LOPES GAMA - Isso não é parlamentar. 
O SR. H. CAVALCANTI -Não é parlamentar! Eu estimarei 

muito ser instruído no que é ou não parlamentar. 
O SR. LOPES GAMA -Voto segundo minha consciência; sou 

homem sério e não de partido. 
O SR. H. CAVALCANTI - Isto que acabo de dizer creio que 

não ofende o melindre de ninguém; mas o que é certo é que, a não 
ser este acordo, os artigos seriam adotados. Os nobres Senadores, 
pela discussão, têm-se mostrado contraditórios; emitiram opiniões 
diversas; não obstante, votam pelo projeto. Nesse.caso, melhor seria, 
para irem de acordo, não discutir, calar e votar. Ã vista das opiniões 
dos nobres Senadores é que ajuízo que há contradição, e só há acor
do em rejeitar todas as emendas ao projeto. Clama o nobre Senador 
que isto não é parlamentar; não sei que não seja parlamentar; digo 
que o é, e declaro que, quarido eu entender conveniente que tais e 
tais medidas passem, sejam quais forem os oradores que falem contra, 
eu sempre hei de votar por elas. O pa~lamento, as câmaras não podem 
deixar de fazer tais e tais pontos, a fim de prevalecer tal e tal dou
trina; e, para esta prevalecer, é necessário a discussão. Se, todavia, 
não é assim, eu peço ao nobre Senador que mostre onde está o meu 
erro. 

Diz o nobre Senador que, pela doutrina das emendas, seus au
to'res, e aqueles que votam por elas, querem coarctar a vontade do 
monarca. Ora, eu peço ao nobre Senador que compare a doutrina das· 
emendas à do artigo 1 ç>, e veja se essas emendas são ou não ampliati
vas. O artigo quer que haja 12 conselheiros e que os ministros possam 
ou não ser conselheiros, porque diz: -ainda não sendo conselheiros 
-, o que admite a possibilidade de haver ministros conselheiros e 
ministros não conselheiros. Ora, pergunto eu, se a lei dá essa hipó
tese, não pode acontecer que seis conselheiros sejam ao mesmo 
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tempo ministros? E, neste caso, não pode a opinião do conselho 
influir por tal maneira no espírito do monarca, e que este como que 
se veja obrigado a não chamar para o ministério senão a membros do 
mesmo conselho? E, quando na emenda se diz que o máximo não 
excederá a dois, o que se faz? Não se dá mais liberdade ao monarca? 
Não se diz na emenda que o monarca não possa chamar para o minis-

' tério mais de dois conselheiros; pode fazê-lo; mas, se mais .de dois 
conselheiros quiserem ser ministros, então renunciem o encargo de 
conselheiro. Então, como diz-se que se quer coarctar a vontade do 
monarca, quando, pelo contrário, o que se quer é ampliá-la? 

Mas, senhor presidente, não foi para isso que pedi a palavra, 
e sim para dizer que ainda se não respondeu aos argumentos apresen
tados em favor do artigo aditivo; e, quando se quis responder, acha
ram-se em contradição dois nobres Senadores que sustentam o proje
to: um disse que era contra o vencido no artigo 1\l; que os ministros 
por esse artigo eram considerados conselheiros de estado; entretanto 
teve o dissabor de ver combatida essa opinião por outro nobre Sena
dor que sustenta o projeto. 

Sr. presidente, eu resigno-me a qualquer que for~ deliberação 
da casa: se a casa enteQder que o projeto não deve ser alterado, eu me 
submeterei à sua decisão, mas peço licença para ponderar o inconve
niente que há de se apresentarem artigos aditivos em 3? discussão, 
que é muito mais vantajoso que as emendas se ofereçam em 2? dis
cussão, pois que na ~ podem ser instaurados, quando por ventura 
caiam em 2?, e que muito mais prejudicial é que se reservem para 
serem apresentadas em 3? discussão, a que então pode ocasionar uma 
4? discussão. Portanto, Sr. presidente, eu lastimo que os nobres Sena
dores que acham alguns defeitos no projeto não se deliberassem a 
mandar emendas na 2~ discussão, porquanto, ainda que rejeitadas 
fossem, podiam ser instauradas em 3?. 

Eis o que me fez pedir a palavra. Quanto ao mais, vejo que não 
se quer discutir, e que o projeto está vencido, porque, se se quisesse 
discutir, certamente maiores contradições se observariam na doutrina 
de tais artigos. 

O SR. PAULA SOUZA - Sr. presidente, pedi a palavra para 
uma explicação. O último discurso do honrado membro que comba
teu a emenda faz-me pensar que ele está concorde comigo. O que o 
honrado membro quer é que haja sempre doze conselheiros para 
aconselhar o monarca. E isto também o que a emenda estabelece. Eu 
rogo ao nobre Senador que a leia, e ela, salva a redação, diz:- Que 
os conselheiros que forem ministros, enquanto o forem, deixarão de 
ser conselheiros de estado, deixarão de formar o número de doze; 
mas, não obstante, quer sempre que haja doze conselheiros do estado 
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-. Ora, não passando a emenda, e prevalecendo a idéia dos honrados 
membros, segue-se que haverá um conselho de estado de seis mem
bros, porque os ministros têm assento no conselho que a lei lhe 
garante, e ver-se-á um conselho de estado de seis membros para acon
selhar o monarca nas árduas funções que ele tem de exercer como 
poder moderador e chefe do poder executivo. Quando houver uma 
crise, uma luta de interesses contrários, é evidente que o ministério, 
se tiver consciência do seu dever, quando aventar uma idéia, há de 
querer realizá-la; e, se essa idéia fizer mal ao pa(s, sendo o conselho 
tão reduzido, o gabinete não encontrará obstáculo. Podem os minis
tros supor que a sua idéia é boa, quando, na realidade, não seja; eu 
trago por exemplo o ministério Polignac. Quem pode negar grandes 
virtudes a esse homem? Mas era um homem que estava imbuído nas 
idéias de outro século, tinha amor imenso ao direito divino. Mas 
ninguém há de contestar-lhe muitas virtudes, como homem, e adesão 
e amor ao país como Francês. Isto que digo a respeito do Polignac, 
se entende também a respeito dos seus colegas: eles estavam persua
didos que deviam constituir a Carlos X em um poder ditatorial; esta
vam persuadidos que não havia governo regular sem que os deputados 
não fossem escravos do poder; considerarão a França do século XIX 
como a França dos séculos anteriores; e, por isso, abalarão o trono. 
E talvez hoje a França não tivesse monarquia, se não tivesse, nessa 
época, em seu seio, o general Laffayette, que se opôs aos desígnios 
dos demagogos. 

Portanto, podem dar-se ministros mui virtuosos, mas que, não 
obstante, errem; e por isso quisera que houvesse sempre um conselho 
de doze membros independentes, que aconselhassem ao monarca, 
e que os conselheiros que passassem a ser ministros tivessem assento e 
voto como ministros, mas que não fossem os doze do conselho, e sim 
acessórios. Eis a inteligência da emenda. 

Tenho-me explicado quanto seja preciso para tornar a minha 
idéia clara, e isto tanto eu julgo necessário, quanto encaro esta lei 
muito perigosa, não só ao país, mas até ao monarca. 

Achando-se na antecâmara o ministro da guerra, fica adiada a 
discussão; e, sendo introduzido com as formalidades do estilo, toma 
assento na mesa, e entra em primeira discussão a proposta do governo 
e emendas da câmara dos deputados, fixando as forças de terra para 
o ano financeiro de 1842 a 1843. 

PROPOSTA. 

"Art. H> As forças de terra, para o ano financeiro de 1842 a 
1843, constarão: 
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§ 1Ç> Dos oficiais generais, dos do estado maior do exército, 
praças e arsenais, corpo de engenheiros e oficiais dos corpos. 

§ 2Ç> De treze mil praças de pret de linha, em circunstâncias 
ordinárias, e dezesseis mil praças, em extraordinárias. 

§ 3Ç> Das duas mil praças de pret fora da linha. 
§ 4Ç> De quatro companhias de artífices. 
Art. 2Ç> As forças acima fixadas serão distribuídas pela maneira 

seguinte: 
Doze batalhões de caçadores. 
Três regimentos e quatro esquadrões de cavalaria ligeira. 
Cinco batalhões de artilharia a pé. 
Um corpo de artilharia a cavalo . 
Um corpo de pontoneiros, sapadores e mineiros. 
Art. 3Ç> As forças, fora da linha acima designadas, serão reparti-

das pela forma seguinte: 
Um corpo de artilharia. 
Um esquadrão de cavalaria. 
Um batalhão de artilharia. 
Uma companhia de cavalaria. 
E oito companhias de caçadores de montanha. 
Art. 4Ç> O governo fica autorizado para conceder uma gratifi

cação correspondente à terça parte do soldo, além dos mais venci
mentos, aos militares que servirem ativamente em qualquer ponto do 
império, onde a ordem pública for alterada, ou que forem encarrega
dos de comissões importantes. 

Art. 5Ç> O mesmo governo poderá abonar às praças dos corpos 
do exército, que, podendo obter baixa por terem completado o seu 
tempo de serviço, quiserem continuar a servir, uma gratificação 
igual ao soldo de primeira praça, enquanto forem praças de pret: 

Art. 6Ç> Para se completarem as forças fixadas no artigo 1Ç>, 
continuarão em vigor as disposições da carta de lei de 29 de agosto 
de 1837. 

Art. 7Ç> Os alunos aprovados plenamente nos dois primeiros 
anos de estudo de escola militar, que tiverem mostrado assiduidade 
e distinto adiantamento nos exercícios práticos, poderão ser promo
vidos a oficiais, com a denominação de - alferes alunos-, e com as 
mesmas vantagens dos alferes do exército, menos a patente, a qual só 
terão os ·de infantaria e cavalaria, tendo mais um ano de serviço nos 
corpos do exército, e os das armas científicas completando três anos 
de estudos. 

Uns e outros poderão depois ser admitidos nas vagas dos 
corpos das respectivas armas. 

Art. 8~ A gratificação adicional dos cirurgiões e capelães do 

507 



exército será de quarenta mil réis mensais. Os mesmos cirurgiões são 
compreendidos nas disposições em vigor do alvará de dezesseis de 
dezembro de 1790, e da carta de lei de 6 de novembro de 1827. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1841.- José Cle
mente Pereira." 

Emendas aprovadas pela Câmara dos Deputados.à proposta do 
poder executivo que fixa as forças de terra para o ano financeiro de 
1842 a 1843. 

"A assembléia geral legislativa decreta: 
Substitutivo aos artigos 2~ e 3~ - O governo é autorizado a 

organizar, dentro do prazo de um ano, a força decretada no artigo 
1!', segundo melhor convier ao serviço público. 

Aditivo ao artigo 6!'- No final deste artigo, continue-se- me
nos a parte em que a mesma lei exime o recrutado do serviço, me
diante a quantia de 400$rs. Os novos alistados, sendo voluntários, 
servirão seis anos, e oito sendo recrutados.-

o a"rtigo 7!' seja substituído pelo seguinte: 
A disposição da lei número 149, de 27 de agosto de 1840, 

sobre alferes alunos, compreende, desde já e· enquanto não for 
expressamente revogada, somente os alunos que obtiverem plena 
aprovação nos dois primeiros anos de estudo da escola militar. 

Emenda ao artigo 8!' - Depois da palavra - mensais - conti
nue-se - Quando porém os mesmos cirurgiões sejam empregados nas 
províncias que forem teatro da guerra, na qualidade de diretores· de 
hospitais gerais militares, havendo mais de um facultativo nos ditos 
hospitais, ou quando forem empregados como cirurgiões-móres de 
brigada, ou divisão de qualquer força em operações, terão a gratifi
cação adicional de 70$rs. - Depois segue como no artigo, desde -
Os mesmos cirurgiões, etc., até 1790.- Dai por diante, ao resto do 
artigo, substitui-se o seguinte: - e as viúvas, filhas ou mães de cirur
giões militares, são compreendidas nas disposições da carta de lei de 8 
de novembro de 1827, pelo mesmo modo que se pratica a respeito 
das famíl:as dos outros oficiais do exército.-

Os artigos 4~, 5~, 69, i~ e 89 da proposta, passam a ser 3~, 4~, 
5~, 6~e 79. 

Paço da câmara dos deputados, em 3 de julho de 1841. -Ar
cebispo, presidente. - D. José de Assiz Mascarenhas, 1 ç> secretário.
Joaquim Nunes Machado, 2!' secretário. 

É aprovada a proposta e emenda em 1!' discussão para passar à 
2~, na qual entra imediatamente, começando-se pelo artigo 1!'. 

O SR. MAROUEZ DE BARBACENA -Sr. presidente, o§ 2!' 
do artigo 1 ç> da proposta dá 16.000 praças em circunstâncias extraor
dinárias, e tais são aquelas em que nos achamos. Pelo mapa que vem 
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anexo ao relatório do nobre ministro, estas praças pouco excedem a 
13 mil. Ora, qualquer que seja a atividade do nobre ministro, que eu 
reconheço e admiro, contudo não julgo possível que jamais preencha 
semelhante número de praças, com as leis existentes, e por isso julgo 
que há uma ilusão voluntária, tanto da parte do governo, quando 
pede 16.000 praças, como da parte do corpo legislativo quando as 
concede; e esta minha opinião tanto mais é fundada quanto é verda
deira a impossibilidade de preencher o quadro do exército com as 
leis existentes. Mas, para regular o meu raciocínio, desejo ouvir ao 
nobre ministro se, com efeito, tem ele excedido ao número que 
exlstia, e suprido as perdas que tem sofrido o nosso exército, depois 
de sua entrada no ministério; e se tem esperança de, com as leis atuais 
elevar o exército ao seu estado completo; porque aliás não hei de 
votar dinheiros para um fim que não é possível conseguir-se. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA (ministro.da guerra)- Deseja o 
nobre Senador ser informado se eu posso assegurar que existe efetiva· 
mente a força declarada no mapa anexo ao relatório do ministério 
da guerra; e devo declarar que estou convencido de que necessaria· 
~ai'it~ deve haver nele alguma falta de exatidão, exatidão porém que 
não pode bem verificar-se, em conseqüência do movimento que tem 
havido das forças das províncias do norte para esta corte e Sta. Cata· 
rina, com destino para o Rio Grande do Sul. 

Pelo que respeita à 2~ informação exigida pelo nobre Senador, 
direi que o recrutamento, apesar de não ter sido violento, no estado 
em que se acha atualmente, deverá cobrir a perda que o nosso exér· 
cito deve ter sofrido, a qual, ainda que não possa ser exatamente ava· 
liada, segundo informações que não direi oficiais por não constarem 
dos mapas, mas só dos cálculos prováveis, pode bem ser estimada em 
600 homens. Houve um tempo, e foi justamente quando se discutiu a 
proposta da fixação das forças de terra na câmara dos Srs. deputados, 
em que entendi que seria impossível preencher o exército; mas hoje 
SÇ>U obrigado a dizer .que em todas as províncias se manifesta tanta 
vontade de ver terminada a guerra do Rio Grande do Sul, que apenas 
uma ou outra tem deixado de contribuir com o seu contingente de 
recrutas para por termo a tão desgraçada luta; e não é de pouca satis
fação para mim poder anunciar que este é o espírito geral das provín· 
c ias do império, e apenas poderia excetuar duas ou três, as quais, ou 
por circunstâncias particulares, ou por menos diligência dos emprega· 
dos superiores, não tem contribuído com número suficiente de recru
tas. Mas, ainda quando não parecesse muito possível elevar o exército 
a 16.000 homens, em atenção as dificuldades do recrutamento, nem 
por isso conviria diminuir o número da força fixada, pedida pelo 
governo e aprovada pela câmara dos Srs. deputados; porque o incon· 
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veniente observado pelo nobre Senador, de que se não deve dar di
nheiro para um fim duvidoso de realizar-se, não assenta sobre bases 
certas na presente questão, porque não existe impossibilidade de 
realização do fim, nem o dinheiro será de mais; pois o nobre Senador 
sabe muito bem, porque já foi ministro, que os orçamentos andam 
de tal sorte calculados, e a despesa de tal maneira feita, que o déficit 
sempre aparece. 

E devo dizer mais que a grande despesa da guerra não consiste 
no pagamento das praças de pret, que é bem insignificante compa
rativamente a outras. A grande despesa consiste em outros objetos: 
está nas grandes despesas que nas províncias se tem feito com movi
mentos da guarda nacional, nas muitas gratificações que se dão inde
vidamente, e nas grandes, delapidações que se fazem por falta de fis
calização; está no modo por que se faz a despesa e no defeito da 
nossa admir)istração, não sendo a ninguém oculto que as cousas se 
dirigem por tal modo, que, por mais diligências que se empreguem, 
não é possível evitar os abusos; sendo para lastimar que, pela reparti
ção da guerra, se· despendam mais de 5.000 contos, sem que o minis-
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O ministro da guerra faz a distribuição do crédito pelas províncias; 
remete esta distribuição ao ministro da fazenda, para que autorize o 
pagamento nas tesourarias provinciais e as habilite com os fundos 
necessários; o ministro da fazenda manda, com efeito, autorizar a 
despesa; e logo, no princípio de janeiro, uns presidentes, outros em 
março ou abril, mandam dizer: - O dinheiro acabou-se -, e não há 
remédio senão enviar-se o que falta para o resto do ano. E como 
entrar no exame da legalidade da despesa, se não há meios criados 
para esta liquidação? 

Concluirei, observando que o número de forças pedidas no art. 
1 ~ da proposta não é susceptível de redução, por serem necessárias, e 
haver possibilidade de serem preenchidas, à vista do interesse com 
que as províncias têm remetido seus contingentes de recrutas. 

O SR. M. DE BARBACENA- Folguei muito ouvir ao n.obre· 
Ministro o que acaba de dizer: ignorava a disposição que há em se 
favorecer o recrutamento; julgava, pelo contrário, que para isso havia 
bastante repugnância. Estou persuadido que a primeira e principal 
obrigação do nobre ministro será levar o exército ao estado comple
to, a tê-lo bem disciplinado, e esforçar-se para que ele seja composto 
da melhor gente possível. 

Ora, com as leis existentes, não julgo que o nobre ministro, 
conquanto empregue os maiores esforços, possa isso conseguir; 
com tal legislação, o que poderá obter é que o exército se componha 
de vadios, homens miseráveis e insubordinados. Por isso, muito gostei 
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que, no seu relatório, tocasse na necessidade que há de se reformar a 
lei do recrutamento; porém o nobre ministro não se deve contentar 
com o fazer esta declaração no relatório; essa reforma deve ser a con
dição sine qua non de sua conservação no ministério; porque, se o 
corpo legislativo não der as providências necessárias para se remo
ven~m os inconveniP.ntes com aue se luta no recrutamento, então, por 
certo, nenhum homem de honra deverá continuar no exercício da 
administração dessa repartição. · 

Desejaria que S. Ex. fosse um pouco mais positivo; que obrasse 
como obrou o seu colega da justiça, o qual disse na câmara dos depu
tados: uou hão de passar as reformas do código, ou me demito." 
Eu suponho aue. não se dando essa tendência, que S. Ex. disse h~ver, 
sempre se terá de lutar com graves inconvenientes no recrutamento; e 
essa tendência pode vir a acabar. Ainda mesmo que a guerra do Sul 
termine, o que todos nós almejamos, sempre teremos necessidade de 
recrutar, porque entendo que devemos conservar um exército de 
dezesseis mil homens. Se o nobre ministro julga que, por falta de pro
vidências adequadas, não pode convenientemente administrar os di
~h<;l;ü~ qüç ;;gú dc5iJc•n.iiuu:; por :;ui:l repartição, acho que deve instar 
por elas, e não contentar-se em dizer que indicou a necessidade de 
tais ou tais medidas, e que, se elas não passarem, paciência. Desejo 
que seja um pouco mais positivo; não se contente com o fazer sim
plesmente esta declaração: exija as medidas necessárias; e inste por 
elas. 

O SR. PAULA SOUZA - Quando se discutiu em 3~ discussão 
o projeto de forças de mar, enunciei a minha opinião a respeito desta 
questão de meiqs; mas, como talvez não fosse bem entendido, julgo 
dever tornar a dizer alguma coisa, a fim de ser melhor entendido, 
tanto da câmara como do pafs. 

Falo primeiramente a respeito da matéria que está em discus
são, que é a fixação das forças de terra, para o futuro ano financeiro. 
Eu creio que não se deve considerar só forças as forças de linha e fora 
de linha, mas sim toda a força combatente, que é 21.974 praças, 
porque temos 13.429 de linha, 1.046 fora da linha e 7.499 de guar
das nacionais. Por conseguinte, é uma ilusão dizer-se que se mande 
recrutar para se elevar o exército a 16.000 homens. O recrutamento 
deve ser mais amplo, porque uma parte da guarda nacional também 
compõe esse total da força combatente, e ela forma a melhor parte 
dessa força. No Rio Grande do Sul, é opinião corrente que a guarda 
nacional é a melhor força que há; a cavalaria é que ali presta os mais 
importantes serviços; e essa força se compõe de guarda nacional. 
Por conseguinte, a força em exerdcio é de 21.974 praças, e não 
13.429. 
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Além disto, julgo muito prejudicial ao país a existência da 
guarda nacional em serviço ativo, porque os guardas nacionais são os 
produtores do país; e desviá-los do desenvolvimento da produção, 
para os empregar no serviço militar ativo, é aniquilar a indústria, agri
cultura, etc. Só se deve lançar mão desse recurso, quando se luta 
entre a existência e o sofrimento. Por isso, se nós pudéssemos aplicar 
para o serviço ativo de linha somente a força de primeira linha, fazía
mos um bem ao país, porque deixávamos de ocupar em um serviço 
ativo a guarda nacional, que a lei destina a outro fim; deixávamos de 
inutilizar tantos braços que concorrem para a prosperidade pública. 
Julgo, porém, diffcil deixar de ocupar a guarda nacional enquanto 
durar a guerra do Sul, por isso que é indispensável ter em exercício 
mais de vinte mil homens. O emprego da guarda nacional em serviço 
ativo é um mal que· flinguém contestará, e tanto mais que, em conse
qüência do espírito de partido que reina hoje no Brasil, a designação 
da força que deve ser empregada no serviço ativo é sempre um meio 
de que os partidos lançam mão para saciar suas paixões e vindictas: 
nestas ocasiões é que os partidos tomam suas desforras. Por isso, 
julgo mais útil o recrutamento; acho nele menos perigo; e seria rnais 
uma garantia para se não abí.lsar, como se abusa, na designação da 
guarda nacional. Por conseguinte, se o governo, deixando de chamar 
a guarda nacional ao serviço ativo, pedisse maior força de primeira 
linha, faria um bem, um grande bem ao país. É o que tenho a notar a 
respeito das forças de terra. 

Concordo que se dêem todos os meios ao governo para levar o 
pa(s ao estado normal, conquanto não aprove a maior parte dos 
meios que o governo designa. Mas, seja como for, estou pronto a au
xiliar o governo com os meios precisos, embora não ache que os que 
ele exige sejam os melhores, e esteja mesmo persuadido de que não 
são os que convêm; mas, como o governo os julga preferíveis, não 
lhos nego, para que o país possa afinal julgar entre a opinião que 
prÕfesso, e a opinião que professa o governo. Não quero que ele se 
possa desculpar com o não se lhe terem facilitado os meios que 
julgou necessários para fazer a felicidade do país; quero que ele apli
que aqueles que considera melhores, embora não aproveitem à mar
cha do governo: não se lhe neguem, porque, afinal, o monarca, a na
ção julgará quais foram os que tiveram melhores vistas. Entendo que 
se devia preferir o emprego da tropa de linha ao emprego da guarda 
nacional: só em extrema necessidade se deve apelar para o seu 
serviço. Ainda assim, darei todos os meios ao governo, mas não por
que confie nele; conquanto para com um ou outro membro do mi
nistério tenha simpatias, contudo não tenho simpatias para com o 
ministério em geral, e muito menos a posso ter, quando atendo a sua 
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marcha, a qual me parece prejudicial, muito prejudicial ao país . 
Porém, o repito, hei de contribuir com o meu voto para que se facili
tem ao governo todos os meios que ele exigir, salvo se forem tão 
extravagantes, que seja uma incúria concedê-los; mas creio que não os 
exigiria. Quero que ele não tenha desculpa a dar; quero que não possa 
dizer que se não remediou os males do país, foi porque se lhe não 
facilitaram os meios. 

Já em outra ocasião fiz ver o que aconteceu a respeito da 
guerra do Rio Grande do Sul em sua origem: os ministros de então 
fizeram suas exigências; foram-lhes negadas e desculparam-se dizendo 
que, se a guerra do Sul não terminara, se os negócios públicos não 
tomaram melhor d1reção, fora· porque se lhes não proporcionaram 
os meios; e, ainda hoje, quando a esses membros das administrações 
se fazem argüições, com isso se desculpam .. É isto qUe eu não que-· 
ro que novamente aconteça; e, conquanto não confie na marcha do 
governo, entendo que, na crise atual, o devo auxiliar. Se porventura 
estiver em·erro, e a marcha do~overno for aquela que convém à pros
pP.ridade do país. então tanto melhor, porque o oaís será salvo: mas. 
se não estou em erro, entendo que. é do meu dever facilitar os meios 
ao governo, para que ele possa faze\ a felicidade pública, e levar o 
país ao estado normal, como desejamos. 

Eu disse que, embora tivesse simp~ia por um ou outro mem
bro do ministério, não aprovava a march~do governo; e não tenho 
falado a este respeito desde o começo da sessão, porque não julgo o 
·Senado mais próprio para se ocupar de tais questões, em conseqüên
cia de sua organização; julgo que a constituição não deu meios dire
tos para poder o chefe do estado influir no Senado, como o pode na 
câmara dos deputados. É um vício da constituição: se houvesse uma 
época qualquer em que a maioria do Senado tivesse uma opinião, 
essa maioria, que pode ser compost~ de pequeno número de pessoas, · 
há de dirigir os destinos do país, porque não há meio na constituição 
que remedeie esse vício. Assim, desejo que nunca no Senado haja 
um partido fixo: deve haver-se como um corpo conservador entre o 
ministério e a câmara dos deputados; deve ser a guarda das liberdades 
públicas, e não conter em seu seio um partido constante em oposição 
ao ministério. 

~ vista pois disto, julguei que o Senado não era o mais próprio 
para em seu seio se aventarem questões de exame da marcha da ad
ministração; entendi que o dever de um Senador era aoresentar a sua 
opinião para ser tomada em consideração pelo ministério, fazer aque
las reflexões que julgar convenientes, embora pareçam censuras, a fim 
de acordar o ministério e adverti-lo da senda errada que trilha. Eis o 
que eu julgo ter feito. Entendi que deveria de novo produzir estas 
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reflexões, visto que o outro meu discurso, pronunciado por ocasião 
da fixação das forças de mar, foi publicado com alguma obscuridade 
a respeito de confiança, pois dele se pode coligir que eu deposito 
confiança no ministério. 

Eu disse e repito que, depois de ter o monarca assumido o 
exercício de seus direitos constitucionais, o que tem sido plenamente 
aplaudido por toda a nação, tendo-se retirado o ministério que foi 
argüido do exclusivismo, do ministério que lhe sucedeu devia esperar
se que tivesse outra política, isto é, uma política que não fosse o ex
clusivo de um partido; e isso tanto mais era de esperar, quanto se 
observa que ficou formando parte do novo ministério um membro do 
gabinete transacto, o qual declarou na outra câmara que não partilha
va a po! ítica do gabinete a que pertenceu porque queria que o minis
tério tivesse uma política de conciliação, de vistas largas. 

Ora, um ministério que fora organizado debaixo de tão favo
ráveis auspícios era de esperar que mudasse de política, que seguisse 
uma política larga; mas o que aconteceu? O que acontece é que esse 
minisi6rio, ionge de desviar de si o defeito que foi impl!tado ao seu 
antecessor, segue uma política ainda mais mesquinha do que a que 
seguiu o ministério que o precedeu. O outro ministério tinha tomado 
conta da administração depois da ocorrência de um ato extraordiná
rio; porém o ministério atual entrou para a administração por um 
processo comum; entretanto, este ministério, em toda a sua marcha, 
não só governando como agraciando, apresenta sempre, e muito forte
mente desenvolvido, esse espírito de exclusivismo mesquinho. 

Por exemplo, a província de S. Paulo tinha um presidente no
meado pelo anterior ministério; se o ministério atual julgava que o 
devia demitir, porque não o demitiu logo? E, não o tendo demitido 
logo, porque o demitiu depois, sem que para isso tivessem ocorrido 
novos motivos? Será unicamente porque pertencia a outro partido 
político? Se a opinião do ministério novo era fazer uma mudança 
geral nos seus delegados que não tivessem a sua confiança, satisfa
zendo assim a opinião hostil ao ministério que tinha caído, era natu
ral que mudasse imediatamente esse delegado nessa província; porém 
não foj esse o seu procedimento. Observando que ele não pedia a sua 
demissão, continuou a conservá-lo na presidência; e até se insinuou 
que não pedisse a sua demissão, o que tencionava fazer, porque sua 
política se não conformava com a política do governo. Destarte con
tinuou ele na presidência por três meses, mais ou menos; entretanto, 
como outra opinião, que domina o país, exigiu a demissão, é, depois 
de passados três meses de conservação, sem que houvessem ocorrido 
motivos novos que pudessem justificar a demissão, que se demite esse 
presidente. 
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E o que quer dizer isto? Que ou o ministério o julgava apto, e 
por isso o conservou, e então não o devia demitir sem que motivos 
novos provassem que se devia dar esse passo, ou o julgava incapaz; e, 
nesse caso, não o devia conservar, como o conservou, na adminis
tração. Mas não foi esse o sentimento do ministério; julgou que o 
devia conservar, porque se supunha que ele bem servia, que ele satis
fazia as vistas do governo. Não digo que todos os ministros o quises
sem conservar, mas alguns eram dessa opinião. 

Se ele era julgado incapaz, o ministério podia demiti-lo; nem 
isso podia ser estranhado, porqUe estava no seu direito; nomeava um 
agente seu que tivesse a sua confiança, para substituir outro que a 
não tinha, a fim de melhor desenvolver a sua política; mas o que não 
aprovo é que, passados três meses depois da existência do novo.mi
nistério, sem que se houvessem praticado atas que justificassem a "mu
dança, fosse dada a demissão a esse agente do governo, ao que o mi
nistério foi como que compelido pela opinião do seu partido, enun
ciada na tribuna da outra câmara, ou pela imprensa. Isto prova, pelo 
menos, versatilidade, e um governo versátil não pode fazer a felicida
de do país. Eu quero antes um governo de Polignac do que um go
verno de Villele, porque um governo como o de Polignac há de logo· 
ser subvertido, esmagado pela opinião nacional. 

Tanto mais é digno de estranhar-se o procedimento do gover
no, quanto se observa que ele esperou que quase todas as autoridades 
da província lhe requeressem a conservação desse presidente, para 
então o demitir; parece que o pedido da província foi o único motivo 
da demissão do presidente. Não tendo havido ato algum por que o 
presidente merecesse ser demitido, sou obrigado a julgar que influên
cias estranhas e o pedido das autoridades daquela província deram 
causa à demissão. Mas eu não julgo que fosse proibido aos habitantes 
de uma província requererem respeitosamente a conservação da pri
meira autoridade da província. 

Ora, não tendo o governo demitido esse empregado, ·e reser
vando esse ato para depois que passasse algum tempo, parece que o 
ato não foi espontâneo; o governo não obrou com liberdade. Seme
lhantes atas fazem perder ao governo toda a força moral, e pode ficar 
o ministério certo de que, pelo ato que praticou, perdeu as afeições 
de toda a província; quando digo de toda a província, digo de sua 
grande maioria, porque é impossível que, em qualquer associação, 
não haja pessoas de opiniões opostas. Reconheço que havia alguns . 
indivíduos na província de S. Paulo que tinham outra opinião; mas 
o governo, se queria seguir a opinião da minoria da província, a se
guisse logo, não deixasse decorrer três meses, poraue assim oerdeu as 
simpatias de um e de outro partido: do partido da minoria porque. 
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não o demitiu imediatamente; do partido da maioria, porque, sendo 1 
o presidente desse partido, pareceu que essa medida foi arrancada à! 
fraqueza do governo, e tanto mais quanto se sabe das circunstâncias! 
que acompanharam este ato. No Rio de Janeiro ninguém ignora o. 
que houve sobre este negócio: nesta casa e fora dela há pessoas. 
que estão bem ao fato de tudo quanto se passou. 

Na posição em que nos achamos, não convém que o governo 
obre por essa forma; cumpre que atenda a que deve ser o govern.o das 
grandes maiorias; não pode marchar sem que seja cercado de entu
siasmos; é preciso que empregue esforços além do comum, e para 
isso é necessário o entusiasmo, é necessário algum heroísmo. O go
verno que não tem afeições não pode obter esses atas de entusiasmo. 

Presentemente, a grande maioria da província de S. Paulo não 
é afeiçoada, é hostil ao governo. Mas a isto dir-se-á: o que importa. 
isso ao governo? Mas eu responderei que uma administração qual
quer, que não reconhece a sua missão, pouco se importará com essa 
desafeição; mas aquela que a reconhece deve procurar adquirir as 
-:-- ........ : ........ d- ............ ........ ..:--=-s ""' --.. ---+"""" .......... ··-..... -·-··:r."":-. +-'"' lltJCLIQ;) Ç •vYas a;:, pro 'I I llviO 1 ç I I IV' lllt:ll LÇ UÇ UIIIQ tJI VV I I,_ IC LaQ 

perto do teatro de nossos males. Ora, tendo o governo, como estou 
persuadido que tem, antipatias nessa província, sendo ela hostil, 
estando em oposição constante ao governo, suponho que a causa pú
blica sofre relativamente ao recrutamento, porque o recrutamento é 
sempre feito com suma dificuldade; e havendo essa indisposição, a 
dificuldade crescerá; pelo contrário, havendo simpatias, concorrerá 
maior número de recrutas. 

A respeito daquela província, se dá, por exemplo, a circunstân
cia da mobilidade da guarda nacional; esse movimento impõe sem
pre grandes sacrif(cios; há dificuldades na designação, etc.; porém, 
havendo simpatias para com o governo, todos os guardas se prestam a 
marchar. Eis o que perde o governo por ter tratado de uma maneira· 
hostil a grande maioria da província de S. Paulo. Estou persuadido 
que hoje o governo não deve esperar da guarda nacional daquela pro
víncia senão o que a lei prescreve, e nada mais. Dirão que isto é sufi
ciente; porém, eu entendo que aqueles que assim pensam não pensam 
bem: no estado em que nos achamos, não basta que se faça aquilo 
que, por dever, se tem de fazer; é preciso que se faça mais alguma 
coisa. 

- Passemos agora a outras províncias. Em outra ocasião, já fiz 
ver que as folhas que se publicam nesta capital têm apresentado o 
Ceará em um estado digno de toda compaixão: dizem que aqueles 
que mais influ iram na sedição, tendo obtido ordem de habeas corpus 
em juízos estranhos, se apresentaram na capital da província, e lhes 
ioram confiados comandos de corpos. Dizem ainda mais que uma 
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portaria do Sr. ministro foi ao governo dessa província, em que 
manda que admita fulano de tal para justificar-se. 

Ora, se isto é assim, apelo para todos os homens desapaixona
dos que digam se é possível que nós melhoremos as nossas circuns
tâncias. Quando, em uma província qualquer, aqueles que fazem se
dições merecem·as simpatias do governo, é natural pensar-se que ele 
aprovará todas as sedições e desordens que forem feitas em favor de 
sua opinião. Ora, este procedimento é anárquico e subversivo de todo 
o governo regular, porque é tolerar os crimes, que são favoráveis à 
opinião que o governo partilha; é acoroçoar também os da opinião 
contrária a cometerem crimes, na certeza de que serão tolerados, 
quando estejam no poder homens que compartam a mesma opinião . 
Por isso, não posso persuadir-me que o governo possa ter este modo 
de pensar. Não afirmo que sejam verdadeiros esses fatos; refiro-me 
ao que se tem escrito. 

Leio também nas folhas públicas que, na Para1ba, cessou a li
berdade de escrever, porque o presidente dessa província achou o 
meio de fazer calar a imprensa, mandando recrutar a todos os que 
tinham tipografias, ou trabalhavam nelas, e até que o diretor de uma 
tipografia, que pôde fugir, foi bastantemente perseguido, e creio que 
até foi preso e metido no porão de um navio. Eis o que tenho lido. 
Ora, como é possível tranqüilizar os ânimos dos brasileiros, a· fim de 
convergirem a um só pc)nto e se ocuparem unicamente da salvação 
do país, quando o chefe de uma província vai ser chefe de um par
tido? . 

O governo atual tomou por missão remediar os males causa
dos pelo governo anterior (se males tem esse governo causado; não 
entro agora nesta questão); males que ele lamentava, e queria por 
conseguinte remediar. Censurando a maneira por que procedia a 
administração anterior, devia seguir outra senda, devia ter um proce
dimento muito diferente. Os males que atribuíam aos seus anteces
sores, deviam os atuais ministros procurar saná-los, e não agravá-los, 

+~ f 't como .em ea o. 
·O que se passa em certas províncias? Na Para aba, a ser verdade 

o que se tem escrito, a liberdade da imprensa foi de fato suprimida 
por meio de recrutamento dos oficiais. No Ceará, dos fatos que 
apontei, as folhas representam essa província à borda de um abismo, 
na véspera de uma conflagração geral. 

Em S. Paulo, posso afirmar que não há de haver conflagração 
alguma, não há de haver a mais pequena violação de lei, porque a pro
víncia de S. Paulo já reconhece que não se obtém liberdade por meio 
de motins; e, por isso mesmo que ama e•preza a liberdade, não há de 
ser sediciosa: há de, sim, fazer oposição ao atual ministério, mas 
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uma oposição legal; não há de transtornar a ordem pública. Noto 
que, desde que começou a nossa revolução nacional, ainda não houve 
um só movimento sedicioso na província de S. Paulo. Nas crises mais 
apertadas por que o Brasil tem passado, principalmente na maior 
crise, que teve lugar em 1831, a província de S. Paulo conservou-se 
em tranqüilidade: ali nada houve; apenas apareceram algumas tenta
tivas sediciosas de um pequeno partido, mas foi logo abafado, e daí 
resulta que esta província tem tido um grande melhoramento 
material. 

Passando a outras províncias, observa-se o mesmo, a saber, que 
em todos os atas em que predomina a ação ministerial, se vê hosti
lidade à opinião professada pelo governo anterior. Se o ministério 
atual quer seguir um sistema de conciliação e de imparcialidade, 
se a opinião que ele representa censura a conduta do governo ante
rior, parece que ele também devia escolher para presidentes das pro
víncias homens que não pertencessem notavelmente a partidos ... 
(alguns nobres Senadores dirigem ao nobre· orador apartes que não 
ouvimos.) 

Eu não tenho ouvido os apartes, e desejava ouvi-los para res
ponder, porque, já disse, embora não aprove a marcha da atual ad
ministração, dou-lhe os meios que entender necessários, porque 
quero que a nação a julgue, mas penso que é dever meu apresentar 
aquilo que entendo ser conveniente ao país. 

Digo eu que o governo devia nomear homens que fossem 
superiores ao entusiasmo, ao fanatismo de partido. Mas quem vai, 
por exemplo, para Minas? Um homem que em S. Paulo foi fanático 
por um partido. A conduta deste homem em S. Paulo provava ao 
governo que, se ele queria um presidente imparcial em Minas, não 
devia escolher um homem que, em S. Paulo, se tinha ligado a um par
tido. Eu não entro no exame de qual é o partido melhor; digo só que, 
tendo-se censurado ao governo passado, por haver nomeado presi
dentes que pertenciam a um partido, o governo atual, que fazia essas 
censuras, não devia seguir a mesma marcha. Ora, o presidente de 
Minas devia ser suspeito de que era um homem fanático por um par
tido. Não sei se é exato, mas ouço dizer que esse presidente perdeu 
a razão, e que foi substitu ido por outro que está no mesmo caso, 
isto é, fanatisado por um partido. 
· Creio que o único presidente que não se mudou é o presidente 
de Pernambuco; todos os mais foram mudados. Em suma, a conduta 
do governo não apresenta essa imparcialidade, essa superioridade 
aos partidos que a opinião que ele representa tinha exigido do gover
no passado; apresenta, sim, hostilidade à opinião desse governo. Ora, 
se são verdadeiros os fatos que as folhas públicas dizem que têm . 
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acontecido na Paraíba e no Ceará; e se acaso o governo não partilha 
essas idéias, que parece partilhar, devia por força nomear outros pre
sidentes; que não fossem recrutar somente os indivíduos que traba
lham em uma tipografia; e que não fossem acoroçoar as sedições. 

O mesmo procedimento se nota nos mais atos do governo; 
por exemplo, o ato da distribuição das graças. O governo olhou só 
por um lado, e o encheu de graças, e não agraciou a outro lado; 
havendo neste lado homens que têm prestado grandes serviços ao 
país, e de longa data, esqueceu-se deles. 

Ora, se o governo julga conveniente ligar-se só a uma fração da 
sociedade, então professe esta opinião francamente; siga-a; mas não é 
isto que julgo que convém no estado atual. O senhor ministro de es
trangeiros disse na outra câmara que o governo tinha vistas largas; 
que queria seguir uma políJica de imparcialidade; censurava-se a con
duta do governo anterior. A vista disto, parecia que o atual ministé
rio queria ter uma marcha aiferente; entretanto vê-se que tem tido 
vistas bem mesquinhas; que tem seguido uma marcha muito pior. 
Ora, no estado em que se acha o país, o governo que se estriba unica
mente em uma fração da sociedade e hostiliza a outra não pode pro
mover a prosperidade pública. 

Demais, se considerarmos que a fração em que o governo se 
estriba não é a maioria, veremos que menos pode fazer o bem do 
país. Eu não quero entrar na questão de qual é a maioria nacional, se 
a fraÇão em que o governo se estribâ, ou se a que ele hostiliza: quero 
mesmo que seja minoria a fração hostilizada; mas entendo que um 
governo no Brasil não preenche a sua missão, mormente nas circuns
tâncias atuais, sem que se apoie na máxima parte da população; 
o que de certo não faz a administração atual. Esta é a minha opinião, 
tanto mais que, pelo que vejo em S. Paulo, estou persuadido que a 
fração hostilizada pelo governo é a máxima maioria. Portanto, a 
marcha do governo, na minha opinião, não é a que convinha presen
temente. 

Estou convencido de que, na posição em que nos achamos, o 
país só poderá ser salvo quando tiver um governo superior a esse es
pírito de partido. E mister que o governo faça justiça a todos, que só 
distinga o mérito e o talento, em qualquer lado que se ache. 

Não quero com isto dizer que o governo empregue em lugares 
de confiança a homens que não partilham a sua opinião; mas eu qui
sera que o ministério tivesse uma opinião sua; que fundisse os parti
dos que até agora se têm apresentado; e fizesse ressurgir deles um 
novo partido, no qual se atendesse ao mérito e ao talento, esque
cendo o passado. Enquanto este partido se não organizar, e não 
houver um ministério órgão dele, que se ocupe de conciliar os âni-
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mos, parece-me que o país sempre há de estar em oscilação; porque, 
se hoje são hostilizados os adversários políticos do ministério, e só 
são dignos de merecerem graças aqueles que pertencem ao partido 
que lhe deu origem, como em um governo representativo tudo é 
móvel, após este ministério vem outro que faz o mesmo, que hosti
liza os seus adversários, que só agracia aos seus amigos, que não aten
de ao mérito nem· ao talento, e tudo ficará em oscilação. Será esta 
marcha convenient~llo país? Ninguém o dirá. 

Isto só 'podtfl ser tolerado nos governos excepcionais; mas 
atualmente não. Se eu visse que, entre nós, houvesse partidos que 
realmente professassem princípios políticos inconciliáveis,. bem; 
por exemplo, quando principiou a revolução da Inglaterra, havia par
tidos políticos; o partido jacobi~a queria derrubar a dinastia existen
te; queria anular os efeitos da revolução de 88; o outro partido, o dos 
revolucionários, queria realizar essa revolução; mas com isso a Ingla
terra não prosperou; foi preciso que acabasse o partido jacobita; que 
se fundissem as opiniões; que então aparecesse um governo forte, 
superior aos partidos; e que, desaparecendo os partidos extremos, só 
ficassem na arena poHtica os Whigs e Tories, que ainda hoje existem 
na Inglaterra, partidos que estavam de acordo em muitos pontos, e 
que só discrepavam em quererem dar mais ou menos força ao gover
no, mais ou menos liberdade ao povo. 

Entre nós, porém, não vejo que haja dois princípios políticos 
inconciliáveis. No Brasil, creio que não há dúvida alguma a respeito 
dos pontos cardiais do sistema que se adotou: não há ninguém que 
não queira, que não preze, que não adore a dinastia existente; não há 
ninguém que rejeite as instituições estabelecidas. Parecia-me, portan
to, muito possível que aparecesse uma administração que centralizas
se o mérito dos diversos partidos existentes; que, cônscio da sua 
força, do seu vigor, pudesse então não espezinhar, não fazer violência 
aos que lhe fizessem oposição, porque o car.áter de um governo fraco 
e tímido é fazer violências, é fazer perseguições, é espezinhar aos que 
não compartem a sua opinião. 

Eu tenho ouvido dizer-se aqui que o país dorme em um leito 
de rosas: não é esta a minha opinião. Vejo que os ânimos estão escan
decidos, que os partidos se aborrecem, que se dilaceram, que há uma 
acrimonia entre eles, a ponto de chegarem até a pôr em dúvida certos 
princípios fundamentais de nossas instituições; jogam, enfim, todas 
as cartas, com vistas de triunfarem uns dos outros. 

Acresce que o nosso estado. financeiro é bastante desagradá
vel; os juros continuam; o nosso déficit anual regula de 5 a 6 mil 
contos; ele crescerá de 7 a 8 mil. Para obter-se estes 7 a 8 mil contos 
em apólices é preciso dispender-se 12 mil e mais. Ora, se já atual-
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mente, pela generalidade dos nossos empréstimos, o déficit deve 
regular de 6 a 7 mil contos, em 5 anos meios, para pagar os juros e 
anuidades, quanto não será preciso? A nossa renda é de 14 a 15 mil 
contos; então toda essa renda será absorvida no pagamento dos 

. juros e anuidades. Era, portanto, preciso aumentarmos a receita, para 
termos mais com que fazer face às despesas do estado. Mas, é isto 
fácil? Se atualmente nós precisamos de alguns 15 mil contos para as 
despesas do estado, menos os juros e anuidades anteriores, segue-se 
nesta hipótese que, se emitirmos 12 mil contos de apólices para 
obtermos 7 a 8 mil contos, e sejam precisos outros 7 a 8 mil contos 
para suprimento do déficit, e sendo necessário fazer outras despesas, 
segue-se, digo eu, que devíamos impor coisa que fizesse 14 mil 
contos. E será possível continuar os empréstimos, quando se conhe
cer que quase toda a renda do estado se esgota no pagamento dos 
juros e anuidades? Será possível obter-se algum empréstimo? Supo
nho que não; e, se se obtiver, será sem dúvida desfavorável ao país. 

Logo, quanto a mim, o primeiro passo que devemos dar é olhar 
para o nosso estado financeiro. é economizar o m"i~ !)0SS!\le!, é ~6 
fazer as despesas que pareçam absolutamente indispensáveis, e é, 
além disto, trabalhar para criar rendas que possam fazer face aos 
juros e anuidades. Mas, para isto temos nós dado alguns passos? Po
derão dizer que a renda crescerá anualmente. E verdade que tem cres
cido, mas com bastante lentidão: em dez anos, isto é, de 1831 para 
cá, as rendas não têm crescido talvez de 20 %. Por conseguinte, se 
elas hoje montam a quinze mil contos, daqui a mais cinco anos chega
riam a dezoito mil, e então três mil não podem ser bastantes para as 
despesas ordinárias do estado . 

E devemos nós esperar agora que as rendas tenham esse pro
gresso que têm tido? Já um honrado membro que tem assento na 
outra Câmara fez notar que não tem havido grande acréscimo de 
renda, e o que tem feito a renda aumentar-se entre nós tem sido a 
introdução de braços escravos empregados na produção do país. Ora, 
se em dez anos não entrassem no Brasii os escravos que t~m entrado, 
pelos cálculos da mortalidade desta gente, tinha havido, pelo menos, 
uma diminuição de 50 % de força produtiva. Mas o que tem feito a 
renda crescer tem sido a introdução maior de esvravos no Brasil, 
nestes dez anos, do que talvez nos anos anteriores. Eu posso falar a 
este respeito, porque, como sou de uma província central, atravesso 
imensos espaços e vejo que algumas fazendas que tinham poucos es
cravos hoje se apresentam com duzentos, trezentos e mais. 

Mas todos sabem que o governo da Grã-Bretanha tem trabalha
do, e trabalhado muito para acabar com o· tráfico de escravos. Esta 
opinião do governo inglês há de triunfar, porque ela é também a 
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opinião da nação inglesa. Ora, triunfando o governo inglês, de neces
sidade há de haver diminuição de braços, e, por conseguinte, há de 
haver diminuição de renda, ou ela ficará estacionária. 

Ora, se esta é a nossa posição, em relação simplesmente ao 
estado financeiro, como pode então o país tomar providências gran
des, estando ele dividido em duas frações de amigos e inimigos, e 
havendo um governo que seja representante de uma fração? Não 
é possível. Dai deduzo eu que não pode o Brasil salvar-se sem que 
tenha um ministério que procure refundir os partidos que existirem, 
e fazer aparecer um novo partido que conheça a grande necessidade 
de país, e que olhe só para o mérito, qualquer que· seja o indivfduo 
que o tenha. É isto o que eu quisera que o ministério :fizesse. Embo
ra não tenha relações com muitos dos membros do atual ministério 
como o que eu quero é o bem do país, desejara que o ministério tra
balhasse para isso, que procurasse conciliar os ânimos, que procuras
se concentrar todas as idéias convenientes à prosperidade do país, 
e não que fosse ministério de um partido que só desse graças a essa 
fração da sociedade, cuja opinião ele rep·resenta, desprezando a outra 
fração, e hostilizando-a. 

São, pois, estas considerações as que eu tinha de fazer. Declaro 
qúe voto por tudo quanto o ministério exigir, porque eu quero que 
ele salve o país, embora me pareça que, se o ministério marchar como 
vai marchando, talvez ponha o país em pior estado do que está atual
mente; mas quero que o ministério possa ser julgado pelo país. Estou 
persuadido que a marcha do atual ministério não é apropriada. Até 
agora, ele tem procurado mais satisfazer a um partido, a uma fração 
do que à nação; ele não tem feito o que se esperava que fizesse, sendo 
criado para substituir a um outro que era censurado por essa tendên
cia de proteção aos homens de um partido. Eis, pois, porque eu falei. 
Não aprovo a marcha do ministério, não simpatizo com ela, mas hei 
de dar os meios, porque quero que o país se salve, embora pense que 
o ministério atual não o salvará. 
. O SR. CLEMENTE PEREIRA (ministro da guerra) -0 nobre 
Senador que acaba de falar principiou por declarar que não tem con
fiança no ministério, mas que não lhe negaria o que pede, para que a 
causa pública não perigue, nem ele tenha motivos para alegar que a 
guerra do Sul se prolongou por se lhe negarem os meios necessários, 
como noutro tempo se disse. Não posso deixar de agradecer-lhe a sua 
generosidade, querendo por esta forma que ele marche. 

O mesmo nobre Senador fez algumas observações sobre as 
forças declaradas no mapa, mostrando que não se devia entender que 
o governo tinha empregados só 13.000 homens de linha, mas mais de 
21.000, declarados no mesmo mapa, por existir um grande número 
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de guardas nacionais em efetivo serviço. Eu devo observar ao nobre 
Senador que essa força, que excede as 13.000 praças de linha, não 
pode ser considerada como efetiva; existia ocasionalmente, quando se 
organizaram os diversos mapas parciais de que se compôs o mapa 
geral, e hoje tem deixado de existir na maior parte; e talvez mesmo 
nunca ela tenha existido efetiva. Se o nobre Senador se der ao tra
balho de examinar atentamente o mapa geral, terá ocasião de ver. que 
só na província do Rio Grande se apresentam 3.900 homens da guar
da nacional: e poderá o nobre Senador acreditar que esta força se 
conserva ali sempre efetivamente reunida? Não é assim: todos sabem 
que, nos corpos da guarda nacional, não há sempre a mesma força 
numérica, se em um dia pode haver 3.900 homens, em outros haverá 
3.000, e em outros não chegará a haver 2.000; hoje mesmo quem 
sabe quantos haverá? 

Nas mais províncias aparece também no mapa uma grande 
força de guardas nacionais em exercício, que não é permanente, e 
hoje tem diminuído consideravelmente: e desta verdade se conven
cerá o nobre Senador se atender às épocas em que essa força foi men
cionada nos mapas parciais a que se refere o mapa geral. Era na oca
sião das ele!ções; e todos sabem o grande movimento que tiveram os 
guardas nacionais em algumas províncias, a fim de comprimir desor
dens que em algumas partes apareciam, e talvez em outras para sus
tentar as mesmas desordens. Portanto, não deve o nobre Senador 
supor que esta força é efetiva todo o ano; existia naquela ocasião. 
Cumpre também observar que no Maranhão havia naquele tempo 
uma grande força reunida, por assim ser necessário; mas as circuns
tâncias melhoraram, e acha-se hoje consideravelmente reduzida. 

. Manifestou o nobre Senador ardentes desejos para que a guar
da nacional não fosse incomodada com efetivo serviço, pelo grande 
prejuízo que a lavoura e a indústria padecem com este desvio de tan
tos braços úteis. Concordo com o nobre Senador, em que são graves 
os males que resultam do serviço que se exige da guarda nacional, e 
esta foi sempre a minha opinião; e sempre entendi que havia maior 
proveito em pagar o número de tropa de linha necessário para fazer 
todo o serviço que o império exige, do que não ter a necessária, e 
empregar a guarda nacional para suprir a sua falta; porqufl não há só 
a lamentar a grande perda que resulta do desvio dos braços desses 
homens para um destino que lhes não é próprio, com notável atraso 
da agricultura, e outros empregos úteis, mas também a grande 
despesa que resulta de sustentar corpos irregulares, porque a sua fis
calização é nenhuma. E, a este respeito, só quem tem visto as contas 
que se apresentam das enormes despesas feitas com os guardas na
cionais nas províncias pode bem avaliar os abusos que se praticam, 
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podendo quase afiançar-se que as despesas da guarda nacional se 
aproximam muito das despesas dos corpos de linha. Essas contas 
hão de ser presentes algum dia ao corpo legislativo; e ele será então 
informado da inconveniência que resulta do serviço da guarda nacio
nal, empregada com a irregularidade com que atualmente é chamada 
para fazer o serviço da primeira linha, nâ'o só pelo desvio de um 
excessivo número de braços do seu destino útil, mas também pelo 
excesso de despesa, com notável gravame das rendas do estado, sem 
que seja possível tomarem-se estas contas. 

O nobre Senador disse que a marcha da atual administração 
não era melhor do que a da passada, que era mesmo prejudicial à 
causa pública, e apresentou o programa de um ministério que o nobre · 
Senador deseja que haja no país. Segundo o programa do nobre Sena
dor, este ministério deve criar um terceiro partido, composto todo de 
homens de bem, de homens de muito juízo, de homens que não per
tençam a partido algum ... 

O SR. P. SOUZA- Não disse tal; isso é um absurdo. 
O SR. M. DA GUERRA- Creio que é isto pouco mais ou me

nos o que disse ou quis dizer o nobre Senador. 
O SR. P. SOUZA -Se quiser, eu explico o meu pensamento. 
O SR. M. DA GUERRA- Eu creio que era um terceiro parti

do que esse ministério deveria criar, e que era um ministério tão justo 
que agradasse a todos. 

O SR. P. SOUZA -Isso não era possível. 
O SR. M. DA GUERRA -Um ministério que fizesse justiça· 

a todos, creio haver dito o nobre Senador; que não seja de partido 
algum, que criasse um novo partido, que só premiasse o merecimen
to, e não praticasse injustiças. Principiarei por dizer ao nobre Senador 
que, ainda que o ministério fosse muito justo no seu modo de enten
der as coisas, e no seu modo de proceder, nunca poderia convencer 
a todos de que era justo. Concedo que talvez fosse conveniente ten
tar a possibilidade da fusão de todos os partidos: a conciliação é pala
vra que agradou a todos depois de 23 de julho, e o ministério atual 
procurou tentar esta conciliação. Mas o que produziu esta experiên
cia, Srs.? ... Ninguém se satisfaz com o meio termo ... 

Disse o nobre Senador que o ministério não deve nomear presi
dentes que seja, ou fossem chefes de partidos; mas qual é o presiden
te nomeado que fosse chefe de partido? 

O SR. P. SOUZA - Está equivocado, não disse isso; disse que 
fosse fanático de um partido. 

O SR. M. DA GUERRA -Quando o nobre Senador falou em 
fanático de partidos, ~plicou essa qualidade a um presidente; mas, 
falando em gerai, disse q!Je o governo não deve escolher homens con-
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siderados como chefes de partidos. Ora, eu creio que atualmente não 
haverá um só que possa ser considerado como chefe de partido: que 
pertençam a um partido mais ou menos, necessariamente deve acon
tecer, porque desgraçadamente todos nós estamos divididos em parti
dos, não só em dois, porém em mais. Mas, perguntarei ao nobre Se
nador se porventura o presidente nomeado para S. Paulo pode ser 
considerado, já não digo chefe de partido, mas que pertencesse alguin 
dia a um partido? 

O SR. PAULA SOUZA - E são todos os outros como esse? 
O SR. MINISTRO DA GUERRA- Apesar disto, diz o nobre 

Senador que a província de S. Paulo não está contente com o gover
no, porque conservou o Sr. Tobias pqr três meses, e o demitiu depois. 
Direi, porém, que nem o nobre Senador nem os que queriam a con
servação do Sr. Tobias tem muita razão para acusar o ministério, e 
muito menos posso deixar de sentir-me do nobre Senador dizer que 
se demitiu o Sr. Tobias como por acinte. ·Creio que isto equivale a 
uma insinuação de que o governo é acintoso para com uma província 
a quem consagra muita consideração. 

Esperou o governo, disse o nobre Senador, que chegassem re
presentações da maior parte da província, pedindo a conservação do 
Sr. Tobias, para depois demiti-lo. É preciso notar, senhores, que, ao 
mesmo tempo que chegavam representações pedindo a conservação 
do Sr. Tobias, vinham também nos mesmos correios representações 
pedindo a demissão do Sr. Tobias. 

O SR. PAULA SOUZA- Peço a palavra. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA- Suponhamos que vinham 

vinte representações pedindo a conservação do Sr. Tobias, e dez pe
dindo a demissão; a conseqüência necessária era qu_e a província 
se achava dividida em dois partidos, embora um parecesse mais forte, 
e este parecia considerar por seu chefe o Sr. Tobias. E como podia 
o governo, neste caso, deixar de o demitir, Se desde o princípio sus
tentou a opinião de que não devia ser conservado em uma provín
cia um presidente que pudesse ser considerado chefe de um partido? 

Perguntou o nobre Senador, porque não o,demitiu logo? O go
verno entendeu ao princípio· que seria possível que a província se 
aquietasse com a sua conservação; convenceu-se, porém, de que não 
era isso possível, e foi obrigado a demiti-lo: e razão não tem a provín
cia para dar-se por ofendida, porque os presidentes são autoridades 
amovíveis, e muito mais uma vez que para lá se mandou um homem 
com o qual o nobre Senador se mostra satisfeito. 

O nobre Senador falou no Sr. Machado Nunes, dizendo que se 
mostrou fanático de um partido em S. Paulo. As informações que eu 
tenho são de que o Sr. Machado Nunes agradou aos dois partidos por 
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algum tempo, e que só perdeu a confiança de um dos dois partidos 
quando deixou de sancionar uma lei sobre a criação de um banco 
provincial. Ora, sendo esta questão, não política, mas de economia 
política, parecia que não devia haver motivo para se declarar oposi
ção a um presidente. Por tal motivo, pois, podia obrar segundo a sua 
convicção, e não por servir a outro partido, embora este fosse dessa 
opinião. Não sei se houve outros motivos; se os houve, não me cons
ta. Mas quem poderá negar a este magistrado as qualidades de muito 
inteligente, de muito probo, e de muito amigo das instituições do 
país? Creio mesmo que até agora goza geralmente o crédito de não 
pertencer a nenhum partido como chefe dele; e se o governo tiver de 
nomear homens que, por alguma forma, não pertençam a algum par
tido, onde os poderá achar? 

Falou o nobre Senador sobre periódicos ou folhas que tem 
apresentado o Ceará como digno de compaixão. Não me consta que o 
atual presidente do Ceará tenha praticado violências. Este presidente 
nunca foi considerado homem de partido: militar valente e discreto, 
tem servido bem todos os lugares que lhe hão sido confiados. De cer
to, se ele se não tem inclinado a nenhum partido, como se lhe reco
mendou, há de ter desagradado a ambos os partidos, em que desgra
çadamente se acha <lividido o Ceará. Não dê o nobre Senador inteiro 
crédito a essas folhas públicas, porque, sendo de partido, estão acos
tumados a pintar com as cores que convêm aos interesses do partido 
a quem servem. Se o presidente, por exemplo, demitir algum homem 
que ocupe mal o lugar que por outro presidente lhe fora confiado, os 
homens de partido a que pertencer, por força, hão de gritar que se 
lhe fez revo!tante injustiça, que se protege o outro partido. Assim 
não se pode marchar, senhores; é necessário, antes de censurar os 
atas, ver se com efeito ha verdadeira injustiça, considerando-se o mes
mo ato sem relação ao partido a que possa pertencer a pessoa a quem 
ele afeta; o mais é que é injustiça, e muita injustiça; é figurar espírito 
de partido onde não existe senão muita justiça. Reconheço que os 
homens podem abusar, e ainda os mais bem conceituados se desmen
tem muitas vezes quando se acham no poder; mas, por ora, não estou 
convencido de que haja razão justa para se falar contra o presidente 
do Ceará. 

O SR. P. SOUZA - Falei dos fatos que li nas folhas públicas. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA- O nobreSenadorargüiu o 

ministro da guerra por ter consentido que um oficial pertencente à 
província do Ceará, e que veio dali remetido pelo presidente da pro
víncia, como perigoso, para Rio de janeiro, se fosse justificar na sua 
terra de um crime em que se achava pronunciado por ocasião de re
voltas, acrescentando que isto era aumentar a desordem. E é, Srs., 

526 

1 
r 
j 
' : 

.! 
' 

-.i 

j 
I 

1 
-~ 

•. , 
l 
! 
.\ 

' ., 
i 
l 

ll 
1

\ ., 

il 
I. j 
I \ 

~ ·l 

ll 



um nobre Senador que, no seu programa de um novo ministério, 
disse que o governo não devia hostilizar a ninguém, que devia esque
cer o passado e fazer justiça a todos, quem pode estranhar ao minis
tro da guerra que mandasse um oficial defender-se no lugar do seu 
foro, único em que pode justificar-se do crime por que se acha pro
nunciado?! Como negar-se, Srs., a um homem que veio remetido para 
o Rio de Janeiro, porque não era conveniente que então estivesse pre
sente naquela província, e ir defender-se na mesma província, hoje 
que a sua presença se não torna ali perigosa? Negar-se o meio de 
defesa a quem se acha criminoso é que seria revoltante injustiça. 

Eu Srs., já sofri esta injustiça; já fui pronunciado; e, quando 
pedi que se admitisse a minha defesa, fui mandado sair para fora do 
Brasil; e não senti ainda nada tanto, como negar-se-me o meio de de
fender-me perante as injustiças do país. O sentimento desta injustiça 
recebida é mais um motivo que me obriga a declarar que não há de 
ser o ministro da guerra atual que há de negar a nenhum militar o 
d!;e~t0 de se defender oncfe tiver cometido o crime. quando a sua pre
sença aí não prejudique a causa pública. Como se estranhou este ato, 
em verdade de indubitável justiça, está visto que não há nada que não 
possa estranhar-se. 

· Falou também o nobre Senador na Parafba, e disse que a im
prensa está ali calada, porque se tem recrutado as pessoas que se 
ocupavam em uma tipografia. Não tenho conhecimento deste fato, 
nem me parece muito possível que ele fosse bastante para fazer calar 
a imprensa: todavia, o nobre Senador parece estar informado da exa
tidão do fato; por isso nada mais direi a esse respeito. 

O SR. PAULA SOUZA- A informação que tenho é pela leitu
ra de folhas. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- Também censurou o nobre 
Senador a parcialidade com que o atual ministério distribuiu as gra
ças: olhou para um lado, encheu-o de graças; olhou para o outro lado, 
n-o lhe de graças quana'o n . e '·· ·'- -· ·- -:!- .t:-: ...~: ... ~,. ,.~-;,., nr<>I"'<>C: a U 1 est léiUU 1 4UI: IIQV lVI \.II~IIV """" :;,•-y-v 

do governo, acham-se homens que têm prestado grandes serviços ao 
país. Ora, Srs., poderá isto dizer-se com tanta amplitude como o 
nobre Senador afirmou? A prova de que não é exata a asserção do 
nobre Senador, e que o lado a que alude como não agraciado foi 
cheio de graças, está no fato de que os do outro lado se queixam de 
desigualdade; de modo que, se nenhum dos dois lados está satisfeito, 
segue-se que o ministério não se ligou a lado algum para a distribui
ção das graças; e mesmo assim é censurado! 

Srs., o estado verdadeiro em que nos achamos é que vivemos 
em uma desconfiança sem limites de uns para com os outros: e esta 
desconfiança fatal nos faz persuadir que todos os que não pensam ... 
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conosco são mais favorecidos do que nós, se se lhes dá alguma con
sideração; de maneira que o governo, por mais que faça por agradar a 
todos, para neutralizar os partidos, como é de seu dever, não pode 
deixar de desagradar a todos; e daqui deve concluir-se que a idéia 
. de uma conciliação, nas circunstâncias atuais, parece uma verdadeira 
utopia. Os ânimos não querem conciliar-se, porque, se se quisessem 
conciliar, havia de haver menos razões de queixa no procedimento de 
governo: querem um ministério de partido, e hão de tê-lo! 

Disse o nobre Senador que o ministério, ~eônscio de sua força "~
deve obrar com energia, e sem receio. Como pode o governo obrar 
cônscio de sua força, se até os atos de suma justiça que ele pratica ~r 
são imediatamente qualificados como filhos de espírito de partido, 
de propensão para proteger a anarquia, de favorecer mais um do que 
o outro lado, como aconteceu com o ato de mandar um oficial cri
minoso defender-se no lugar onde se achava pronunciado? .E que in
teresse pode ter o governo em alentar e proteger a anarquia e os anar-·_.·-......... -.---"·- - --h-~ c., .. .,ro~n .. niiO t I . 'st' . -0 é ta-QUiliLd:»! M'-'11:\JILc u ...... ..,, .................. _. "'""o a ua mm1 Leno na o 
falto de princípios que entenda que a desordem se há de curar com a 
desordem. Não; ele não está convencido de que a desordem só pode 
ser vencida com a ordem; nem confia em anarquistas, que estão sem
pre dispostos a virar as armas contra quem se serve deles. 

Insistiu o nobre Senador na injustiça de terem deixado de ser 
agraciados homens beneméritos; por exemplo, que se fez injustiça 
em não se despachar Pedro ou Paulo, sendo homem que muitos servi
ços tem prestado. Pode bem acontecer que assim seja; mas, a respeito 
de alguns, tais razões podem existir, e de tal natureza, que mesmo o 
nobre Senador, que me parece seria o mais justo dos homens, se fosse 
ministro ... 

O SR. PAULA SOUZA- Obrigado. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA- ... havia de obrar conforme 

o ministério obrou. 
Srs., eu não quero estender-me mais, para não alongar a discus

são, ainda que sou amigo dela, porque sempre algum proveito se tira; 
gosto de ouvir conselhos, até mesmo dos que não simpatizam comi
go; por isso a arena da discussão, longe de me incomodar, é-me sem
pre agradável, até mesmo as censuras, uma vez que elas sejam feitas 
com a deiicadeza com que o nobre Senador se conduziu. 

O SR. PAULA SOUZA- Principiarei agradecendo ao Sr. mi
nistro o achar-me o mais justo dos homens; eu nunca me considerei 
tal; mas, ouvindo da boca do Sr. ministro este elogio, devo julgar que 
valho alguma coisa. Mas, agradecendo ao Sr. ministro a sua bonda
de, confesso que não aceito, e que até se eu não conhecesse a polidez 
do Sr. ministro, julgaria que era ironia; mas, seja embora ironia, eu 
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passo por alto: quando emito a minha opinião sobre objeto que julgo 
conveniente ao meu país, embora ela não agrade, não me posso im
portar com estas pequenas coisas, desprezo-as mesmo. 

Agora entrarei na questão. Não falarei com método; vou so
mente fazer algumas observações sobre o que disse o Sr. ministro. 

Principiou o Sr. ministro supondo que eu dizia que se devia 
organizar um partido que não se compusesse dos partidos existentes. 
E preciso que o Sr. ministro me julgue bem estúpido para me supor 
capaz de lembrar-me da organização de um partido, sem ser dos ele
mentos dos partidos existentes. Seria necessário querer um despro
pósito, como, por exemplo, mandar vir membros de outras nações 
para formar esse partido! Eu disse que o que convinha era procurar 
fundir os partidos existentes, e organizar um partido das pessoas me
lhores dos partidos existentes. Enquanto houver diversos partidos ini
migos; enquanto o ministério for sempre representante de um partido 
violento, não marcharemos bem, porque então não se atende ao mé
rito e ao talento: mas, quando houver a organização de um partido 
em que se reúnam os melhores membros dos partidos existentes, e o 
ministério for órgão desse partido, então as coisas marcharão como 
devem. É isto pois o que eu disse. · · 

Também eu não disse que se tinha nomeado pi;ira presidente de 
provfncias a chefes de partidos: disse que se imputava a administra
ção anterior o ter nomeado a chefes de partidos para presidentes de 
províncias, e que·, entretanto, a administração atual que representa a 
opinião desse partido que censurava a administração passada tinha 
sej:juido o mesmo trilho. nomeando a homens fanáticos de um parti
do. Quando se enuncia uma proposição geral, pressupõe-se sempre que 
há uma exceção: oú não tive em vista o presidente de S. Paulo, no
meando pela atual administração; não o conheço, não sei se é homem 
fanático por um partido; mas notei que a maior parte dos nomeados 
eram homens ardentes do partido a que pertenciam; e o Sr. ministro 
há de se lembrar que, :<: única vez que lhe falei, lhe fiz ver que certos 
presidentes nomeados eram homens ardentes de um partido, e que 
isto não convinha ao país. 

Mas, disse o Sr. ministro, o que havia de se fazer? Em S. 
Paulo o governo tinha conservado o presidente por três meses; mas 
depois entendeu que não o devia conservar; e porque entendeu 
assim? Porque vieram representações a favor e contra esse presidente. 
Se o governo é representante de um partido (como o Sr. ministro 
acaba de reconhecer, pois que disse que é melhor que seja de um par
tido para que ache apoio constante), então deverá logo demitir o pre
sidente de S. Paulo; mas não aconteceu assim: o governo quis que 
esse presidente continuasse. E qual é o ato desse cidadão, como presi-

529 



i 
l 
1 
I 
l 
j 
1 
.j 

J 
'~ 
:j 

I 
4 

r--· 

dente, que motivasse a demissão? Nenhum; logo o que devo supor é 
que o governo não pode deixar de ceder à exigência do partido a que 
ele corteja, tanto mais quanto o Sr. ministro disse que vieram tam
bém representações do partido oposto a este presidente, e por isso 
deu-se-lhe demissão. Mas então devia demiti-lo logo, porque as repre
sentações vieram logo de ambos os lados; entretanto demitiu-see muito 
depois, quando foi arrastado pelo partido a que o governo corteja. 

Mas, disse o Sr. ministro que apareceram de lado a lado repre
sentações, umas pedindo a conservação, outras pedindo a demissão. 
!: preciso que haja confrontação. A favor da conservação do presi
dente, vieram representações de quase todos os pontos da província, 
de quase todas as autoridades populares e de nomeação do governo; 
e pedindo a demissão do presidente, vieram apenas sete ou oito re
presentações, sendo três ou quatro de câmaras municipais, e três ou 
quatro de indivíduos particulares, muitos dos quais nem são conhe
cidos; e mesmo desses pontos de onde vieram representações de 
alguns indivíduos pedindo a demissão do presidente, vieram outras a 
favor, de maneira que a relação das representações é como de um 
para vinte. 

Portanto,· já se vê que o governo não considerou aqui as repre
sentações, porque, se tivesse de considerá-las, devia demitir esse presi
dente logo que começaram a vir tais representações. O governo quis 
conservá-lo; mas, depois, foi arrastado pelo partido que o sustenta. 
Eis o q~e quisera que o governo não fizesse. 

Disse, porém, o Sr. ministro: - Mandou-se um presidente im
parcial, e, ainda assim, a província não está contente. - Eu não sei 
se a província de S. Paulo está ou não contente com o presidente que 
o governo lhe mandou; o que sei é que ela está resolvida a fazer toda 
a oposição legal ao atual ministério; mas pode estar em oposição com 
o atual ministério, e estar satisfeita com o presidente. Se ele só quiser 
praticar a justiça, embora a província hostilize ao governo, porque o 
julga fatal ao país, porque está convencida, como eu estou, que a 
demissão do Sr. Tobias foi um acinte que se lhe fez, por isso que só 
depois que ela pediu respeitosamente a conservação desse presidente 
é que o governo o demitiu. 

Quanto ao presidente de Minas, disse o Sr. ministro que nunca 
lhe constou que pertencesse a um partido. Ora, Srs., todos sabem o 
partido a que pertencia o presidente de Minas; todos sabem que ele é 
um homem ardente de um partido. Eu podia trazer o exemplo de 
todas as províncias, mas trouxe só de Minas. Enquanto o presidente 
de Minas quis-se mostrar imparcial e justo, todos o auxiliaram; mas, 
depois, lançou-se nos braços de um partido. Essa questão do banco 
foi a que mostrou que ele estava ligado completamente a um partido: 
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e lançou-se nos braços desse partido, para poder triunfar nas eleiçqes 
Era, portanto, um homem notável de partido; e, se o·governo quises
se mandar para as províncias presidentes que tivessem em vista a con
ciliação dos partidos, não devia nomear a homens ardentes de um 
partido. 

O de S. Paulo não sei quem é; não conheço os seus preceden
tes; se for justo, se for imparcial, há de ser auxiliado pela província; 
se for injusto, há de se lhe fazer toda a possível oposição, dentro da 
órbita da constituição. E o Sr. ministro há de se lembrar que, quando 
eu lhe falei, disse que, se mandasse para presidente de S. Paulo um 
homem que fosse justo, seria apoiado pela província; e, se injusto, so
freria oposição. 

Quanto ao Ceará, o presidente que se acha nessa província, 
sendo homem pouco hábil em matéria administrativa, é dirigido com
pletamente pelo seu secretário, e aqui está o nobre Senador o Sr. 
Costa Ferreira que é do Maranhão; talvez saiba melhor do que eu 
dizer se muita parte não teve esse secretário, pelas suas imprudências, 
no rompimento das desordens do Maranhão. 

O SR. COSTA FERREIRA- Apoiado. 
O SR. PAULA SOUZA - Na Para1ba, quem ignora que o Sr. 

Pedro Chaves, aliás de muito mérito, é homem violento no seu par
tido? Disse o Sr. ministro que ignora os fatos da Paraíba que foram 
por mim apontados. Se eu sei desses fatos, é pelas folhas públicas; 
nelas se diz que tinham sido recrutados todos os empregados de uma 
tipografia. Ao governo incumbe examinar esses fatos e dar as conve
nientes providências. 

Quanto ao Ceará, sabe-se que um fulano jacarandá, homem 
bastante criminoso, e que obteve habeas corpus, está servindo de aju
dante de ordens do presidente; e outros muitos, também criminosos, 
acham-se ocupando empregos, comandando corpos, etc. Estes fatos 
é que eu desejo que o Sr. ministro verifique; pois é bastante escanda
loso que, em um governo regular, se permita que homens criminosos, 
ainda estando criminosos, sem se terem justificado, sirvam de aju
dantes de ordens do presidente, e de chefes de corpos, como se diz 
que acontece no Ceará. 

Mas, disse o Sr. ministro:- Como vós criminais o ministro da 
guerra por mandar um homem que veio para a corte defender-se em 
sua província? - Eu não o censurei por isso; quando apontei o fato 
foi porque se disse que essa portaria do Sr. ministro o não mandava 
defender-se, mas considerava já o homem inocente; e eu desejava que 
o Sr. ministro apresentasse ao Senado essa portaria, para verificar este 
fato. Eu referi-me ao que li nas folhas públicas. 

O Sr. ministro, falando das graças, também disse que o que 
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resultou da última distribuição de graças é que os dois partidos fica
ram descontentes. Pouco me importa isto; eu só quis notar a tendên
cia do governo para hostilizar uma fração do pais: de um lado, apa
rece um grande número de agraciados, e a maior parte deles, sem que 
de seus serviços a nação saiba, porque creio que não é serviço o ser 
deputado três ou quatro anos, e votar com o governo, para ser remu
nerado com estas graças que a constituição diz que serão conferidas 
em remuneração de serviços; de outro lado, aparecem só três ou 
quatro agraciados, quando neste lado há muitos homens que têm 
prestado serviços relevantes ao pais, e não foram contemplados na 
distribuição das graças. 

Disse o Sr. ministro:- Vós, que sois o homem mais justo, não 
havíeis de agraciar também a estes homens-. Não sei a razão, não 
compreendo o ministério. O governo, para o lado que agraclbu, aten
deu mais ao valor pessoal do que ao valor real do serviço; portanto, 
os mesmos homens deste partido que fizeram realmente serviços 
deviam chocar-se por serem preteridos, ou igualados a homens que 
nenhum serviço têm prestado. 

Quando trouxe este argumento das graças, quis só mostrar à 
tendência do governo em hostilizar o lado que teve parte na maiori
dade. (Apoiados.) Eu não posso ser suspeito, porque, não estando no 
Rio de Janeiro, não tive parte nesse ato majestoso .. Todos os que ti
veram parte na maioridade, ou não foram êontemplados, ou, se fo
ram contemplados, foi na razão de três por cem. Mas, disse o senhor 
ministro: - Todo o ministério que quiser força neutral, há de cair, 
por isso deve o ministério encostar-se a um partido. - Eu já o tinha 
prevenido, quando disse que antes queria um ministério Polignac do 
que um ministério Villele. Venha embora esse ministério Polignac, 
porque a nação o esmagará; o que eu não quero é um ministério Vil
lele, que só procura marchar com manha e intrigas; eu quero antes 
um governo com força, embora não seja justo, porque há de cair, do 
que um governo fraco com manha. 

Tenho, pois, provado que a marcha que o governo tem seguido 
não é a que convém. Não me importa que Fuão ou Beltrão seja mi
nistro; não faço sombra ao ministério; quisera que, se o atual ministé
rio tem de conservar-se, seguisse outra marcha, ou venha outro qual
quer ministério; esse que o Sr. ministro disse que se encostará a um 
partido, mais depressa cairá, e organizar-se-á a sociedade. 

Parece-me, pois, que tenho respondido às ·observações do Sr. 
ministro. O ministério atual, assim como vai marchando, não pode 
fazer bem algum ao pais, e a prova está em que ele entrol,! para a ad
ministração do estado com muito menos inimigos do que tem atual
mente, porque então esperava-se que ele seguiria a marcha média, 
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tanto mais que dele fazia parte um ministro que pertenceu ao minis
tério passado, e na câmara temporária reprovou a marcha ou direção 
que os seus colegas davam aos negócios públicos; e que dele também 
fazia parte outro ministro que cooperou para a maioridade, e que, 
pela sua longa experiência e serviços, prometia algum benefício ao 
pa(s. 

Hoje o ministério atual tem muito poucas simpatias; o partido 
hostilizado não pode gostar dele, visto que dele nada merece, que 
nada obtém; a coisa mais simples, como era a conservação de um 
presidente, foi-lhe negada, por isso mesmo que a maioria da provín
cia o pediu. Do lado a que o ministério se se ligou, há também muita 
gente descontente. Eu não me embaraço que seja ministro Pedro ou 
Paulo; o que desejo só é que no meu país haja um bom ministério, 
que trate de satisfazer as necessidades públicas, que seja superior aos 
partidos e não escravo deles. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA, Ministro da Guerré!.._- Levantei
me somente para uma expiicação. Quando disse que o nobre Senador 
seria o mais justo dos homens se fosse ministro, tinha em vista o 
desejo de ver esse ministério organizado pelos princípios que o nobre 
Senador acabava de manifestar; e, quando referi-me ao nobre Sena
dor, quis dizer que, ainda que ele estivesse no ministério, apesar dos 
seus princípios de justiça, não lhe havia de ser possível agradar a 
todos: queixas e desgostos haviam de aparecer; mas, se acaso das 
minhas palavras pareceu não entender-se isto, declaro que não falei 
por ironia; que, não acostumado a ela, disse muito sinceramente os 
meus sentimentos. 

Pelo que respeita ao documento que o nobre Senador deseja 
ver, não o tenho presente; porém, eu o apresentarei na seguinte ses
são. 

O SR. PAULA SOUZA - E sobre os criminosos feitos ajudan
tes de ordens e comandantes de corpos? 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- Não tenho conhecimento 
desses fatos. 

Fica adiada a discussão pela a hora. 
Retirando-se o ministro, o Sr. presidente dá para ordem do dia 

a continuação das matérias dadas para hoje; e logo que chegue o 
ministro, forças de terra. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e meia. 
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SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 1841 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

SUMÁRIO: - Discussão da propbsta do governo, emendas da câ
mara dos Srs. deputados, fixando as forças de terra. Oradores, 
os Srs.: ministro da guerra, H. Cavalcanti, Conde de Lajes e 
Saturnino. 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores, abre-se a sessão; 
e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1~ SECRETÁRIO participa que o Sr. Senador Alves 
Branco se acha incomodado, e por isso não tem comparecido: fica o 
Senado inteirado. 

São eleitos à sorte, para a deputação que tem de receber o mi
nistro da guerra, os Srs. Rodrigues de Andrade, Lopes Gama e Vis
conde do R i o Vermelho. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada na sessão passada, do artigo aditi
vo do Sr. Ferreira de Mello, apoiado em 27 do presente mês, ao pro
jeto de lei - S- deste ano, criando um conselho de estado, conjunta
mente com a emenda do Sr. Paula Souza, apoiada na sessão de on
tem. 

O SR. PAULA SOUZA pede permissão para acrescentar na sua 
emenda, depois das palavras - funções de conselheiro de estado -a 
palavra -ordinários -. 

J: apoiado o dito aditamento. 
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O SR. FERREIRA DE MELLO- Muito pouco direi, mas devo 
uma resposta a um nobre Senador (o Sr. marquês de Barbacena.) Não 
posso deixar de fazer uma observação sobre a inteligência que se tem 
dado ao artigo. Este artigo, que se acha em discussão, foi logo de 
princípio contestado por um nobre Senador, (o Sr. Saturnino) o qual 
disse que ele estava em oposição com o vencido. Dai há pouco, um 
nobre Senador, (o Sr. Vasconcellos) que também sustenta o projeto, 
disse que o artigo era desnecessário, e que a sua disposição se conti
nha no projeto. 

Ainda não pude conceber a razão por que dois nobres Sena
dores, que sempre e com tanta constância defendem as opiniões que 
têm emitido na casa sobre esta matéria, nesta ocasião se apresentas
sem em oposição, e se reduzissem ao silêncio, sem sustentar as idéias 
que têm emitido, aliás, em contradição uma com a outra. Mas, o 
certo é que cada um dos nobres Senadores abandonou a sustentação 
dos princípios que tem emitido, o que não julgou muito conveniente, 
porque, talvez, pela discussão, me convencesse da inutilidade do arti
go, ou do absurdo em que ele labora. 

Outro nobre Senador (o Sr. M. de Barbacena) disse que con
vinha que com brevidade o projeto passasse à 3~ discussão: pareceu 
não aprovar as emendas feitas no momento, em segunda discussão. 
Eu responderei ao nobre Senador que as emendas apresentadas nesta 
ocasião estão de acordo com o regimento e estilos da casa ... 

O SR. M. DE BARBACENA- Apoiadíssimo. 
O SR. F. DE ME LLO -Já se mostrou que, em lugar de ser in

conveniente a sua apresentação, é útil, porque se imprimem no jornal 
da casa, e, ainda que rejeitadas sejam, podem ser instauradas na 3~ 
discussão. Assim, não se pode considerar que eu obrei de uma ma
neira nova. O nobre Senador está possuído do desejo de que passe o 
projeto quanto antes à 3~ discussão. Eu estou possu(do do mesmo 
desejo, e estimava que estivéssemos de acordo com o outro princípio, 
que é que ü prüjetü pãsse tãl qüal deve pas~r, para se conseguir c 
fim que se deseja. Mas, poder-se-á isso conseguir sem que cada um 
dos membros da casa apresente sobre a matéria as idéias que julgar 
convenientes? Creio que não; por isso, me não julgo incurso na pecha, 
nem de desejar estorvar a marchã do projeto, nem de ir contra os 
estilos da casa. 

Também me perguntou o nobre Senador a razão por que mar
quei o número de dons para os ministros de estado que devem ter 
as~~nto no conselho. Se, quando apresentei o artigo aditivo, me fizes
se entender melhor do nobre Senador, talvez não fizesse esta per
gunta, por ociosa, porque já fiz ver nessa ocasião, que,· observando 
que o Senado deseja que os ministros de estado façam parte do con-
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selho, e não o julgando eu conveniente, quando os ministros tenham 
de ser parte, contentava-me em pedir o que esperava se me conce
desse. Diminuí, portanto, dois; e se não marquei maior número foi 
porque quanto maior número marcasse, tanto mais coarctada ficava 
a liberdade dos conselheiros de estado. 

Julgo ter apresentado as razões que me induziram a apresen
tar o artigo aditivo; talvez não pareça conveniente; mas o é na minha 
opinião, e hei de votar por ele, votando em primeiro lugar pela emen
da do nobre Senador, a qual se acha mais amplamente desenvolvida. 
Fico contando com o voto do nobre Senador que se tem declarado 
autor do projeto, pois que já ontem declarou que votaria no sentido 
da emenda, e creio que hoje está nos mesmos prinCípios. 

O SR. SATURNINO -Tenho somente que dar uma explica
ção acerca de uma espécie de argüição que me parece ter feito o 
nobre Senador ... 

O SR. F. DE MELLO- Não fiz argüição, foi argumento. 

O SR. SATURNINO- O nob;e Senador disse que se admira
va que dois Senadores que têm sustentado o projeto afincadamente 
se apresentassem defendendo a letra do artigo 1 Ç> com idéias opostas. 
Isso para mim pouco vale, porque eu posso apoiar e aprovar um 
projeto por certas razões, e outro nobre Senador o pode também 
aprovar por razões diversas das minhas. Eu, quando apoio um projeto 
que outro nobre Senador também apoia, não me comprometo a estar 
por todas as razões que esse nobre membro produzir, a conformar-me 
em tudo e por tudo com seu modo de entender. Ambos queremos o 
projeto; porém, o nobre Senador o Sr. Vasconcellos sustenta o artigo 
1Ç> com razões diversas das com que eu o sustento; e que inconve
niente há nisso? Nenhum. 

Eu ainda sustento que o artigo é incompetentemente oferecido 
nesta discussão. Não entro no merecimento dele; mas o art. 19 do 
projeto diz claramente:- Todos os ministros de estado são membros 
do conselho, terão assento nele. - E este artigo aditivo diz - que 
só dois ministros terão assento, e a emenda que nenhum.- Isto não é 
contradição? Na mesma lei um artigo contém uma disposição, e 
outro outra contrária. Se as emendas fossem oferecidas na discussão 
do artigo, então seriam admissíveis, porque, passando uma idéia, 
ficava outra prejudicada; mas agora não podem ter lugar. 

O nobre Senador o que pode fazer é reservar a matéria para a 
terceira discussão; então ver-se-á aquilo que é mais conveniente. Isto 
é mais conforme com a ordem dos trabalhos. Portanto, ainda voto 
contra o artigo aditivo e a emenda por me parecer que estão fora da 
ordem. Se, na terceira discussão, forem apresentados, e aparecerem 

536 



razões que me façam rejeitar a doutrina do art. 1~, votarei então 
conforme julgar mais conveniente. 

O SR. MARQUES DE BARBACENA - O nobre Senador que 
falou em primeiro lugar não me fez muita justiça, porque me atri
buiu o desejo de lhe fazer uma censura, quando censurei unica
mente o regimento da casa. Eu me expliquei muito claramente (ainda 
não vi hoje o diário da casa, por isso não posso nele verificar o meu 
discurso). Disse que o regimento permite que se ofereçam emendas, 
e que o Sr. presidente, admitindo-as, preenchia o seu dever; mas 
insisti em que havia defeito no regimento; notei que, desde o princí
pio, tinha votado contra este defeito, e que espe"rava ocasião de o 
corrigir. 

Agora darei mais desenvolvimento a este pensamento, e, se for 
do agrado do Senado, no princípio da sessão do ano futuro, subme
terei à sua consideração algumas emendas que julgo conveniente 
fazer-se ao regimento. 

No parlamento britânico, quando as leis são de certa extensão 
e gravidade, não se procede a seu respeito como entre nós; lá estabe
lecem-se as bases da lei, as quais são remetidas a uma comissão de ho
mens profissionais e inteligentes que as desenvolvem, e que redigem 
a lei com método e clareza. Este sistema não só traz economia de 
tempo, como perfeição de trabalho. Isto é que eu acho conveniente 
que nós adotemos. 

Se o nosso regimento permite a apresentação das emendas, 
não podia eu estranhar o procedimento de quem assim praticava. 
O nobre Senador por Pernambuco (o Sr. H. Cavalcanti) que falou 
depois do honrado membro, entendeu melhor o meu pensamento. 
Ele disse que era melhor que se apresentassem as emendas na 2? 
discussão, porque, ainda que rejeitadas fossem, p"odiam ser reprodu
zidas na 3? com mais conhecimento da matéria. O nobre Senador por 
Minas, a quem me dirijo, não foi justo comigo. 

O SR. F. DE MELLO- Eu nãoquisargüiraonobreSenador, 
nem censurei que os dois nobres Senadores estivessem de acordo em 
sustentar o projeto, e divergissem sobre a inteligência do artigo 1 ~ O 
que disse foi que sentia que esses dois nobres Senadores não ventilas
sem a matéria para me trazerem a convicção da inutilidade do meu 
artigo. Não podia de modo algum estranhar que os nobres Senadores, 
com razões diversas, sustentassem a inteligência do artigo, porque 
isto sucede muitas vezes entre nós. O nobre Sen~dor há de permitir 
que lhe diga que labora em equívoco quando diz que o artigo é con
trário ao artigo 1~ do projeto. Esse artigo não se exprime como diz 
o nobre Senador: diz que os ministros de estado farão parte do canse-
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lho de estado; mas não diz quantos, e é isso que eu quis definir no 
meu artigo aditivo. 

O SR. P. SOUZA- Um honrado membro ainda insiste em que 
o artigo e emendas não são admissíveis; e, como essa opinião pode 
decidir da sua sorte, e eu julgue indispensável que alguma coisa 
passe, tenho a pedir aó Senado que reflita em que não há essa contra
dição. 

O artigo 1 ~cria um conselho de estado, composto de 12 mem
bros ordinários, além dos ministros de estado; mas, a respeito destes, 
diz que eles terão assento, e não diz que tenham voto. E o que diz a 
emenda? Diz -Quando algum dos conselheiros de estado for nomea
do ministro, durante o exercício destas funções, não continue no 
exercício de conselheiro; - quer que entrem outros conselheiros, em 
lugar dos conselheiros que forem nomeados ministros. 

Que co"ntradição há nisto? O ministro continua a ter assento 
no conselho, não fica privado disso, e o número dos doze conselhei
ros está sempre completo. Mas. não passando a emenda, e dando-se a 
inteligência que quer o honrado membro, há de haver um conselho, 
não de doze conselheiros, como quer o projeto, porém de número 
menor. Nisto é que eu creio que há contradição. 

Discutida a matéria, e posto à votação o artigo aditivo, não· 
passa, bem como a emenda do Sr. Paula Souza, sendo afinal aprova
do o projeto com as emendas da segunda discussão, para passar à 
terceira. 

Entra em última discussão o projeto de lei - R -, com as 
emendas - X - deste ano, reformando o código do processo. 

O SR. VASCONCELLOS requer se convide o ministro da jus
tiça para assistir a esta discussão, ficando no entanto adiada a mesma. 
!: aprovado este requerimento. 

O SR. PAULA SOUZA pede que a discussão seja por artigos; 
e o Sr. presidente declara que será tomado em consideração o seu 
requerimento, quando tiver lugar a mesma dicussão. 

Achando-se na antecâmara o ministro da guerra, é introduzido 
com as formalidades do estilo; toma assento na mesma, e continua a 
2? discussão, adiada pela hora na última sessão, do artigo 1? da pro
posta do governo fixando as forças de terra para o ano financeiro de 
1842 a 1843. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA, ministro da guerra -Pedia a 
palavra para ler o documento que mostrou desejar ver, para se certi
ficar, o nobre Senador que falou em último lugar relativamente a um 
oificial que foi mandado para o Ceará, por haver requerido que 
queria justificar-se de um crime por que se achava pronunciado: (lê) 
isto é o que há de positivo. 
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Procurei obter informações sobre o outro fato que também foi 
produzido pelo nobre Senador, relativamente a Joaquim Ferreira de 
Souza Jacarandá, que se disse fora empregado às ordens do presiden
te da província, achando-se pronunciado: esse fato não chegou ao co
nhecimento do governo; o governo só tem conhecimento de que a 
este indivíduo fora concedido habeas corpus por um juiz municipal 
incompetente, havendo-lhe sido anteriormente negado por outro. O 
juiz de direito da comarca do Ceará consultou o governo se era pos
sível tornar a prender este homem, a quem ele julgava ilegalmente 
solto, por ter sido ilegal a ordem de habeas corpus, dando por funda
mento a não pertencer o criminoso à jurisdição do juiz municipal que 
fez a concessão, e não se achar preso ao tempo em que se expediu a 
ordem de habeas corpus, por se haver evadido da prisão depois de 
preso e pronunciado, apresentando-se, solto ao juiz municipal, que 
expediu a mesma ordem, e mandou pôr em liberdade a quem em li
berdade se achava. O ofício dirigido ao senhor ministro da justiça foi 
por este enviado ao procurador da coroa, o qual foi de opinião que o 
habeas corpus devia ser julgado ilegal, por ser dado contra as formas 
da lei, e que o homem estava no caso de ser preso e processado; e 
nesse sentido o senhor ministro da justiça expediu as convenientes 
ordens. Daqui verá o nobre Senador que às notícias que vêm nos jor
nais se não pode dar todo o crédito; de ordinário, são mais ou menos 
exageradas pelo espírito de partido; e a conduta havida da parte do 
governo a respeito dos fatos argüidos pelo nobre Senador me parece 
haver sido em tudo conforme com a lei, sem as vistas de proteger os 
homens de um partido, como se quis inculcar. Não sei em que razões 
se possa apoiar o governo para confiar em anarquistas, quaisquer que 
eles sejam; aqueles que hoje praticaram uma 'desordem a favor de um 
partido estão prontos para amanhã praticar outra em diversos 
sentidos, e o governo entende que não há de ser com desordeiros que 
manterá a ordem. 

São estes os dois fatos sobre que o nobre Senador estranhou o 
procedimento do governo; e julgo ter dado a seu respeito as explica
ções convenientes; mas fora conveniente que, antes de se censurarem 
os atas do governo, se lhe pedissem informações; e nisso se lhe fazia 
um serviço, porque, em todos os casos, as dará, como nos presentes, 
satisfatórias. 

O SR. H. CAVALCANTI - Sr. presidente, direi pouco; e 
mesmo não falaria, se o nobre ministro não tivesse dado a entender 
que algumas disposições legislativas são necessárias, sem, contudo, 
mostrar desejo de as conseguir. 

Estando na firme intenção, como já disse, de auxiliar o gover
no com os meios que estiverem à minha disposição, devo declarar a 
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S. Ex. que, se entende que alguma destas medidas ·pode ser 
iniciada nesta casa, estou pronto a propô-la. S. Ex~ referiu-se ao aban
dono em que se acha a fiscalização na repartição da guerra, e disse 
que se não pode tomar contas; que muitos dinheiros são gastos de 
que se não tem conhecimento. Ora, eu estou convencido de que não 
há necessidade maior, em um governo representativo, do que a fisca
lização dos dinheiros públicos. Se não há fiscalização; se na tribuna o 
nobre ministro isso confessa, a imoralidade crescerá muito mais, 
porque a certeza de que se não tomam contas promoverá a dissipa
ção dos mesmos dinheiros públicos; essa declaração animará aos pre
varicadores a continuar na dissipação ... 

O SR. M. DA GUERRA- t uma verdade. 
O SR. H. CAVALCANTI- Se o nobre ministro reconhece que 

é isto um~ verdade, diga em que sentido quer que eu proponha essa 
medida, a fim de que o governo empregue os meios que achar con
venientes -para obter essa fiscalização. Eu estava persuadido de que o 
ministro tinha esta autorização; e, quando a não tivesse, eu julgaria 
meritório todo o ato que tendesse a esse fim, porque não há coisa 
mais louvável em um ministério que é encarregado de distribuir os 
dinheiros públicos e dar conta deles, do que procurar os meios de, 
nessa gestão, haver a maior fiscalização. 

Eu estou pronto, nesta parte, a coadjuvar o nobre ministro, 
porque essa é minha opinião constante. Se se não fiscalizarem os di
nheiros públicos, acontecerá que a guerra que se nos fez não será 
feita pelos rebeldes, mas sim pelos dissipadores; e o maior perigo que 
vejo hoje é a fac ii idade com que estamos gastando grandes somas, 
quando não temos meios, entretanto que há uma grande inércia na 
fiscalização dos dinheiros públicos. 

S. Ex. nada disse sobre um outro objeto que eu julgo conve
niente lembrar a S. Ex., e desejara ouvir a sua opinião. Estou persua
dido de que no foro militar há alguns defeitos, e o código penal mi
litar é mal entendido entre nós; a organização judiciária, para apli
car as penas aos militares, é um obstáculo à boa disciplina do exér
cito; se S. Ex. se conformar, nesta parte, com a minha opinião; se 
entende necessária alguma disposição legislativa a esse respeito, eu 
com muito gosto a apresentarei.-

Esta opinião não é minha de hoje: há muito tempo que estou 
persuadido de que a forma do processo militar tem sido causa da rela
xação da disciplina do exército; e eu reputo esse objeto inteiramente 
essencial para a existência de uma força de linha. Se houvesse essa 
disciplina, nós não só poderíamos dispensar o auxílio da guarda 
nacional, como mesmo diminuir o número das forças, e com este 
menor número poderíamos talvez conseguir melhores vantagens do 
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que hoje. Estou mesmo persuadido de que a severidade na disci· 
plina militar produz melhores resultados do que a distribuição dos 
prêmios. Não quero com isso dizer que não haja essa distribuição: 
acho-a necessária; mas, quando se trata de distribuir prêmios, e com 
especialidade na classe militar, cumpre também punir os delitos. 

Por isso, não duvidaria, se S. Ex. o julgasse conveniente apre
sentar um artigo neste projeto, autorizando o governo a estabe!ecer 
tribunais militares, os quais possam conhecer de todos os crimes que 
forem determinados em ordenança do governo. Por mais de uma vez 
tenho manifestado na casa que isto não são idéias singulares, mas é o 
que se aprende e vê em todas as nações onde há exército. E o único 
meio para se manter a boa disciplina; e para que ela se realize, ao exe
cutivo se deve dar essa atribuição, assim como se lhe dá a de empre
gar a força. 

Suponho que tenho dito quanto me parece conveniente dizer
se, pois que não é esta a ocasião, nem eu ·sou competente, para 
exigir de S. Ex. algumas informações sobre o estado da guerra do Sul, 
sobre o procedimento de nossos generais, e sobre as vistas do governo 
a este respeito. Estas informações presumo que seria bom que alguém 
as solicitasse do governo, mas eu sou menos competente para isso; 
sou a pessoa que menos pode entrar nessas indagações; talvez mesmo 
deva ser considerado suspeito. Portanto, ponho de paFte isto; não 
quero falar sobre esta matéria. Contendo-me em declarar a S. Ex. 
que, se o governo precisar do meu fraco contingente, para ter toda a 
força necessária para repelir os rebeldes, pode contar com ele. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA, ministro da guerra- Não posso 
deixar de agradecer ao nobre Senador a maneira franca com que se 
ofereceu a auxiliar com seu voto e leal cooperação o ministro da 
guerra em algumas reformas que o nobre Senador, assim como o mi
nistro, julga necessárias. 

Com efeito, há uma necessidade absoluta de medidas que habi
litem o governo para poder entrar na devida fiscalização dos dinhei
ros públicos; e tudo quanto se pode dizer para convencer o Senado 
de que eles são pessimamente administrados, que há, delapidações su
periores a toda a expectação, seria pouco, porque só a experiência 
dos negócios é que pode mostrar tudo quanto há de abusivo a este 
respeito; e pode afoitamente dizer-se que, se fossem mais bem fisca
lizadas as despesas desta repartição, seriam muito menores; e, en
quanto não houver uma fiscalização mais escrupulosa, as delapida
ções hão de continuar, porque pouco importa que a lei tenha determi
nado- as despesas, e que o ministro ordene aos presidentes que as não 
excedam: o ministro está no Rio de Janeiro; e, salvas as honrosas 
exceções, as suas ordens não são sempre executadas. Se a fiscalização 
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das despesas estivesse a cargo das tesourarias, ainda poder-se-íaobter 
uma tal ou qual fiscalização; mas elas o mais que fazem é representar 
contra algumas ordens irregulares; isto de nada vale; outra se expede, 
e diz:- Não obstante a dúvida, pague-se-, e esta segunda ordem não 
pode deixar de ser executada, e com razão, porque casos pode haver 
tão urgentes, que os presidentes sejam compelidos a ordenar tais des
pesas. ~ verdade que as despesas das tesourarias devem ser examina
das: mas quando, e como? Como há de verificar-se esse exame? Quem 
o há de fazer? O tesouro público? Ele ocupa-se sem dúvida no exame 
aritmético das contas, mas esse é o que menos importa, o moral é o 
essencial: mas este pertence à repartição da guerra; e, para que esta 
possa fazer um exame tão exato como convém, é necessário que haja 
uma estação composta de homens habilitados para poderem entrar 
no exame miúdo e detalhado de qualquer despesa. 

Eis aí o que falta; mas o nobre Senador ofereceu-se a apre
sentar qualquer medida que possa ser iniciada no Senado. O atual mi
nistro da guerra, reconhecendo essa necessidade, já apresentou na 
câmara dos Srs. deputados o plano de reforma de sua secretaria, em 
que ~stas necessidades são consideradas, estabelecendo disposições 
relativas não só à forma de fiscalização da. despesa, mas também 
ao mais expediente; porque, pela forma por que a secretaria se acha 
organizada, o ministro não pode saber o que fez o seu antecessor, 
nem mesmo o que ele fez no dia antecedente, se a sua memória lhe · 
não lembrar. Isto é um fato reconhecido por todos aqueles senhores 
que têm sido ministros desta repartição; pedem-se informações, as 
quais muitas vezes existem, e não podem dar-se porque podem, sem 
crime de omissão, escapar ao zelo do oficial maior mais diligente, 
pela falta de escriturações e divisões de trabalhos que é necessário 
criar. 

Nessa reforma se propõe a criação de uma repartição encarre
gada privativamente da contabilidade. Não julgo que a obra seja per
feita; é, porém, organizada no sentido que julguei mais conveniente. 
Há de ser examinada pelo corpo legislativo, e espero que as câmaras 
lhe prestarão seu apoio; e, atenta a oferta do nobre senador, espero 
que S. Ex. me prestará o seu apoio, quando ela vier a esta casa. O 
ministro da guerra também espera que passe na presente sessão, por
que, se não passar, não sei como seja possível fiscalizar se a consi
derável soma que se despende pela sua repartição. i\tlas não julgo 
que o ministro se deva retirar, se não passar, como aqui se julgou; 
sentirei muito que não passe por falta de tempo; mas não é de tal na
tureza que não possa o ministro marchar sem ela, e deva demitir-se, 
se não passar na presente sessão; se eu me não aproveitar do seu bene
fício, os meus sucessores se aproveitarão dela; ela não é só para servir 
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ao atual ministro, mas a todos os que lhe sucederem. 
Fez o nobre Senador algumas observações sobre a necessidade 

de se melhorar o foro militar. Alguns melhoramentos, com efeito, 
será conveniente fazer; mas, eu creio que a falta de disciplina não só 
tem provindo de que as leis não sejam boas, como de outras circuns
tâncias, como de termos passado por tempos excepcionais, etc. 
A forma do processo em primeira instância me parece regular; se ele 
não satisfaz, a culpa é da parte dos juízes, e da falta de moralidade 
das testemunhas; uma nova lei não pode remediar estas faltas; só um 
tempo mais sossegado lhe pode dar o remédio; se houver mais morali
dade, e as leis existentes forem bem guardadas, os crimes não ficarão 
impunes. 

A respeito das revistas concedidas das sentenças do conselho 
supremo militar, algumas reformas são necessárias, porque não é 
possível admitir que as relações, compostoas, de homens togados, 
que não reconhecem as especialidades do foro militar, nem estão 
penetrados da necessidade do rigor extremo das leis militares, sejam 
as mais próprias para reformarem sentenças de generais veteranos, 
que reconhecem quanto devem ser rigorosas em manter a disciplina 
do exército. Nós, os desembargadores, estamos acostumados a-julgar 
segundo certas regras do direito civil; seguimos certas formas que o 
foro militar desconhece, nem pode admitir. Há entre nós membros 
tão escrupulosos, que entendem que qualquer pequena nulidade 
basta para se revogar um processo, e por isso, sentenças que muitas 
vezes poriam, por exemplo, fora do serviço militar oficiais que co
meteram ações de fraqueza, têm achado clemência nas relações, cle
mência a que resistem os juízes militares, porque a classe militar 
julga desonroso ter ao seu lado oficiais que cometeram covardia, 
quer que lhe deixem de pertencer, e assim o exige a disciplina do 
exército. . 

Mas eu creio que já um artigo passou nesta casa que põe 
remédio a esses males; e, se ele passar, afinal cessarão tão graves 
inconvenientes. Outra necessidade havia, que eu desejara que fosse 
remediada, e é que as sentenças dadas em tempo de guerra pudessem 
ser executadas logo sobre o campo, principalmente em certos crimes 
que atacam, mais de perto, a disciplina do exército. Nesta casa existe 
um nobre Senador que foi já ministro da guerra mais de uma vez, e 
que fez 'regulamentos úteis para a disciplina do exército; e, em um 
relatório seu, fez sentir essa necessidade, que seus sucessores reconhe
ceram nos seus relatórios, em cujo número entra o atual ministro. E, 
em verdade, conviria muito determinar-se que, em tempo de guerra, 
as sentenças proferidas pelos conselhos de guerra fossem mandadas 
imediatamente executar ou reformar pelo general em chefe; o contrá-
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rio oferece graves inconvenientes. O militar que deserta e sabe que há 
de passar por um conselho de guerra, em cujo processo deverão gas
tar-se sete, oito ou dez· meses, contando ainda depois cqm o recurso 
de revista, e com a disposição favorável dos ânimos dos juízes que o 
hão de julgar, tem interesse em desertar, porque, desta forma, se livra 
aos pengos aa guerra, e pouco arrisca. 

Fala o nobre Senador da necessidade da criação de tribunais 
militares em tempo de guerra, sujeitos unicamente às ordens e regula
mentos do governo. Esta questão é .importante,_ie não pode ter lugar 
na presente lei, que, além de ser .ânua, me parece imprópria para 
admitir um artigo estranho, de matéria tal, que não pode ser discuti
da sem se consumir mais tempo que o necessário para passar a com
petente com a brevidade que por sua natureza exige. 
· O nobre Senador declarou que se não julgava competente para 
provocar um exame sobre negócios do Rio Grande; e a este respeito 
pouco há que dizer na presente ocasião: as informações que pode 
haver a esse respeito são conhecidas de todos; sabe-se que temos sido 
j:iüüCü fdlzes nesta última campanha; mas, se são e~~tas as informa
ções últimas, as forças do exército imperial não tem sofrido perdas 
tão grandes que possam causar desalento ou produzir um mal irreme
diável; segundo as notícias recebidas, bem que não oficiais, por não 
assentarem sobre documentos, a nossa perda, como já disse, é calcu-· 
lada em 600 homens, provenientes, na maior parte, de doenças. Esta 
perda é na verdade considerável, e muito para lamentar, atenta a 
necessidade que temos de reunir ali a maior força possível; todavia· 
ela é reparável. E, posto não possa saber-se ao certo a força atual
mente existente no Rio Grande, por se não ter dali recebido mapa al
gum, além do que se acha junto ao relatório do ministro da guerra, 
confio nas providências tomadas, e espero que a próxima campanha 
se poderá abrir com uma força respeitável; pelo menos, posso asse
gurar ao Senado que o Governo, desde que tomou posse da adminis
tração, n~ão tem ~eixado de eJ!II?regar todo o seu tempo em preparar 
forças pára o Rio Grande do Sul. Conseguiuj<fàorganiiação-de dois 
batalhões perfeitamente regulares em Santa ·Catarina, que devem 
achar-se hoje, na maior parte, no Rio Grande, e um esquadrão de ca
valaria nesta corte, que deverá marchar dentro destes seis dias; e 
outro batalhão brevemente será organizado também nesta corte. 

· Devo, porém, também declarar que os rebeldes se têm anima
do muito com as circunstâncias a que foi levado o nosso exército; 
que a província está toda ocupada pelos rebeldes, tan~o que não é 
possível transitar livremente o espaço de uma légua sem o risco de ser 
por eles acometido; mas, apesar de tudo, as forças imperiais acham-se 
possuídas de muito boa disposição, e estavam no princípio da cam-
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panha, em estado, se não determinar de todo a luta, o que seria im
possível, pelo menos de melhorar consideravelmente o estado daque
la província, desafrontando-a, na 'maior parte, do exército rebelde 
que a domina. 

Declarou também o nobre Senador que não é competente para 
avaliar a conduta dos nossos generais do Rio Grande; e eu observarei 
a S. Ex. que o ministro da guerra seria também o menos próprio, por
que deve esperar os fatos para depois obrar segundo as circunstân
cias exigirem. 

O SR. H. CAVALCANTI -Apoiado; deve esperar os fatos. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA, ministro da guerra- Sim, Sr., 

tenho esperado, e não me parece que o ministro da guerra se tenha 
excedido; porquanto, a esse respeito, apenas se limitou a dizer, na 
câmara temporária, que o general do Rio Grande, a quem o nobre 
Senador parece querer aludir, era pouco feliz, e daqui não passou. 

O SR. CONDE DE LAGES - Sr. presidente, infelizmente, a 
parte financeira da repartição da guerra acha-se em bastante desor
dem, e, portanto, logo se não pode tomar contas exatas. Eu não 
conheço nada mais forte nem tão capaz de desmoralizar o exército 
do que essa falta de contabilidade e fiscalização. 

Verdade é que o nobre ministro apresentou um plano para se 
obter o exato conhecimento da legalidade com que são feitos os paga
mentos; mas, creio que nele alguma coisa falta, e creio mesmo que 
não se conseguirá o fim que se deseja, 5e nas outras províncias não 
houver repartições filiais, à imitação das antigas tesourarias provin
ciais, que, em 1832, foram extintas. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA, ministro da guerra- Está isso 
compreendido em um dos artigos do plano. 

O SR. CONDE DE LAGES- Sim; que, de outra maneira, difí
cil seria o conseguir-se a boa fiscalização, pois que a falta não está na 
corte, onde há uma contadoria regular, mas nas províncias, onde a 
despesa militar é feita em estações subordinadas imediatamente ao 
tesouro, dondif iriâiretani-ente, tarde e- de maneira põuCü detalhada, 
vem, ao ministro da guerra, o conhecimento de tal gestão. Entre
tanto, como o nobre minístro assegura que essa providência está com
preendida no plano, não insistirei sobre este ponto. 

O nobre Senador, querendo, como sempre quer, estabelecer a 
disciplina no exército, lembra algumas inovações e melhoramentos, 
apresenta uma idéia que reconhece que tem modelo na Inglaterra; é 
verdade que lá na fixação anual da força militar, no Mutiny act ou 
lei marcial, é dada ao rei autorização para promulgar artigos de guerra 
e penas correspondentes, exceto a de morte e amputação, que somen
te são do domínio imediato da lei. São esses artigos para vigarizar a 
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disciplina militar; e eu votaria por essa idéia tão conscienciosamente 
quanto é a convicção em que estou que, em campanha, é necessário 
algumas das formas do processo militar; é preciso alterar as penas da 
ordenança de 1805, sobre deserções; é preciso fazer cumprir as sen
tenças em segunda instância, por um conselho junto ao general em 
chefe; é preciso a punição imediata dos espiões, restrição na lei do 
recrutamento, etc., etc. 

O nobre Senador parece inculcar a necessidade de novo e mais 
forte código militar; não julgo tanto, o que temos não é de rosas; 
algumas alterações em forma de processo e penas eis o que poderia 
fazer-se regularmente em uma lei anua. Srs. a disciplina do exército 
não pode ser filha dos castigos fortes; podem estes contribuir mais ou 
menos para sua conservação, mas, em minha humilde opinião, ela 
nasce de uma boa lei de recrutamento (apoiados) e da instrução dos 
oficiais. Os artigos de nossa lei de recrutamento são muito bona
chões; todo o mundo pode ter pretexto para escapar ao recrutamento; 
pode ser baleeiro de seges de aluguel, etc. Nenhum castigo a quem 
foge do recrutamento; nenhum· castigo a quem mal o executa, e as 
autoridades subalternas zombam da lei que fixa a força, e do governo 
que a precisa para servir o país. 

Estimaria eu saber se, apesar dos grandes defeitos das leis do 
recrutamento e da guarda nacional, o nobre mini"stro da guerra tem 
fundadas esperanças de elevar o exército ao estado completo de 
16.000 praças; sendo assim, eu felicito o nobre ministro pelas dificul-
dades que tem de vencer. · 

Desejo também que o nobre ministro nos informe sobre a dis
tribuição das forças do exército. Em Mato Grosso, por exemplo, que 
confina com diversos estados, principalmente o Paráguai, eu vejo que 
ultimamente se mandou extinguir o batalhão 12, que ali existia. Em 
vida do ditador Dr. Francia, podíamos nós ter alguma certeza da 
política daquele governo; mas o ditador morreu; e está o nobre minis
tro bem informado das vistas do novo governo? As nossas ôOO praças 
que ali temos podem guarnecer as fronteiras de Mexas, Chequito, e 
Paraguai? .. 

No Rio Grande há uma força em mapa de nove mil e tantos 
homens; e, note-se que eu digo força em mapa, o qual o nobre minis
tro acaba de. dizer que não é exato; mas ainda insistirei, para que 
alguma idéia possamos ter, de qual a força que segue imediatamente 
ao general João Paulo, quais as guarnições de Porto Alegre, Rio Gran
de e Rio Pardo, etc. Minha apreensão me diz que o grosso do exército 
tem força de mais, e que as guarnições estão fracas. O acontecimento 
último no Rio de S. Gonçalo tem aumentado esta minha talvez infun
dada apreensão. Cento e tantos homens aventuraram-se a passar o rio 
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de S. Gonçalo, e o número de mais de mil passaria, se as forças impe
riais de mar não acudissem e não embaraçassem a passagem; portan
to, daqui concluo que a guarnição daquele ponto não era suficiente 
para repelir um ataque dos rebeldes. Estes ataques isolados hão de na
turalmente repetir-se; os rebeldes precisam recursos que podem achar 
nas nossas vilas e cidades, e eu muito desejo que nãc se renovem as 
cenas do R i o Pardo. 

O Rio Grande, Srs., é essencialmente o ponto mais conside
rável em que temos de reunir o valor e a disciplina do nosso exército, 
e eu julgo possível que, ao passo que o governo fosse ajuntando tropas 
naquele lugar, fosse adotado um sistema auxiliar a essa maior força, 
em atenção mesmo à sua qualidade, porque eu devo supor que o 
nobre ministro não tem grandes forças de cavalaria para reunir 
naquela província, além daquela que a mesma província pode dar. 

Eu peço, portanto, licença ao nobre ministro, para dizer-lhe 
que minha opinião seria auxiliar com um sistema de fortificações 
todos os pontos que permanentemente seja necessário ocupar. O 
acréscimo de força deverá ser em infantaria; e o nobre ministro não 
quererá aventurar a descoberto grandes massas no meio de uma cam
panha aberta, e onde tudo é necessário transportar. Srs., a atual 
guerra do Rio Grande faz-me lembrar a guerra da idade média; as 
cidadelas e os castelos podem ter ali um arremedo útil, ainda que o 
essencial seria a atividade de Hoche na Vendée. A idéia de formar 
alguns pontos fortificados tem o nobre ministro nos registras da 
secretaria; eu a mandei realizar, na última vez que estive no minis
tério, mas não sei qual a execução; naturalmente nenhuma. O sistema 
de que falo, eu o julgo tanto vantajoso, quanto_é a segurança que 
pode dar às guarnições que será necessário multiplicar, e que é obstá
culo aos rebeldes, que, em seus cavalos, não podem vencer uma trin
cheira de seis palmos de altura. Eu teria de fazer mais algumas obser
vações; mas aguardo ser esclarecido pelo nobre ministro na discussão 
que continua. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA, ministro da guerra- Ainda que 
não possa satisfazer ao nobre Senadoi completamente, como dese
jara, sempre direi alguma coisa que em parte o satisfaça. 

Deseja saber se é possível elevar o nosso exército ao seu estado 
completo. Calculando com a força existente, e com o recrutamento 
já feito, não me parece impossível que cheguemos a obter 16.000 
praças. Talvez não se possa sustentar sempre esta força no seu estado 
completo, porque é necessário atender que, além das perdas naturais 
que deverá sofrer o exército, muitas praças são voluntárias, e é, no 
meu entender, uma grande injustiça obrigá-los a servir além do prazo 
por que se engajaram; e nas mesmas circunstâncias se acham muitas 

547 



-· ,, 

recrutadas que devem ter acabado o tempo de serviço que a lei delas 
exige: são estes os meus princípios; e~ em conseqüência, já se manda
ram pedir relações nominais de todas as praças de pret, com as datas 
em que assentaram praça, para o governo ser instruido exatamente 
do seu tempo de serviço, e poder conceder baixa a· todos aqueles 
que tenham acabado o seu tempo. 

Sobre fortificações, disse o nobre Senador que, havendo um 
batalhão nas fronteiras de Mato Grosso, fora este dissolvido, sendo 
aliás conveniente que esse ponto seja sempre acoberto e fortificado. 
Deseja também saber quais as relações que o governo do Brasil entre
tém com a nação vizinha, principalmente depois da morte do ditador 
Francia. Quanto ao primeiro tópico, direi que esse corpo foi dissol
vido, porque se achava sem oficiais, e com apenas 100 soldados, e, 
ao mesmo tempo, estávamos entretendo ·batalhões provisórios em 
Santa Catarina e outras províncias; e pareceu ao governo mais conve
niente organizar esse batalhão, que não existia senão nominalmente, 
em outro ponto, onde pudesse achar as praças necessárias, e o seu 
serviço se fazia indispensável. Mas, não sendo I i cito ao ministro da 
guerra criar novos batalhões, além dos 12 ficados no quadro, mandoÚ 
conservar a força do dito batalhão debaixo de uma denominação 
provisória, até que seja possível dar-lhe organização regular. E direi 
ao nobre Senador, que o governo não está esquecido das fronteiras 
de Mato Grosso, tanto que já nomeou um agente diplomático para 
entreter relações diplomáticas com a nação vizinha. 

O ministério reconhece também a conveniência de conservar 
uma força disponível e ativa em Mato Grosso: e entendo que seria 
muito conveniente restabelecer ali a sua antiga legião, organizada 
por forma que pudesse subsistir com recrUtas naturais do país, 
porque o nobre Senador sabe quanto seria dificultoso enviar de 
outras províncias contingentes para Mato Grosso. 

Quanto ao outro tópico, se S. Gonçalo não estava guarnecido, 
me parece que algum descuido houve na nossa tropa; reparou porém 
com vantagem esse descuido, pois, imediatamente que constou que 
haviam passado 160 a 170 rebeldes, acudiu aquele ponto, e o defen 
deu com tanto valor, devendo-se nesta parte muito à nossa marinha, 
que impediu a passagem que intentou fazer de uma força calculada 
em 600 homens. 

O nobre Senador deseja mais saber se o Rio Pardo estará forti
ficado, de maneira que possa resistir a qualquer ataque dos rebeldes. 
Há pouco dias, tive um ofício do brigadeiro Felippe Nery, em que 
participava ao conde do Rio Pardo haver notícia de que o inimigo 
tencionava atacar o Rio Pardo; que, todavia, ele se achava com força 
suficiente para resistir e repelir qualquer ataque. 
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Pelo que respeita ao Rio Grande, não pode deixar de conhecer
se que, se Neto houvesse podido verificar a sua passagem no S. Gon
çalo, e não houvesse chegado a tempo a primeira tropa enviada de 
Santa Catarina, algum perigo houvera corrido; mas este tem cessado 
de todo por deverem ter chegado ali 1.200 homens dos dois bata
lhões organizados em Santa Catarina, tendo o governo julgado tão 
urgente a sua chegada, que, apesar de haver ali duas barcas de vapor, 
julgou conveniente mandar uma terceira. À vista disto, creio que 
temos hoje no Rio Grande duas divisões, tão fortes que cada uma 
delas só por si seria bastante para vencer os rebeldes, se eles quises
sem entrar em ação; mas. não está isso nos seus interesses. 

O nobre Senador chamou também a atenção do ministro da 
guerra sobre os meios de suprir com fortificações a falta de cavalaria 
no Rio Grande, falta realmente muito sensível. A este respeito, algu
mas medidas já se tomaram, e se continuaram a tomar para que se 
possa obter que a província seja ocupada militarmente em todos os 
pontos possíveis, visto que os rebeldes não querem apresentar-se em 
linha; só atacam em guerrilhas; e é o seu sistema fazer correrias e a 
guerra de patos. 

Creio que tenho satisfeito de alguma maneira ao nobre Sena-
dor. 

O SR. H. CAVALCANTI -Sr. presidente, lembrei-me que al
gumas medidas se podiam tomar na lei de fixação de forças, acerca da 
fiscalização das despesas da guerra; e quando me lembrei disso foi 
fundado em arestas do corpo legislativo do Brasil. Autorização para 
reformar arsenais, comissariados, e diversas repartições civis, tem sido 
concedida na lei de fixação de forças, e também nos orçamentos: aí 
tem-se dado uma autoridade ampla ao governo para reformar. Em 
conseqüência, pois, julgava que com muito mais razão se devia dar 
agora que a administração da guerra se acha mais do que nunca em 
desenvolvimento extraordinário; e também me lembrava, Sr. presi
dente, que era melhor que esta autorização fosSe agora conferida, não 
obstante a proposta que o nobre ministro apresentou na câmara dos 
Srs. deputados. Não duvido que, nessa proposta, o nobre ministro 
tenha atendido às necessidades atuais; mas confesso que tenho 
alguma dúvida em que uma medida dessa ordem possa deixar de 
passar na presente sessão. Uma proposta formula-se ... 

O SR. CLEMENTE PEREIRA- Não é proposta; o ministro da 
guerra atual submeteu à câmara o plano da reforma da sua secretaria. 

O SR. H. CAVALCANTI - Isso mesmo; a sessão legislativa 
está já muito adiantada, e isso me faz recear que uma medida de tão 
alta importância deixe de passar este ano, e por isso achava bom que 
alguma disposição se consagrasse nesta lei; porém, como S. Ex. julga 
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mais conveniente que vá em lei separada, eu me resigno, e contento
me com os meus bons desejos. 

O outro ponto em que falei é acerca da ordenança militar; 
disse que estava pronto para propor a esse respeito o que S. Ex. 
julgasse necessário. Eu julgo que, nas circunstâncias em que nos acha
mos, o governo devia ser autorizado a organizar uma ordenança (per
mita-se-me usar desta palavra geral, para não entrar em muitos deta
lhes: ela compreende muitos objetos da repartição· da guerra que 
exigem prontas providências.) O nobre ministro, porém, acha que isso 
não pode ser objeto de· uma lei ,ânua; talvez ache conveniente que 
essa gran~eforma, ·sem a qual o exército não pode existir, depende 
de se ver o destino que terá essa ordenança do exército por que há 
tantos anos esperamos, mas que, enquanto não aparece, e se não 
sabe o destino que terá, o nosso crédito se esboroa, por assim dizer, e 
o país sofre as maiores vergonhas que país algum tem sofrido. Se nós 
estivéssemos em tempos ordinários, (e é a ocasião que S. Ex. julga 
mais própria para se tratar desta matéria) então eu não adotaria tal 
medida: só em uma crise, como a em que nos achamos, só em cir
cunstâncias extraordinárias é que se deve lançar mão de medidas ex- · 
traordinárias; e nisto vou conforme com muitas nações, não só com 
aquelas que têm um governo representativo, como também com as 
que são regidas por um governo absoluto. Mas não irei buscar exem
plos nestes últimos países, porque seu sistema de governo se não 
coaduna com o nosso. Procurarei exemplos na França, Inglaterra e 
Estados Unidos. 

Na França, o procedimento do executivo, em caso de rebelião 
e sedição, é todo o discricionário; ele pode lançar mão de todas as 
medidas extraordinárias que julga que deve empregar. E mesmo auto
rizado a declarar em estado de cerco os lugares em que lavra a rebe
lião e sedição; deixam de reger-as leis ordinárias, e vigoram as 
medidas extraordinárias a que o governo julga dever recorrer, sem 
que para isso seja necessário autorização alguma especial .ânua da 
parte da legislatura. A lei que regula o estado de cerco em circunstân
cias tais é quem o autoriza o exercer o discricionário. 

Quanto aos.Estados Unidos, os regulamentos militares excluem 
certas dependêndas de autorização do corpo legislativo: em certos 
casos, o presidente é que, por aclamação, decreta a aplicação da 
força, e delega sua autoridade aos chefes respectivos, os quais obram 
discricionariamente, conforme as circunstâncias o exigem; os conse
lhos de guerra julgam os criminosos, impõem as penas, e os generais 
executam as sentenças desde a mínima pena até a de morte. 

Pelo que respeita à Inglaterra, na casa se acha uma obra em que 
vêm todos os atos legislativos sobre fixação de forças: eu tenho aqui 
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uma cópia do essencial. Para provar .o que se pratica neste país, eu 
leio; é tirada do Mutiny Bill, o título da lei é: - Lei para punir 
motins e deserções, e assegurar o pagamento e aquartelamento das 
tropas. - Depois de se tratar dos diferentes artigos de fixação de for~ 
ças, concluo nestes termos: - Poderá S. M. fixar ordenanças milita
res, estabelecer tribunais militares, com o poder de conhecer de todos 
os crimes, etc .... -. (*) 

O SR. CONDE DE LAGES- Menos da pena de morte. 
O S.R. H. CAVALCANTI- Não é excluída, e é na lei anua que 

é compreendida. E verdade que eu suponho que há 300 anos que na 
lei anua de fixação se repete essa autorização. 

Não quererei de certo, senhores, dar uma amplitude tal às nos
. sas coisas; mas, no momento em que observe a necessidade que nós 
temos de aplicar todas as nossas forças; rio momento em que vejo que 
uma porção pequena do Brasil tem a ousadia de afrontar a soberania 
nacional, há um par de anos, confesso que a culpa é nossa; que nós 
não compreendemos talvez o que é verdadeiramente uma força 
militar. 

S. Ex., falando sobre os defeitos que eu notei existirem no 
foro militar, trouxe, para corroborar essa minha opinião, que era 
impossível que desembargadores conhecessem das causas militares. 
Oxalá que fosse esse o mal!... Observare~ que S. Ex. se desmente a 
si próprio: os desembargadores são para isso tão próprios, que até um 
indivíduo que pertence a essa classe é capaz de ser ministro da guerra. 
Ninguém há pois mais próprio para julgar militares do que os magis
trados: e qual será o processo militar que possa ser bem organizado, 
sem que nele intervenha um magistrado? Será, pois esse o defeito? 

Mas outro nobre Senador, que tem sido ministro dessa repar
tição, disse que não é tanto esse defeito que se sente; o defeito e da 
instrução. Permita o nobre Senador que lhe pergunte o que entende 
por instrução. Instrução militar suponho que não são as integrações 
e diferenciações; nem as belas letras e a poesia; a instrução dos mili
tares está no conhecimento que eles devem ter dos seus deveres e 
obrigações que lhes são impostas, e na prática de ver punidos os que 
os infringem. Se é nesse sentido que o nobre Senador falou, estamos 
de acordo. Mas qual é a instrução que nós temos? ... 

(*) O artigo da .lei inglesa Mutiny bi/1, a que se referiu o Sr. H.Cavalcanti, 
tem a seguinte conclusão: 
"Poderá S. M. formar ordenanças militares (articles of car), e estabele
cer tribunais militares, com poder de conhecer de todo o crime que for 
determinado pelas ditas ordenanças; e poderá, por setença ou julgamento 
desses tribunais, infligir tais punições que julgar convenientes." 
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UM NOBRE SENADOR dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. H. CAV ALCANTI - ~ para oficiais generais? Isso é 

instrução? A instrução que se dá entre nós é ver-se os bravos prete
ridos pelos relaxados e covardes;· os que cometem delitos têm mais 
favores do que os que são severos no cumprimento dos seus deveres; 
estes são vilipendiados. Os que, com a espada na mão, procuram o 
inimigo e o combatem, são preteridos, são substitu idos por aqueles 
que ... não quero fazer ínsínuações nem aplicações que nos podem ser 
prejudicia·is ... todos são bons. .; 

o nobre ministro (eu sempre me considero com obrigação de 
reclamar· a justiça que se deve fazer ao general João Paulo dos Santos 
Barreto.) O nobre ministro, digo eu, disse que se limitara a dizer que 
o Sr. João Paulo era um general pouco feliz. Pouco feliz!... Em que, 
senhores?!... Talvez que mais feliz fosse aquele que entregou o exér
cito aos rebeldes no Rio Pardo; aqueles que nunca sairão do centro 
das povoações, e se entregaram com as tropas às forças rebeldes que 
nelas os surpreendiam. Qual será a infelicidade desse general? Será 
talvez porque, quando foi nomeado, não impôs ao governo condi
ções, não pediu postos e honras, não fez mais que pedir hora e em
barcação para partir?! Qual será a infelicidade desse general? Será a 
de, apenas tomou conta do comando, afrontar o inimigo e persegui-lo 
em todos os pontos em que podia existir? Quais são as derrotas que 
ele tem sofrido? Apontem-se! Onde está, pois, a sua infelicidade? 
Compare-se o procedimento desse general com o dos demais gene
rais que lá têm estado, e veja-se qual tem sido o general mais feliz. 
Têm morrido seiscentos homens!. .. Que muito é isso? Espera-se, por 
ventura, acabar a guerra sem perdas? ... 

O SR. VASCONCELOS - Pedeu-se a oitava parte das nossas 
forças, mas não em combate. 

O SR. H. CAVALCANTI -Sim! presidente', se nós queremos 
acaba~ ""m a rebel"la-o do R'lo Grande dn Cool ..~·;,.,,ornn" i-nn+'''" l'nrn 

I '-'V 11 u ""'-'~'' ""'""VVIIIV ... ""'""""''"'-· --··· 

grandes perdas. Senhores, não é nos aquartelamentos nas cidades e 
povoações que se formam os ex_ércitos. Para que o nosso exército se 
forme, cumpre que ele se arrisque; porém não é só em bater o inimi
go que se há de àguerrir; para isso também hão de contribuir as 
marchas, as privações que se lhes faz sofrer, assim como todos os 
males que traz uma guerra. 

Senhores, esta rebelião do Rio Grande do Sul, sem dúvida, é 
muito funesta ao Brasil; mas pode-se dizer com o rifão francês À 
que/que chose malheur est bon, e bem poderá .fazer com que nós 
tenhamos um exército. E certamente a rebelião quem nos colocou 
nos embaraços em que nos achamos. Nossos vizinhos, talvez nossos 
amigos, nos observam; e quando reconhecerem o nosso estado, de 
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certo que nos achincalharão, e quererão reduzir-nos a um estado, 11ão 
digo de colônia, mas de uma nação indigna de ter esse caráter. Como 
é que nó"s havemos de algum dia ser uma nação grande e poderosa, 
se não tivermos um exército como convém que tenhamos? Ora, para 
que obtenhamos esse exército, é preciso que ele se exponha a todos 
os perigos. 

Apelo para o procedimento desse general que se diz infeliz. 
Ele, logo que tomou o comando do exército, entendeu que se não 
devia deixar ficar nas povoações; saiu para o campo, pôs as tropas em 
movimento, conseguiu dar-lhes disciplina, e prepará-las para as ações. 
E como é que se ganha essa disciplina militar? t: porventura conser
vando as tropas nos quartéis, dentro das povoações? Não se hão de 
formar tropas disciplinadas por essa forma, porém, sim, no campo, 
nos ataques repetidos, e no rechaçamento dos inimigos. Perdemos 
seiscentos homens! . E daí? Quer-se porventura que não haja perdas?! 
1: melhor que as tropas estejam nas povoações, e sejam nelas cerca
das, perdendo-se corpos inteiros, ficando aprisionados, ou passando
se para o inimigo?! Em que tem sidojnfeliz o general? Será nesse 
negócio do Rio Grande em que falou o nobre ministro? O Rio Gran
de já estava entrégue a outro general; talvez que ele seja mais feliz 
que o general João Pau lo; o tempo o mostrará. 

Há mais alguma coisa a que se deve atender na organização do 
exército; não é só esse objeto de ·que me ocupo: (por enquanto, 
ponho de parte a proposição de que falou o nobre ministro, à qual 
tornarei depois) é necessário atender que políticas vistas são as de 
um governo que coloca um general em operações conjuntamente com 
um ... ele tem o nome de presidente, porém, não sei se esse nome lhe 
quadra .. : conjuntamente com um presidente, um rival para estorvar 
os seus planos de campanha, e para estabelecer a intriga, e fazer que 
seja!l:,lOS mofados, assim interna como externamente. Com essa pol í
.:ftn +-:>"'"'"""S a .. rio"'"'' nnr trÔC! I un nr&>c:iriPntP. mnc:ln olanos de batalhas 
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que só o general deve dar; e daí resultarão choques, invectivas entre 
uma e outra autoridade. Investe-se ... eu não queria falar na matéria, 
porque, se continuar, receio sair dos limites de certa modéstia que eu 
pretendo guardar quanto aos negócios do Rio Grande ... 

O SR. VASCONCE LLOS- Deve falar, porque está na matéria. 
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -Mas, depois acho-me 

em contradição, talvez, com o voto do nobre Senador. 
Sr. presidente, o governo entendeu (e'J não queria dizer muita 

coisa, direi só o necessário para o objeto de que trato) o governo en
tendeu que podia dar anistia, e investiu-se o presidente do poder de 
anistiar, de uma maneira, para mim, imcompreensível. São os minis
tros da coroa os que entendem que podem delegar, em um agente 
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qualquer, a atribuição de perdoar aos indivíduos que julgar conve
niente na província do Rio Grande do Sul. Não há aqui outra coisa, 
porque eu não entendo que a anistia seja urgente e conveniente, se· 
não quando o exige o bem do estado; mas não entendo que ela poss_a 
compreender a indivíduos, fulano e sicrano; não deve dizer-se: você 
está compreendido na anistia. Isso não é anistia; o que creio que ver
dadeiramente é anistia é o dizer-se: estão esquecidos tais atas, sejam 
eles pratiéados por quem forem. Mas não entendo que os ministros 
da coroa possam conceder anistia individualmente. Isso é contrário· à 
constituição. Tal atribuição, contrária à constituição, tem o presi
dente da província do Rio Grande do Sul; ele anistia segundo lhe 
parece, quando o acha conveniente, e individualmente ... 

O SR. MINISTRO faz sinal negativo. 
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI -Estarei mal informado; 

mas, p,arece-me que se lhe conferiu essa atribuição tal qual a tenho 
enunciado ... 

O SR. MINISTRO.- Será bom ler a forma do decreto para 
evitar alguma dúvida. · · 

O SR. HOLANDA - E fácil o eu estar enganado, e não o 
nobre ministro, por isso que S. Ex., como membro do gabinete, 
concorreu para essa autorização. 

Suponhamos, porém, que essa autorização era necessária; 
que se devia lançar mão dessa medida; devia uma medida destas ~r · .. 
conferida ao presidente ou ao general? Se o fim dessa medida é per
doar aos rebeldes que depuseram as armas, e mesmo chamar às 
fileiras do exército alguns desses indivíduos que possam achar-se em 
erro, quem é o mais próprio para fazer uso da anistia senão o general? 
Como o presidente, que se acha, por assim dizer, fora do teatro da 
guerra, poderá ter os suficientes conhecimentos para bem poder fazer 
uso dessa atribuição? Não poderá daf resultar o promover-se a discór
dia e a intriga entre o general e o presidente? Além dos rebeldes que 
se acharn- com· as ·armas -na· niãü; e· qüe desejãm- vei mãlcgrados os 
esforços do governo imperial, há muita gente fora das suas fileiras 
que são capazes de promover a intriga entre as duas autoridades. 

Sr. presidente, ainda sou obrigado a dizer mais duas palavras 
acerca do general João Paulo, sobre uma censura que se lhe fez. Não 
costumo constituir-me defensor de ninguém, mas confesso que não 
posso deixar de lastimar que os servidores do estáaõ sefam os que se · 
acham mais expostos a- censuras menos justas, ou talvez infundadas, 
feitas da parte-daqueles que apoiam o governo. 

Um dos atos por que foi censurado esse general foi por umas 
notas que ele dirigiu ao presidente do Estado Oriental; dizem que 
nessas notas rebaixou o caráter e dignidade nacional. Por essas notas 
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eu vejo que o general dá uma satisfação ao presidente da República 
Oriental em. conseqüência de haverem tropas brasileiras invadido 
aquele território. Sr. presidente, talvez fosse fraqueza do general; não 
quero dizer que ele seja impecável; mas, pergunto: se um general que 
se acha na fronteira com desejos de punir os rebeldes, e repelir quais
quer invasões dos nossos vizinhos, quiser mostrar aos vizinhos qual 
seria o seu procedimento em tais casos, o que deverá fazer quando 
por parte desses vizinhos for reclamada uma satisfação, em conse
qüência de tropas nossas lhe terem invadido o seu território? Sem dú
vida que primeiramente daria aos vizinhos uma satisfação convenien
te; e ela não era senão uma prova do que ele havia de fazer, se o 
nosso vizinho tivesse a ousadia de invadir o riosso território. Da parte 
das nossas tropas poderá ter acontecido isso uma ou outra vez; mas, 
da parte de nossos vizinhos, tem isso, sucedido muitas vezes; e talvez 
que em bem pouco tempo haja atos dos nossos vizinhos contra nós. 
Qual será o general que poderá ter força moral, senão mostrando que 
ele. res~i~a o.t~r.r.i~ór_iº_e~~ra11g~iro,_ cq_r.n~. quer __ qu~ __ s_~ __ r~~peite~Jer_!:~ 
tório nàcionál? E merecerá amsüra o general que âará-satisfáçãóá 
um estado vizinho, quando porventura as nossas tropas tenham inva
dido o seu território? O general, obrando dessa forma, não tinha em 
vista senão declarar aos nossos vizinhos o que ele havia de praticar, 
quando eles tornassem a invadir o território brasileiro. Mas eu até 
ouvi a pessoa de muito respeito censurar esse ato; não digo que não 
seja censurável; mas tenha-se mais alguma confiança; observe~se mais 
alguma coisa, antes de se fazer uma censura tão acre. Este fato, eu o 
trouxe depois de se ter falado do general João Paulo. 

Desejarei que S. Ex. me diga em que esse general tem sido in
feliz; talvez a infelicidade que ele tenha seja de não ser auxiliado por 
aqueles que o deviam auxiliar. Entre as infelicidades do general João 
Paulo também se contará a perda de 600 homens; mas compare-se 
esta perda com as que havemos sofrido anteriormente, e ver-se-á que 
m. • ... - ·-- .- ~""" -1- '.'1'\.n L----- -- .a.-- ---..J:..J- --• ri:-'ftroi"\+Ol" \IO'"J'Ol" n 
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que é verdade é que, desde que o general João Paulo está no Rio 
Grande, os rebeldes não nos têm batido; que, pelo contrário, nós os 
temos batidos em. qualquer ponto que os encontramos; que o co
mércio é franco; que o nosso exército, hoje, se apresenta mais aguer
rido; e que temos esperança de nos acharmos brevemente em melhor 
posição, podendo não só bater os rebeldes, como tendo um exército 
capaz de repelir as invasões de inimigos, e de talvez saldar contas de 
antigos procedimentos para conosco. 

_ Também devo dizer a S. Ex. que, ou estou muito enganado, ou 
me recordo de que, estando na administração, vi na secretaria mapas 
datados de fevereiro, remetidos mesmo pelo general João Paulo, em 
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que se apresentavam 7 ou 8 mil homens no Rio Grande; mas talvez 
tenham desaparecido esses mapas, e S. Ex. poderá dizer que só lhe 
entregaram os de outubro. · 

Muito lisonjeira deve ser para o pa(s esta disposição, que S. Ex. 
diz manifestar-se nas províncias, de fornecer soldados que encham as 
fileiras do exército. Com efeito, a não haver a nodcia de reinar a 
tranqüilidade ern todo o império, e de ter acabado a rebelião do Rio 
Grande, a notícia do entusiasmo que lavra pelas províncias é, sem dú
vida, uma das mais agradáveis, pois que S. Ex., à vista desse entusias
mo, não se assusta com as dificuldades do recrutamento. Mas eu digo, 
Srs., que semelhante entusiasmo não pode ser filho senãÓ da maioria 
do monarca. (apoiados.) Assim o dizia eu o ano passado; eu o previ. 

S. Ex. disse que se devia esperar pelos fatos. E verdade;· mas 
permita-me S. Ex. que lhe pergunte que fatos teve contra o general 
João Paulo para o mudar? Confesso, Srs., que nem até a minha saída 
da administração, nem depois, tenho visto fato algum pelo quai o 
general João Paulo .deixasse de merecer todo o louvor; mas S. Ex. 
talvez tivesse conhecimento desses fatos, e justo seria que os mani
festasse. 

Terminarei, Sr. presidente, antes de ler a doutrina que eu 
queria que se adotasse na lei de fixação de forças, fazendo algumas 
reflexões sobre o discurso do nobre Senador que, além do Sr. minis
tro, tem tomado parte nesta discussão. Eu sou o primeiro a reconhe
cer que, sem uma boa lei de recrutamento, com dificuldade podere
mos ter um exército, porque, se o Brasil está hoje possurdo do maior 
entusiasmo, semelhante estado não pode ser constante,-os entusias
mos passam, e seria conveniente que o Sr. ministro procurasse 
remover os males que vêm do recrutamento. Nisto estou ·de acordo 
com p nobre Senador, assim como também concordo com ele, quan
to à instrução do exército; mas observe-se que essa instrução não se 
adquire no exercício dos quartéis, nem nas academias; é no campo, e 
só no campo, com uma disciplina severa, que o soldado se instrui. 
Quando o soldado vê que o oficial que covardemente entregou a 
força do seu comando ao exército inimigo é fuzílado;: quando vê 
que são punidos aqueles que transgridem as leis militares; quando, em 
vez de ficar no quartel, marcha sobre o inimigo, o persegue, ·e se vai 
acostumando às fadigas da vida militar, ele adquire a necessária ins
trução e disciplina. Eu disse aqui uma vez, e parece-me que foi 
mesmo em presença dei Sr. ministro da guerra, que, segundo as vistas 
com que se considerar o recrutamento, poder-se-á atender também 
aos meios de termos oficialidade. Já falei nisto; mas, como agora não 
é a propósito, não insistirei. 

Direi duas palavras ainda, sobre Mato Grosso. Srs., desengane-
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mo-nos; se nós não nos comunicamos com o Mato Grosso pelo Pa
raná ou pelo Amazonas, essa província, mais tarde ou mais cedo, 
deixará talvez de pertencer ao Brasil; não são 600 nem 1.000 homens 
de tropas de terra que podem dar-nos comunicação com Mato Gros
so. Esta província, com essa força de terra, distrai-nos todos os anos 
grandes somas, que poderiam ser aplicadas a outras coisas., Não digo 
que nã<:> se continue a fazer tais despesas; mas entendo que, se quere
mos contar com Mato Grosso, como uma parte integrante do império 
do Brasil, devemos esforçar-nos por obter a sua comunicação, pelos 
únicos dois pontos por onde ela pode ser ligada ao Brasil, e vem a ser 
ou pelo Prata ou pelo Amazonas. Talvez que pelo Paraguai haja es
perança de se obter esta comunicação; isso desejo eu de todo o meu 
coração; mas presumo que pouco há a esperar a este respeito, e que 
foi uma calamidade para o Brasil a morte do ditador do Paraguai. 
Deus permita que eu esteja em erro. Vou agora, Sr. presidente, ao 
grande ponto que tenho em vista: oferecendo à consideração do Sr. 
ministro algumas idéias, se ele não as quiser adotar, ficarei ao menos 
satisfeito de lhes ter apresentado. 

A grande necessidade do exército, senhores, é sem dúvida o 
regular~se a sua ordenança; fazer isto por uma lei ou por comis
sões, como têm sido ensaiado e experimentado, acho-o inteira
mente impossrvel. Será para tempos felizes; mas, para os tempos em 
que nos achamos, eu julgo absolutamente necessário dar~ executivo 
o meio de poder chamar a disciplina ao exército. Esta minha opinião 
é apoiada na prática de todos os países, e principalmente na prática 
da nação inglesa. Por isso, eu quereria que na lei da fixação das forças 
de terra houvessse um artigo como este que vou ler, o qual se acha 
nas leis inglesas. (Lê.) 

"Para debelar a rebelião na provínciado Rio Grande, poderá o 
governo formar ordenanças militares, e estabelecer tribunais militares 
com poder de conhecer de todo o crime que for determinado pelas 
ditas ordenanças; e poderá, por sentença ou julgamento desses tribu
nais, infligirtais puniões que julgar convenientes. 

"Esta autorização não terá vigor senão dentro de um ano 
depois da sua publicação." 

O SR. CONDE DE LAGES- São comissões militares. 
O SR. H. CAVALCANTI -Sim, senhor; e há .alguma dúvida 

nisto? E para os crimes militares, para os casos de rebelião e de inva
são de inimigos, para aqueles que estão fora da lei, e não para os 
provos tranqüilos e sossegados. S. Ex., porém, dirá que estas medidas 
são extremas, que o exército não precisa delas, que enfim devem 
preceder outras informações; com isto eu não faço outra coisa senão 
mostrar que, no poder ou fora dele, as minhas opiniões são as mes-
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mas; não é só hoje que eu penso assim; sempre reputei isto de abso
luta necessidade. Mas eu reconheço, senhores, que há indivíduos que, 
cônscios das necessidades do país, deixam de as satisfazer, por qual
quer co'nsideração, quando sobem ao poder, e então digo que tais 
indivíduo's escarnecem do país, se continuam na administração sem 
apresentar remédio aos males, sem procurar remover os embaraços 
que encontram para levarem ~ efeito a missão que lhes·é incumbida. 

Partilhando pois as idéias do artigo que li, julgando-as c~nve
nientes para debelar os rebeldes>..conter os inimigos externos e man
ter a disciplina do exército, declaro que apresentarei este artigo, se S. 
Ex. entender que ele é nece~sário, pois que não me ii'tfluem consi
derações subalternas, nem me lembro daquilo que se mê'faz. 

O SR. CLEMENTE FERREIRA, ministro da guerra- Sr. pre
sidente, sinto ser obrigado a tomar tempo ao Senado com novas ex
plicações, mas o nobre Senador falou por maneira tal, que eu não 
posso deixar de o satisfazer. 

Insistiu o nobre Senador na importância de uma emenda que 
conceda ao governo poderes ditatoriais na província do Rio Grande ... 

O SR. H. CAVALCANTI- Ditatoriais! 
O SR. MINISTRO DA GUERRA ... e julga o nobre Senador 

que, se esta idéia passar, a província do Rio Grande será salva. Eu 
sou obrigado a observar ao nobre Senador que, posto reconheça a ne
cessidade de providências mais. efetivas e vigorosas para o Rio Gran
de, todavia parece-me que, nas circunstâncias em que se acham as 
coisas, criar tribunais excepcionais que possam proceder sem fórmu
las e sem regularidade judiciária, julgando a todos os implicados em a 
rebelião, longe de poder produzir bom resultado, talvez produzisse 
o efeito contrário. Srs., quem hão de ser julgados? Os rebeldes que 
pudéssemos apreender? Bem: mas quais seriam as conseqüências? 
Sem dúvida uma justa represália dos rebeldes. Este princípio, posto 
em prática na Espanha, onde alguns generais quiseram acabar a guerra 
civil mandando fuzilar todos os seus inimigos; produziu grandes ma
les: estes empregavam em reciprocidade o mesmo meio de vingança, 
e a Espanha teve de· lamentar o sacrifício de muitas vítimas ino
centes. 

Compreenderia a medida lembrada pelo nobre Senador todos 
os complicados na rebelião? As suspeitas a ninguém, excluiriam, 
porque de todos haveria quem entende~se que eram rebeldes. Aconte
ceria o mesmo que na Espanha? Entravam, por exemplo, as nossas 
tropas em algum lugar donde acabassem de sair tropas rebeldes: 
tratariam de saber logo quem os recebeu em sua casa, quem lhes for
neceu o que por eles foi exigido, quem se não retirou à sua entrada, e 
todos estes seriam processados como rebeldes. E quantas vítimas i no-
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centes não. seriam sacrificadas! Os rebeldes, em represália, fariam 
o mesmo; e quem poderia escapar ao furor de suas vinganças! E quem 
seriam os juízes? Homens do partido sem dúvida, que não perdoa
riam a ninguém que não pensasse como eles, ainda que inimigo fosse 
dos rebeldes. Nem era mesmo de esperar QUe o rigor de tais medidas 
engrossasse o nosso partido; pelo contrário, o enfraqueceria; a irrita
ção-engrossaria as suas fileiras . 

Eu fui testemunha, Srs., das vítimas que um patriotismo exal
tado sacrificou contra os chamados afrancesados em Portugal e Es
panha, cujo crime era apenas o de terem convivido com as tropas 
francesas, enquanto ocuparam as povoações onde residiam, grande 
parte dos quais se não haviam retirado por o não poderem fazer. 
A guerra das suspeitas é terrível; não desejo ver tribunais que possam 
condenar por suspeitas; sempre estranhei este modo de proceder. 

E como é lícito exigir dos habitantes do Rio Grande que aban
donem o território ocupado pelo inimigo, se não temos meios de pro
teção, ou lugar seguro que lhes oferecer para a sua retirada? Como 
podemos exigir que se declarem todos em guerra aberta contra os 
rebeldes, se não temos força para os defender das suas vinganças, 
na retirada das nossas tropas? 

Concluimos, portanto, que no estado em que, se acha a provín
cia do Rio Grande, a medida lembrada pelo nobre Senador parece 
que seria antes prejudicial do que útil. Eu disse que julgava conve
niente que medidas mais severas se adotassem para o Rio Grande: 
mas a respeito de quem? A respeito dos crimes que se cometem no 
exército; por exemplo, a respeito de espiões e de aliciadores da rebe
lião que pudessem ser convencidos destes crimes, que muito ani
mam a rebelião; que penas severas fossem impostas aos contraban
distas do comércio que se faz com os rebeldes. Observarei, final
mente, que até o rigor, o meio de punir a rebelião lembrado pelo 
nobre Senador está por alguma forma em contradição com os nossos 
usos, que são perdoar a todos os rebeldes ... 

O SR. H. CAVALCANTI -Eu não disse nada disso; o nobre 
ministro está criando castelos para os combater. 

O SR. M. DA GUERRA- Mas são as conseqüências necessá
rias das medidas que o nobre Senador apresentou. 

O SR. H. CAVALCANTI - Então, se o governo entendesse 
que não eram convenientes, não fizesse uso delas. 

O SR. M. DA GUERRA - O nobre Senador falou sobre a 
anistia concedida no tempo da.atual administração. São atos que o 
poder moderador concedeu, e que é necessário respeitar: pode-se 
dizer muita coisa sobre elas, e o que se tem dito de uma pode-se 
dizer de outras; e como eu não quero falar de umas, nada direi das 
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outras. Exigiu o nobre Senador que eu dissesse em que tem sido infe
liz o Sr. general João Paulo. Eu não posso deixar de sentir que se 
queira obrigar o ministro da guerra manifestar o seu juízo e sobre um 
general que até o dia de ho1e ainda continua a comandar o exército, 
e que mesmo não deve ser julgado sem ser ouvido. Entretanto; o mi
nistro da guerra não pode guardar o silêncio quando se quer fazer 
aparecer o Sr. brigadeiro João Paulo coberto de glória, porque, a ser 
verdade, grave responsabilidade deveria recair sobre o ministério que 
o demitiu. Apesar de tudo, o ministro da guerra nunca o acusou, e 
tem-se limitado a dizer que é um general infeliz, e mostrarei em que 
tem sido infeliz o Sr. João Paulo, isto é, vou repetir o: que já disse na 
outra Câmara. Disse o nobre Senador, para engrandecer o Sr. João 
Paulo - Os rebeldes não têm batido o nosso exército; estamos se
nhores de toda a campanha; os rebeldes fogem diante de nós; pre
parou um exérCito capaz de entrar em combates; e creio que até disse 
que o nosso comércio ali estava florecente -. 

O SR. H. CAVALCANTI - Não disse que o comércio estava 
florescente. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- Ora, Srs., como é que os 
rebeldes fogem diante do nosso exército, e como estamos nós senho
res da campanha! Senhores da campanha estão os rebeldes, e apenas é 
nossa a parte que militarmente ocupamos: esta é que é a verdade. E 
os rebeldes não querem bater-se com o nosso exército, em ação deci
siva, e se tal empreendessem, seriam realmente loucos rematados, 
porque ficariam vencidos. Conhecem que não podem aniquilar o nos
so exército batendo-o em ação decisiva; o seu plano é outro: aparen
tam querer entrar em combate geral, reunindo suas forças, e mar
chando na frente do nosso exército; e este os tem seguido sempre, na 
esperança de achar a quem combater: fazem anegaças, ostentam ofe
recer ação hoje aqui, amanhã acolá, mas nunca a aceitam, com exce
ção de algumas pequenas escaramuças,, e por esta forma acompanha
ram o nosso exército em toda a sua longa marcha, se não é que antes 
o conduziram nessa marcha. E para que fim? ..Para o destroçar, com
batendo-o? Não: para o enfraquecer, fazendo diminuir suas forças 
por via do cansaço, de falta de mantimentos, e das mortes preventi
vas da miséria a que o reduziram. 

Concedo que fosse glorioso o plano de sair para a campanha 
com o fim de encontrar os rebeldes, vencê-los, e acabar a guerra, e 
este foi o plano com que saiu o Sr. brigadeiro João Paulo, como diz 
em seus ofícios; e fora isso possível com um exército de 6.000 ho
mens, que levou; mas, qual foi o resultado desse plano? Os rebeldes, 
longe de serem destrOçados, ganharam em força física e moral; e o 
nosso exército perdeu muito, em ambos os sentidos; sem ter a glória 
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de um combate, perdeu muita gente sacrificada às conseqüências 
necessárias das privações de víveres. A marcha, portanto, do Sr. João 
Paulo não produziu senão ficar o exército legal absolutamente sem 
cavalhada, e deixar na campanha grande número de vítimas, por falta . 
de mantimentos. Ora, será feliz um general que, saindo para a cam
panha cheio de esperanças de bater os rebeldes, prometendo que fa 
por termo à guerra, recolhe-se, depois de grande cansaço, trazendo 
em resultado muitas pe~das sem nenhuma glória? Dizendo em seus 
ofícios que os rebeldes, quando os julgava envolvidos em operações, 
fugiam diante dele vergonhosamente, contentando-se com o estrata
gema de levarem o susto ao meio da sua cavalhada, introduzindo no 
meio desta éguas e cavalos bravos, arrastando couros com o fim de a 
espantar e fazer fugir? . 

O SR. H. CAVALCANTI- Sim, morreram de susto. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA - Acha V. Ex. que·é real

mente muita fortuna para um general prognosticar que em fins de 
maio há de ter os rebeldes todos mortos, e obter em resultado muita 
perda sem nehuma glória? 

O SR. H. CAVALCANTI - Como, se ele foi mudado antes 
desse tempo! 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- Eu lá irei. Em resultado, o 
general não teve senão ter dado um passeio militar, e recolher-se com 
o seu exército muito aniquilado. Mas, diz o nobre Senador que o Sr. 
João Paulo foi mudado antes de ter tempo para levar a efeito o seu 
plano. Srs., o general João Paulo acaba de escrever, com data de 14, e 
20 e tantos de junho, achando-se já em retirada, e ainda se dirigiu ao 
meu antecessor. Que influência teve pois a sua mudança nas opera
ções do Sr. João Paulo? . 

O SR. H. CAVALCANTI - Certamente isto é grande infeli-
cidade! · 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- Disse mais o nobre Sena
dor que a esse general se não prestou o auxílio que devera prestar-se. 
Se o Sr: João Paulo conduziu o exército a lugar onde nenhuns 
socorros podiam ser levados, se ele se colocou tão incomunicável, 
que nem a notícia da sua demissão lá pôde chegar senão no fim de 
muitos meses, como pretende o nobre Senador que pudesse ser socor
rido? E esta uma pretensão de nova espécie, que agora aparece: só 
se era possível que pelos ares fossem socorros ao Sr. João Paulo! 

Pareceu o nobre Senador querer observar que a mudança do 
general influiu no mal resultado do seu plano. Mas não teve ele tem
po para o realizar? Porventura, o exército faltou-lhe à obediência? 

O SR. H. CAVALCANTI - Isto prova a sua infelicidade. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA- O que isto prova é a hon-

561 



ra, probidade e disciplina do nosso exército, que, mesmo perseguido 
pela fome, e nu, segue a voz do general; é firme na sustentação dos 
princípios da ordem. Mas, pergunto ainda mais: Será feliz o general 
que, adotando o plano de campanha do seu antecessor, declarando 
ão governo que é o melhor e que porá termo à guerra, e que, empre
gando todos os meios de o realizar, tem o desprazer de o ver malo
grado? E que plano? Um plano que acabava inteiramente com a guer
ra do Rio Grande, um plano que, a ser feliz o general, dividia as for
ças rebeldes tornava imposs.ível a sua junção, e por certo acabaria 
com a guerra! Falo das operações de cima da Serra, plano concebido 
pelo Sr. general Andrêa, que tinha por fim impedir que Canavarro e 
Bento· Gonçalves pudessem fazer junção com Neto e outros rebeldes, 
que se achavam muito distantes na campanha. Para se levar a efeito 
este pJano, oficiou-se ao Sr. general Labatut que se achasse para Passo 
Fundo com a divisão do seu comando, e que, quando chegasse a este 
ponto, novas forças se lhe reuniriam; e, se isto se conseguisse, era im
püssível que Canavarro e Bento Gonçalves pudessem descer para a 
campanha; mas não aconteceu assim: as forças prometidas a Labatut 
não chegaram a tempo; o plano malogrou-se; os rebeldes desceram li
vremente a Serra, sem que ao menos se lhes disputasse a passagem em 
S. Martinho, outro ponto militar, e fizeram a junção na campanha. 
O plano era acertado, mas o fato é que se malogrou; e ainda não estã 
bem averiguado por culpa de quem. Seriam as ordens para a marcha 
da tropa que devia reforçar a divisão de Labatut expedidas a tempo, 
ou chegou essa tropa tarde, porque as ordens não foram bem execu
tadas, e por isso o plano se malogrou? ... Eis uma questão muito im
portante que o governo deseja ver resolvida com provas autênticas e 
incontestáveis; isto é, por que razão as forças que deviam reforçar 
as do general Labatut não chegaram a tempo ao lugar designado? 

Mas, ainda concedendo que o Sr. general João Paulo cumpriu 
pela sua parte todos os seus deveres, e que nenhuma culpa se lhe 
pode imputar, ainda supondo que deu ordens acertadas, e a tempo, se 
porventura os encarregados da execução as deixaram de ·executar 
como deviam, não será este mais um motivo bem fundado para ser 
chamado general infeliz? Eu entendo que sim; pelo menos, se eu 
fosse o general, tendo conhecimento de que tinha acertado com o 
melhor plano, e por culpa dos executores, ou por fatalidade o visse 
malogrado, deixasse de ter ocasião de ganhar uma glória de tão subi
da importância como a que deve caber ao general que acabar com a 
rebelião do Rio Grande, por certo me consideraria muito infeliz. Mas 
não para ainda aqui a infelicidade do Sr. João Paulo; ele recebeu 
muito boa cavalhada, e teve a infelicidade de ver que os rebeldes rou
baram grande parte dela, ou fosse por descuido das pessoas encarre-

562 



.,. 
l 
1 
1 
I 
1 

1 
j 
. l 
j 

l 
.·J 

j 
• 
J 
J 
J 
I 

I 

., 
·; 

i 
; 
i 
! . 
i 
i 

·~ 
i 

gadas da sua guarda, ou porque os lugares em que os cavalos se puse
ram ao pasto não foram bem escolhidos . 

Tenho ouvido dizer a pessoas entendidas de forma por que se 
deve fazer a guerra no Rio Grande que sempre foi o principal cuidado 
dos generais encarregar a guarda da cavalhada a oficais inteligentes da 
forma por que devem ser tratados e guardados, práticos dos luga
res e terrenos mais próprios para esse fim; mas, fosse qual fosse a 
causa, o certo é que a cavalhada apreendida pelos rebeldes se achava 
em um lugar apenas guardado por oito homens, que não foram vigi
lantes na sua guarda. Perdeu, além disso, o Sr. João Paulo ÇJrande 
número de cavalos na sua marcha, e viu os restantes estropeados, 
efeitos necessários da mesma marcha. E, seja qual for a causa, não 
pode deixar de ser muito infeliz um general que perde grande número 
de cavalos nas marchas que faz, sem obter outro algum resultado que 
não seja essa e outras muitas perdas; que perde muitos c.avalos, por
que os inimigos os furtam; e perde também muitos, porque não se 
cuida bem da sua conservação. 

Não diga pois o nobre Senador que a desgraça do Sr. João Pau
lo talvez seja de não ter sido protegido por quem o devera proteger; 
e fique, pelo contrário, certo de que o governo tentou os meios possí
veis de enviar ao Sr. João Paulo todos os socorros; mas ele colocou-se 
em tal posição, que todos os esforços do governo foram perdidos. 

Nem se presuma que pode haver no governo almas tão peque
nas que faltaram com socorros ao exército com o fim de roubar 
a glória do Sr. João Paulo: e glória de quê? Pois deu ele alguma bata
lha, destruiu os rebeldes, para que lhe pudesse caber glória? Eu o 
direi; o Sr. João Paulo jogou os últimos dados, saiu para a campanha 
com o exército mal provido, concebendo a lisonjeira esperança de 
que os rebeldes fossem tão loucos que quisessem combater com ele, 
para daí colher muita honra e glória; mas, em resultado, trouxe a cer
tidão dos homens e cavalos que ficaram mortos, não porque pelejas
sem no campo da honra, mas de miséria e infelicidades. 

Concluirei protestando e declarando que tudo quanto o minis
tro da guerra tem dito a respeito do Sr. João Paulo tem sido provoca
do e obrigado, por ser necessário responder, em defesa da administra
ção, a expressões que, se ficassem sem resposta, muito a comprome
teriam. 

Insistiu o nobre Senador em que eu d1~clarasse por que motivo, 
tendo dito que convinha esperar os fatos, o ministério havia mudado 
o Sr. João Paulo, apenas entrou no poder: a este respeito, a resposta 
ficará entre nós, porque o nobre Senador bem sabe que o atual minis
tério não podia conservar o Sr. general João Paulo. 

O SR. SATURNINO- A pouco me limitarei, não só porque a 
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hora está a dar, como porque por ora nada se me oferece a dizer 
sobre o artigo que está em discussão: falarei somente acerca de um 
objeto em que tocou um nobre Senador e o Sr. ministro: a necessi
dade de reorganizar a força de linha, que ouvi dizer se achava dissol
vida na província de Mato Grosso. Se a conservação daquela provín
cia, como fronteira do império, é de transcendente importância, eu 
não vejo como tal conservação possa subsistir por muito tempo sem 
uma forca, ao menos, capaz de resistir a que possam por os nossos 
vizinhos por aquele lado: dizer-se que estamos em boa inteligência com 
eles, ou que eles muitá poucas forças nos podem apresentar, não pode 
servir de desculpa: como contar· com a boa inteligência com essas re
públicas efêmeras, cuja mudança de chefes basta para variarem de 
sistema, não só em relação ao seu governo interno como na política 
com o governo do império? Pode segurar-se que a ambição pelas 
nossas minas de ouro e diamantes lhes não suscite o desejo de .nos 

·invadirem, quando saibam que a província se acha em tal abandono, 
que foi dissolvida toda a tropa de linha que ali existia? O exemplo de 
1824 nos deve fazer aeautelar sobre este objeto. Antes daquela épo
ca, o governo provisório havia dado baixa a quantos soldados a pe
diram, e ainda a alguns que a não pediram nem requeriam; e o gover
no de Chiquites, depois da derrota do general espanhol Ulanheta, 
último resto do exército realista, se é que o era, caiu sobre a cidade 
de Mato Grosso; e o Sr. ministro achará na sua secretaria as participa
ções dos grandes esforços que fez õ presiáente que ali se achava, para 
obstar, por meio de negociações, a que a· invasão se não efetuasse, 
pois que nenhuma força se lhe podia opor. Então houve o cuidado de 
reorganizar a força dissolvida, e levá-la a um pé do maior respeito, 
que se conservou por alguns anos. Eu ouvi a um nobre Senador que 
havia sido uma calamidade para o Brasil a morte do ditador Francia: 
ele não se explicou em que consistia essa calamidade. 

O SR. M. DE BAR BACENA - No meu entender não vejo essa 
calamidade. 

O SR. SATURNINO- Não haverá calamidade, mas o certo é 
que esse acontecimento nos deve tornar mais cautelosGs. Aquele 
ditador, com o sistema chinês que havia adotado, não queria comuni
cação alguma com os vizinhos, nem, em geral, com estrangeiro algum; 
e com uma tal política, enquanto a conservasse, não tentaria conqu is
ta alguma do território ocupado por nós, pois que a guerra lhe traria 
a comunicação que ele tão cuidadosamente, tratava de evitar; basta
riam as deserções que em tais ocasiões aparecem para nos fazer 
cientes de suas máximas secretas, e comunicarem-se-lhe alguns dos 
nossos princípios, que ele tanto receava: e agora existe o mesmo sis
tema no Paraguai? Eu nada sei a esse respeito; mas é muito de presu-
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mir que não; ao menos, falta o prestígio daquele ditador, de gênio 
muito singular, para o sustentar. Note V. Ex., Sr. ministro, que a 
vinda da Assunção para as nossas fronteiras do baixo e alto Paraguai 
apresenta a maior facilidade, quando o forte de Coimbra se ache, 
como creio que está, desguarnecido, e o rio sem a defesa que se ado
teu d~ barcas canhoneiras. Mas, dir-se-á, ainda que nem o Paraguai, 
nem as outras repúblicas vizinhas tem forças capazes de nos atacar: 
em primeiro lugar, para nenhuma força, como é o nosso estado na
quela fronteira, é evidente que qualquer força basta, por pequena que 
seja; além de que, pelo que respeita ao Paraguai, sabe-se que o Dr. 
Francia nunca se. descuidou em ter tropas adestradas; e, posto que só 
pagava uma pequena porção, todavia esta era continuamente reveza
da, conseguindo assim ter quase tantos soldados exercitados como 
era ·a massa dos cidadãos capazes de pegar em armas. Quanto às 
outras repúblicas, muito pouco informado estou do seu estado, nem 
creio que tenhamos nestes lugares pessoa alguma, desgraçadamente, 
que nos informem do que ali se passa; mas será isso motivo bastante 
para que nos não acautelemos? Por outrá pan:e; a pl~ovTrit:fcn:ieTviãío 
Grosso está ainda dominada, em grande parte, por indígenas selva
gens, que não perdem ocasiões de descuido da nossa parte para nos 
hostilizarem, queimando plantações, insultando famílias, assassi
nando e roubando quanto encontram. Em 1827, os Guaicurus nos 
insultaram bastante; e, a não ser a cautela que se havia tomado, 
depois do ameaço de Chiquitos, que, como já disse, esteve a ponto de 
de tornar funesto, os insultos daqueles selvagens iriam muito avante. 

Um nobre Senador espera pelas comunicações do Amazonas 
para se poderem enviar socorros a Mato Grosso: tais esperanças, no 
meu entender, nem em 1 00 anos poderão realizar-se; a quantidade de 
cachoeiras, catadupas e saltos em que abundam os rios que comuni
cam o Amazonas com Mato Grosso é tal que a sua remoção deve 
levar esse tempo, e uma despesa incalculável. No ano de 1825 ou 26, 
se bem me lembro, foram mandadas daqui umas 6 ou 7 peças àe arti
lharia, e creio que de calibre não muito grosso, e ainda hoje jazem 
juntas a uma das cachoeiras do rio Madeira, sem que tenha sido pos
sível fazê-las seguir avante: pelos rios de S. Paulo antes, é o transporte 
menos difícil; e efetivamente toda a artilharia que há na província 
por ali foi transportada, indo de Santos por terra a embarcar no 
Pieté, em Porto Feliz. A grande comunicação para desejar só será a 
do rio da Prata, uma vez que possa conseguir-se o trânsito pelos esta
dos do Paraguai. Eu espero que o governo se não esquecerá desta 
importante negociação, togo que as circunstâncias o permitam. Mas, 
Srs., o meu ponto é a reorganização dos corpos dissolvidos; e eu 
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estou convencido da possibilidade de se recrutar ali mesmo os 
homens precisos. 

Em Mato Grosso, onde o emprego dos homens é muito difícil, 
porque a agricultura só se limita ao consumo interno, e a mineração é 
toda feita com escravos; o ser soldado é um modo de vida a que 
muita gente quer voluntariamente dedicar-se; eu o experimentei 
quando chamei ao serviço os soldados a que o governo provisório 
havia dado baixa; todos concorreram voluntariamente; e, além destes, 
tive muitos mais voluntários; e eu creio que, sendo avaliada a popu
lação, como se crê, em 30.000 almas livres, creio que no Brasil, para 
tirarem 2 por cento da população para a tropa, não só se deve con
siderar a população livre, como os escravos, porque, nos países em 
que se faz este cálculo, não deixam de meter-se em conta os homens 
empregados na lavoura, os criados e portadores de cargas nas cidades, 
os pastores de gados, etc.; e, sendo todos estes trabalhos externos 
feitos por escravos, claro é que se não desfalcam braços, quando se 
tirarem esses 2 por cento, que nenhuma nação achou demasiado em 
tempos ordinários. Ora, supondo-se que existe um número de escra
vos igual aos homens iivres o que eu não creio exagerado em 
todo o Brasil, haverá em Mato Grosso 60.000 almas, de que 2 por 
cento dá 1.200 soldados. Tal é a força que eu julgo possível organi
zar-se na província; além de que a remessa de recrutas de outras pro
víncias para Mato Grosso não é impossível. Da Bahia foram manda
dos cento e tantos homens, desses que entraram na revolta contra o 
general Felisberto, do batalhão chamado dos Periquitos, que lá che
garam todos em 1825 e a despesa não foi muito além dos vencimen
tos ordinariamente dados para o rancho e etapas. Também o general 
barão de Vil la Bella ·levou consigo grande parte dos soldados, oficiais 
inferiores, e oficiais com que foi criada essa legião, que depois se 
extingüiu, e que eu muito folguei de ouvir ao Sr. ministro que 
tentavã reorganizá-la, porque sempre me pareceu vantajoso aquele 
corpo ali. 

Concluo, pois, pedindo a S. Ex. digne-se tomar estas minhas 
poucas reflexões em consideração. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- O governo não deixará de 
o fazer. 

O SR. H. CAVALCANTI (para uma explicação) - Eu devo 
dizer, Sr. presidente, que S. Ex. o Sr. ministro, quando tratou da 
doutrina que aqui apresentei acerca dos meios de que eu queria inves
tir ao executivo para a pacificação da província do Rio Grande, criou 
castelos para os combater; porque observe S. Ex. que o que eu acho 
conveniente é autorizar o governo para lançar mão destas medidas, se 
entender que são precisas: quero deixar o governo com os braços 
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livres para acabar com essa rebelião; mas qualquer mal que possa vir 
dessas medidas de que o governo lançar mão sobre ele recairá. Se o 
governo julgar necessário organizar tais e tais tribunais, organize-os; 
seja para isto autorizado, na certeza porém de que será responsável 
pelos males que daí .resultarem. Mas, se o nobre ministro acha que 
não se deve dar esta confiança ao governo; se entende que o governo 
não deve ter essa autorização, então isto é outra coisa. O que eu não 
quero é que o governo se desculpe com os outros ramos dos poderes 
políticos, que diga que se acha com os braços ligados. Eu, como 
membro do corpo legislativo, desejando ver acabada a rebelião do 
R i o Grande, estou pronto, com o meu voto, a dar ao governo os 
meios que entender que são precisos para conseguir este fim, queren
do que a imputação dos males que aparecerem da má aplicação desses 
meios recaia sobre o governo. Portanto, todas as hipóteses que figu
rou o nobre ministro são inteiramente gratuitas. 

Confesso também, Sr. presidente, que não pude compreender 
o mistério com que S. Ex. rematou o seu discurso. Falando acerca da 
demissão do Sr. João Paulo, disse S. Ex~:- Nós sabemos- a câmara 
sabe, sabe - fique isto entre nós! - Declaro que fiquei inteiramente 
confuso com o modo por que S. Exc. se enunciou! Bom seria que S. 
Exc. fosse explícito. Eu não julgo conveniente falar agora sobre as 
causas da dissolução do ministério passado, e até mesmo não sei se, 
para falar sobre isto, não precisava uma permissão mais alta. Segundo 
a prática seguida nos corpos legislativos, estes negócios não se apre
sentam assim com muita facilidade; mas, quaisquer que fossem as 
causas da dissolução do ministério passado, o gabinete que o substi
tuiu não se pode desculpar, nas suas medidas, com a dissolução desse 
ministério. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- Nem se desculpa. 
O SR. H. CAVALCANTI -Não fui eu, Sr. presidente, quem 

trouxe esta questão à causa; foi o nobre ministro, que, falando dos 
generais, disse que se devia esperar por fatos. Por esta ocaisão per
guntei eu quais eram os fatos que o governo teve para mudar o gene
ral João Paulo ... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- Eu disse que devia esperar 
por fatos para apreciar os generais. 

O SR. H. CAVALCANTI - Para apreciar, não; V. Ex. disse 
que devia esperar os fatos para mudar. · 

O SR. MINISTRO DA GUERRA - Eu respondi ao nobre 
Senador: para o governo dar demissão, basta que o general não tenha 
a sua confiança. 

O SR. H. CAVALCANTI - Bem, isto é outra coisa: S. Ex~ 
mudou o general João Paulo, porque 'não é de sua confiança. 
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O SR. MINISTRO DA GUERRA dá um aparte que não pode
demos ouvir. 

O Sr. H. CAVALCANTI -Então não diga que são coisas ocul
tas; não venha aqui apresentar coisas que não pode justificar. O Sr. 
ministro obra na sua administração dentro do seu direito;'tinha todo 
o dire-ito-ele-mudar-o-general .João Pai,IIQ;_mas o parlamento pode per
guntar ao Sr. ministro se, para debelar a rebelião do Rio Grande, é 
conveniente esta mobilidade de generais, sem motivo suficiente. S. 
Ex. diz que é por falta de confiança; então ele pode remover a qual
quer empregado sem atender a fatos, basta somente que não tenham 
a Sl•a confiança!! Se a administração entende que é necessário punir 
os seus empregados, e que isto é uma necessidade para o país, eu 
estou pronto a apoiá-la; mas, deixemo-nos de mistérios, não se venha 
dizer aqui: - Não é coisa nova, a câmara sabe, fique isto entre nós, 
etc.!! - O que é verdade é que o Sr. ministro mudou um general se~ 
que houvesse fatos contra ele. Diz agora o Sr. ministro que o mudou 
porque esse gene~=al não tinha a sua confiança; está no seu direito, 
mas não diga que foi por causa da dissolução do ministério passado. 
Eu não sei se a causa dessa dissolução se pode explicar assim. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA- Pode-se. 
O SR. H. CAVALCANTI- Eu não o posso explicar. 
Ora, o nobre ministro enumerou as pretendidas infelicidades 

do general João Paulo; ou confesso que não vejo infelicidade no que 
o nobre ministro apontou. Disse que o general João Paulo seguiu o 
único plano que era capaz de debelar os rebeldes, e o malogrou. O 
único plano não foi somente aquele. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA - Esse general é que reco
ceu que era o único plano. 

O SR. H. CAVALCANTI- Se ele o escolheu, é porque o 
achou melhor; mas bem vê o nobre ministro que planos não faltam; 
e, se o general não é aquele que tem de julgar dos planos, então é 
melhor que adotemos o sistemas das antigas repúblicas, onde em uma 
praça pública se ouvia o parecer de todos, e os generais eram nomea
dos por algazarra. 

Muito estimo notar, Sr. presidente, que de tudo quanto disse 
o Sr. ministro a respeito de infelicidade do general João Paulo, nada 
vem contra o procedimento desse general. Quanto ao que disse o 
nobre ministro que os armazéns estavam cheios de mantimentos, de 
armamentos e de munições, eu observo que o general João Paulo não 
podia levar tais mantimentos, não podia fazer grande a bagagem do 
exército, porque isto tornaria difícil as suas marchas, os seus movi
mentos. Quanto à perda da cavalhada, creio que o nobre ministro 
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sabe que isto acontece sempre no Rio Grande, e que não é um fato 
que mostre imperícia no general. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA - Mostra infelicidade . 
O SR. H. CAVALCANTI -Infelicidade! Eu não entendo que 

o general João Paulo tenha sido infeliz; pelo contrário, eu o consi
dero como o mais feliz de todos quantos generais têm ido para o Rio 
Grande, porque, ao menos, a sua espada não ficou na bainha; não se 
deixou ficar no centro das povoações; saiu para o campo; foi procu
rar bater os rebeldes; e hoje apresenta um exército afeito às vicissi
tudes da guerra. 

O SR. FERREIRA DE MELLO- Pouco tenho que dizer, Sr. 
presidente, porque a hora está a dar: quero somente aproveitar esta 
ocasião para levar à consideração do nobre ministro da guerra um 
meio com que talvez possa reforçar as fileiras do nosso exército. 

Na província de Minas existem essas companhias de montanha 
que foram ali destinadas para fazerem destacamentos nos rios Doce e 
Jequitinhonha e seus confluentes. O destino que se deu a esta tropa 
é conveniente, mas não é urgente nas circunstâncias atuais; quero 
dizer que julgo mais urgente reforçar-se com ela o exército da legali
dade na província do Rio Grande, porque, sendo em Jequitinhonha 
ou em Minas Novas que há mais necessidade da presença desta tropa, 
creio todavia que mesmo ai i se poderá, sem grave prejuízo, dispensar 
metade da força que se acha ocupada. Quanto à outra parte dessa 
tropa que está destinada ao serviço do rio Doce e seus confluentes, 
julgo que presentemente pouco bem ela pode ali fazer, por isso 
mesmo que a companhia da navegação desse rio não está ainda em 
exercício, nem o estará tão cedo. Consta mesmo que algumas praças 
desta tropa vivem empregadas em serviço alheio do que lhes é 
destinado; que o seu comandante vive flO arraial da fonte nova, e 
deixa que estas praças que estão venc~ndo soldos estejam prestanqo 
serviços a quem lhes paga. 

S. Ex~, portanto, muito contribuía para se conseguir o fim a 
que nos propomos, mandando vir essa tropa que está no Rio Doce e 
seus confluentes, e mesmo uma parte da que está nas Minas Novas, 
para reforçar com ela o exército da legalidade. Com estas companhias 
faz-se uma grande despesa, e eu julgo que, por ora, não há meios de 
se fiscalizar os dinheiros que se dão para elas. 

Eu tinha de estender-me a este respeito, e de apresentar tam
bém algumas reflexões acerca de uma observação que fez o nobre 
ministro; mas, como a hora está dada, limito-me, por ora, ao que 
acabo de dizer. Se S. Ex~ se julga autorizado (como eu entendo que 
está) para remover esta tropa dali, desnecessário é fazer algum artigo 
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sobre isto; mas, se entende que não está autorizado, então a ocasião 
é própria para se lhe conferir essa autorização. 

ALGUNS SENHORES- Não é preciso. 
O SR. FERREIRA DE MELLO - fico contente com as 

reflexões que fiz, guardando para outra ocasião falar sobre a fiscaliza
ção das despesas que faz ali aquela tropa, pois que julgo conveniente 
fazer chegar alguns fatos ao conhecimento de S. Ex. (se é que não 
sabe deles por vias mais seguras, porque eu só me refiro a informa
ções que tenho); e também farei algumas reflexões sobre um tópico 
do discurso do nobre ministro da guerra. Estou persuadido que fala
rei um pouco acanhado em uma matéria que não é da minha profis
são; mas o que tenho a dizer é de intuição geral. 

O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia seguinte: 
2~ discussão da resolução que concede ao hospital da Ordem 

da Penitência de Santa Catarina possuir bens de raiz. 
Discusssão do parecer e resolução da comissão de legislação 

sobre a nomeação de v ice-presidentes das províncias. 
Continuação da 2? discussão da resolução - N - sobre assen

tos da casa da suplicação de Lisboa. 
levanta-se a sessão às 2 horas e quinze minutos. 
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