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I TRODUCQÀO

Em 1828 cumprindo- e o art. 102 daConsti

tuiçao do Imperio e o Decreto de 6 de ovembro

de 1 2 no procedimento da eleiçao de deputa

dos para a legi latura de 1830 a 1833, foi eleito

pela província da Bahia Antonio Pereira Rebou

ças entre o entao 13 R pre entantes da mesma·

provincia, tendo ido ne a eleição g ral tambem

nomeado con elheiro do govelTIO (:\:) e da pro-

(') Tomou pos e na noite de4 de Abril de 1831, segllindo·se jm'a
mentar pelo presidente da provincia o conselheiro Luiz Paulo de

Araujo Bastos, fallecido em Visconde dos Fiaes, para immediata
menle e com efficacia propõr a sllspen ão do commandante da
armas e evitar a conflagração que estava imminente, estando reci·
proeamenle á vista no centro da cidade as avançada da forc:a de
la linha, acampadtl no forte de S. Pedro, ao commando do mesmo

commandante das armas o marechal CaUado, e da que com os cida
dão armados de todas a classes. I' e 2n linba e paisanos se achava
no camp) da. fortaleza do Barbalho.

ao menos etlicazmente junto ao' presidente conselheiro Paim

exerceu as funcções de <lql)selheiro do governo da provincia em
Olltubro"'do mesmo ~nllO de 1~1, desfazenq.9·0 rompimeuto da

• , • ~ '\ 1 ~.,/ " ,. ,
revolução miÍ:itã'r que acclamava a Federação já e já; e, no
principiai do .anno _~e 18-32, a::acclamada republic3 que se deno-

••• ih ..
minou d6 S. Felix ou de MontebreclJa. .

R~ . i
• ~ .J' ~ .... ~
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vincia, conforme as Leis ele 20 de Outubro de

1823 e 27 de Agosto le 1828,

O eleito depu~Lc1o Antonio Pereira. Rebouça "

foi pre ente ás essoe preparatoria a decorrel~

de 23 de Abril, e tomou parte activa nas discus

sões para verificação dos podere oppondo

principalmente ás eleiçõe do briO'adeiro alva

dor J o é íaciel, ao tempo em que exercia a pl'e

sidencia da província de S, Pedro do Rio Gran le

do Sul, e a do conselheiro desembargador JO, é

Clemente Pereira; a de te como tendo ido in

fenso ás publicas liberdades em ministro e ecre

tario d estado dos' negocias da guerra, e a da

queDe por ter-se secundado ao general Ma leu'a

na capital da província da Bahia, na angl1ino

lenta aggressão militar do nefa to dia 19 de Fe

vereu'o de 1822.

ào existe no archivo da camara dos depu

tados os diarios da sessão legi httiva desse anno·

de 1830 para que e pudesse dai' a conhecer

integralmente, e quando menos em re 'uma,

algum dos discursos proferidos no debate des a

discussão em que tomárão parte com toda. a

animaçao os deputados Martim Francisco Ribeiro

d'Andrada, BemaI,do Pereu'a de Vasconce]los,
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Fl'anci co de Paula Souza e Mello, J o é Lino

Ooitinho, Franci co de Paula AJ..aujo e Almeida,

Jo é JHa.rtíniano de .Alen ar, Evaristo Ferl'lfu'a

da Veiga e algun outro dos mai clistinctos

oradO!' com a ento na lJ.?e ma camara.

Na votaçao afinal teve vencimento a opinião

de não e negar o a sento de deputado aos dous

eleito.

Aberta regularmente a a sembléa geral no dia

3 de Maio, logo em uma das uas e ·oe o de

putado Antonio Pel'eil'a Rebouça oifereceu lous

projectos: um para que e entrasse desde logo no

gozo da di po içao do art. 151 da Oonstitui ao,

julgando no rime em geral o jlU'Y e tabele-

ido para o deli to de abuso' da liberdade de

impr n a, aptatis aptandis, outro para que a

di p içu.o § 4° do Tit. 11 da Ord. Liv. 4°, ti

ve aI plicaçao a quae quel' cravos que pre

tende em liber lade pagando o preço de sua

avaliação e a 5a parte respectiva,

endo julgado objecto de deliberação, esses

projecto forão ás commissões pertencente, e

nella ficál'ão.

Ne sa la es ão O deputado Rebouças foi eleito

membl'o da commi ão de l)etições e nomeado
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para fazer parte da que e pecialinente fôra en·

carregada de examinar um proj cto de governo

para as provincias, ofl'erecido pelo deputado Diogo

Antonio Feijó, e deu sobre elle o eu parecer.

Attento a todos o trabalho da camara, toma

va sempre parte na di cu soe occurrentes ao

alcance de· seus conhecimento , tendo- e mo 

trado orador quando se iJ:atára de votar o Co

digo Criminal, oppondo-se a que nelle h,ouves e

a pena de morte.

O 10 de seus disclU'sos sobre esse assumpto,

proferido na sessão de 10 de Setembro, publi

cado no periodico Ast1'éa, e modernamente reim

presso no Interesse Publico, periodico da cidade

da Bahia, e no Correio Me1'cantil desta eapital

do Imperio é o ,seguinttt:



DISCURSO

que pronunciou o deputado A.ntoDio Pereira Rebouças,

contra a pena de morte, na sessão de tt de Setembro

de t ao, por occasião de discntit··se o Codigo Cri

minal Bl'asileil·o.

No com ço da es ao ordinaria declarou nesta

ca a o illu tI' 1', deputado Fel'l' iJ:a França que

a pena de mort e tava abolida pela ou tituição;

'e, não 6 o di e como até ofl'erec u logo um

proje to que foi julgado objecto de delib ração

para que a im 'e r solves e por um acto le

g.i lativo. Eu entao apoi i uma emelhaute ver

dade, e, u tentando-a, de de agora affirmo que

a pena de morte e tá abolida pela Oon tituição

es encial, po itiva e virtualm nte.

Di se que a pena de mOl'te tá abolida es

encia1mcnte pela nossa Oon tituição, e o de

mon trarei.

Não ha publicista de razão, nem pessoa al-
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guma justa e illustrada, que não reconheça que

o homens, associando-se, tiverão por cau a e

fundamento ocial garantir a melhor de ua

liberdade natm'al, compromettendo uma parte
dessa me ma liberdade, e daqui re luta qu

não compl'omettêrão. o seu ser.

ão ó não compromettêrão o homen o eu

ser pelo facto de se as ociarem, como ainda que

tal pretend em, não o poderiaà réalizar. O

mesmos publicista e todas as pe oas de siso,

tambem rec<mhecem que os homens tem di

reitos inauferiveis que con tituem a humanidade

e a excel1encia do sen ser a respeito da de mai

creaturas; e esses direito , essencialmente pro

prios do ser humano, nada menos ão do que

sua intelligencia, liberdade e actividade, Se, pois,

as qualidades, attributo ou direito e enciae

ao homem, são essencialmente inauferiveis do

me mo homem, segue-se que nao póde de ma

neira nenhuma auferir-se por contrato algum

humano o proprio ser, onde residem a liberdade,

a intelligencia e a actividad.e, que lhe sao es

sencialmente inseparaveis.

O ser do homem, pois, está sobejamente de-
I

monstrado que de maneira alguma póde entrar
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em convençao' e e, a houve e tal nao consti

tuu:ia direito ~lgum,

A ociedade reconhece que ninguem se p6de

suicidar p rqu a enta e muito bem, que s6

a Deo , que fez o homem e lhe deu o ser e a

excellencia obre o demai ere, pertence di 

pôr de ua nda e cri ten ia' e tanto a ocie

<Jade desconhece o direito de uicidar-se alguem,

quando pune gl:avement o ui ida, negando

lhe até a epultma no paize chri tão ou ca

tholico e lhe nao vaI apre umiJçao fundada

d que a Iou m:il., e s6 a loucura, cau ára o

uicidio. S poi, e qujzer onced],' que ha al

.guma o iedade, I ara a qual ou da qual, os

a ociado omprom tte em sua vida, deve

mo crêr que e a ociedad não omo n6,

ma im, alguma s iedade d doudos; e que

o :ffi ito da loucma nun a deu, nem jámais

.e tab Ieceu diJ'eito e nem é imputavel.

Log'o, qualquer pret nção obre a vida do

homem não é fundada em diJ· ito algum -logo

·é uma iniquidade - uma inva ao ao poder di

VUlO - o acto da violencia e da força e nunca

da razão,

Logo, a nossa Constituiçao, que importa o
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pacto social proclamado no Brasil aceito e ju

rado, e que essencialmente consagra a inviola

bilida9-e dos direitos essenciaes elo homem e d~lle

inalienaveis, não p6de conferi),' o absUl'do de

dispôr da vida do mesmo homem, onde residem

esses direitos inviolaveis e inauferiveis que es

sencialmente o distinguem.

Logo, a nossa Constitlúção banio, ou es en

cialmente abolio a pena de morte.

Disseque a nos a .Constitlúção, não 6 essen

cial, como positivamente aboliu a pena ele morte;

e na verdade _1 0 consagrando como religião do

estado a religião christã, a relig-ião catholica

apostolica romana.

N6s sabemos que esta religião desde a na

origem repugna á pena de extincç~o do se?' llU

mano. Deos decretou que Caim (apezar de in

dignado do atrocissimo cl'ime de latrocinio, pois

matára seu irmão roubando-o) não fosse morto,

mas sim banido e estigmatisado.

N6s sabemos, segundo o Evangelho, que Jesus

Christo prescreveu que elle não queria a morte,

mas s6 a conversão do peccador.

Sabemos. que a igreja, na meia idade, apezar
I

do barbarismo então dominante, com quanto se
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a'rrogas e o pode1' tempo1'al, mantinha o principio

de não verter o angue ,humano:-

Eccle ia abho7'1'et a sanguine.- 6 sabemo,
não meno que Santo Agostinho, quando bi po

d Hypone peqiTa em uma carta que dirigio ao

procon uI que o a a inos de um clerigo da

ua dioce e, nao fo em morto, mas condem

nado ao trabalho para. que houves em tempo

de melhorar arr pendendo- 'e lo eu deli to etc.

Logo a pena de morte que é contrária á reli

oiao, que a Oon tituição consagra como religião

do tado, é, tarobem, contrária á me ma Oons

tituiçao por i O abolida por ella..

É-em 2° lugar, positivamente outra a Oons

tituição porque e ta no § 2° do art. 179 diz,

qu nenhuma lei erá e tabelecida em utilidade

publica.

Ol'a, verdadeira utilidade publica em um paiz

bem on tituido como o no o, nã.o a p6de)la er

em er fundada na justiça; e a ju tiça l' pugna

a pena de morte, que é es ncialmente anniqui

ladol'a do ser humano, lUna invasão ao poder

divino, uma ubver, ão da moral christã e nas

inefl'avei maxima - como deixar de er a pena

de morte contrária po itivamente á Oon titnição
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no § 2° do art. 179? Ma , e ta verdade assaz

demonstrada o 'será; melh0l111ente no decur o

de minha -presente expo ição.

É - em 3° lugar, positiyamente abo lida a

pena de morte pela Oonsti tuição no § 18 do Ul

clicado art. 179, quando promette um Oodigo

Criminal fundado nas solida base da justiça e

eluidade; assim como §§ 19 e 20 quando de

c~itra abolidos os açoutes, a tortma,' a marc,a

cl' feITo quente, e todas as mais penas crueis:"
quando presGreve que nenhuma pena pa sará

da pessoa d.o deliquente. E será conforme ás

s.olidas bases da justiça e equid ade, o Oodigo

que ad.mittir a pena de morte em um pai2) cons-.

titucional e que consagra por. inviolaveis os di

reitos inauferiveis do homem?

Eni um paiz chril:ltão, importando semelhante

pena nada menos que uma violação do poder

da magestade divina, uma rebeldia á natmeza

e suas leis, lU11 saerilegio, até?
Será; conforme os PIIDCipio da justiça e equi

dade o Oodigo que admittu' a pena de morte

contra a mesma Oonstituição que a tem abolido,

abolindo todas as penas c1"tteis?

Será conforme a taes e tão solidos principios
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de justiça e equidade que o moço de 20 anuo,

como o velho de 6O, e anniquilem' que o se

gtmdo pouco perca perdendo o muito, e o pri

meiro tudo perca pela violenta prematura re

moção de ta vida?

Que o pai, em vez de em uma reclusao ex

piar u crime trabalhando entretanto, para ub

si tencia de eu filho, pelo contrario, a abe

para empre, ficand.o o me mo filho em total

orphandad ?

É virtualmente contrária á Oon tituição dice

-é virtualment a pena de morte contra a no a

Oon tituiçao e por e ta abolida porque a no a

can tituiçao no § 21 do reÍi rido art. 179 es

tatue a casa de. correcçao penitenciaria deter

minando que as cadêa sejao egura, limpa e

bem arejadas com ca a diversa e separada para

() réo, egtmdo a natureza de us crimes' e

porque nao 6 estatue as ca a de correcção,

como garante o occorro publico e a in truc

ção primaIia, y rdadéiro e irrecu avei meio

de prevenir o delicto principalmente atroze .

Mesmo no paI'agrapho final a no a Oon tituiçao

corôa o re peito que con agra pela inviolabili

dade dos direitos do homem, quando ainda



- to.. -

111 mo em imminente pe 'igo da cau. a publica,

:56 permitte que se di pc :< li fOIID lidade , mas

nunca se infrinjao di L S; e muito menos se

anniquillem o ere (J l -; uaes esses dil'eitos

e' en 'ialmente J.' o ra prima do Su-

. premo utor da natw:ezu.

Mas, diz m ou co uma- e dizer, defendendo a

pena de morte, que a oci clade tem por pri

meu'o dever o de con ervar-se, e que sendo a

pena de morte neces aria á conservaçao social,

tem o direito de a impôr.

Para que c te argumento valesse óra ne , s

sario mostrar que a collecção ou communid~tde

dos individuos reveste um outra natmeza, que

não fosse aquella individual, e que e a natUl.'eza

i]ue a communidade revestisse, e tivesse ab 0

lutam nte f6ra da alçada (se é applicavel a pa

lavl'a) do poder divino.

rrodavia, eu pre cindo da falta de c1ll'eito, e

pa 'ando a encarar a questão s6mente pelo lado

da nece jdade, assento que' a sociedade quando

p6de empregar a força, que está á sua dispo

sição, matando o homem, nào tem necessidade

de fazê-lo.

Quando um individuo, que é atacado, mata
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o seu aggre SOl', Ó deixa de ser cnmmo o e

neces ariamente o mata. Logo que inhabilita o

aggres 01' de podê-lo matar, tem ce sado a

necessidade, e se mata o aggre SOl' sem neces

sidade occupa o eu lugar fazendo que o ag

gre SOl' fique sendo o aggTedido.

Se a ociedade póde prender o aggre 01'

durante a anha da ua cólera, no calor do

conflicto' e o póde con ervar eguro emquanto

corre o eu proce o; como não póde con erva-lo

eguro dep-oi de de armado preso e convicto?

ao con ideremos um homem, mas im um

partido e com e pecialidade o eu chefe para

quem e julga a pena de morte como a unica

cone pondente á atrocidade de seu delicto.

Em qualquer hypothese, para se dar o caso

de realizar- a pena de morte, é indispen avel

que o chefe do I al'tido rebelde seja havido á

mao ; elle e tá pre o, elle e M, seguro, que ne

ce idade ha de mata-lo?

Emquanto existe (costuma-se dizer). seu par

tidarios não desceráõ do seu impeto subversivo,

e a sua morte o desanimará se elles são ca

pazes de persistir, apezar da sua prisao e de

um castigo repressivo correspondente?
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Se de tanto ao capaze , bem longe de ser

conveniente matar esse chefe (porque então

é elie 6 o chefe), é pelo contrario, ajustado

o não exacerba-lo, o nao extrema-lo a morrer

com armas na mão, alentados de uml:l. esperança

de ~ictoria ou de uma morte, ' senão gloriosa I

ao menos sensivel que ser possa.

Sim, a conveniencia aconselharia a nao ex

trema-los, a preferir morrer em um conflicto,.

a acabar a viela em um cadafalso.

Sabemos muito bem que o direito da guerra.

actualmente importa fazer o menor mal po.-

ivel ao inimigo, até para evitar a repre 'a

lias; acaso mata- e algum prisioneiro do ini

migo, com quem se está em guerra, por mais

poderoso que elie seja, com o fundamento de

que sua existencia é perigosa ao Estado} que

o p6de adquirir em combate ou por smpre

za? Até é vergonhosissimo que uma associação

qualquer, uma cidade, e, p~ior, uma nação, jul

gue que a sua segmança depende da anniql1i

laçao de um ou mais individuos, aos quaes

pôde prender, metter em cadêa , e se ache habil

para; levar apparatosamente ao patibulo !. ....

Não é, pois, a necessidade,' é o odio.
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Um doudo fUl'io o me parece que é mais

periQ'o o do que um celerato, que não acom

mette alguem ab olutameute em cau a' por

lentura mata- e o doudo porque, provav lmente,

hade praticar doudi.ce UT mediavei ? Um tigre,

tun Ieao ou outro em lhante animal feroz,

que e on gu trazer á urna prisão, é er

tamente mm provavel qne accommetta tudo

quanto v ja diante de·. i e qne vá matand ;

-a a o já alguem e lembron de matar a

onça e o Ieao d poi de pr o ?
. O h n} n ta ng nho o , como ao, para

poder m conter até d me ti ar a féra 6

nao I od 1'::\,0 ont l' orrig.ir aos homen da

ua e p ci ? E mm é que pm'e a 1m

'e int nta per uadu' apez3.1' do' exemplo que

differ nt s naçoes o:ffi r c m a no o olho.

00 tuma- c tamb m argumental' que a pc:na

de morte é mais temível, e por conseguint

amai.' repr lva.

A experien la onvence de que a pena de

morte rara v ~ terá ido repres iva a.nt o ho

mem d terminado a commett r qualquer de

licto.

Se elle é de superior condição na sociedade,
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onde I tem á sua disposiçao as fruições sociaes,

conta com o melO de illudir a applicação

de uma pena que rara vez e faz efi'ectiva,

porque não tem a seu favor a opinião do

homens, que com ju ta razao; geralm nte, a

.ella repugnão; e que ainda me mo quando

venhão a soffi:ê-la, a encárao vomo um bem

comparativamente aos padecimentos de uma

prisão diutUlna com trabalho, ou outro l::leme

lhante ca tig'o inten o, e que, privando de todas

.as fruiçõe que o fazião apreciar a vida, o

fazem morrer successiva e perpetuftUlente mil

e mil veze .

Se o criminoso é um scelerato ommummente

o seu crime é da natUl'eza daquelle que e

comme~tem expondo a vida i e esse infeliz, ha

bituado a encarar a morte com de prezo, não

se comede com a idéa remota de que um dia

poderá ser levado á forca. Se é fraco, e com

tudo perpetrou o cl~me indesculpavelmente,

foi porque contou meno com o castigo certo

do que com a sua impunidade, ~ontando com

a occultação do mesmo crime, cOn;l a fuga,

com a displicencia das testemunhas, ou ante

repugnancia de testemunharem, invocando o
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nome de Deo para oncorrerem á perpetraçao

de uma violação manife ta do poder divino,

como é uma exe ução de p na de morte.,

Contava mais o faccinoro o dessa ordem com

.a fallibilidad da prova, om a "' acilaçao do

JUlZe e na natural r I ugnan ia' a qual tanto

malOr erá quanto juize fôrem tirados da

I art mal ã e moral do POyo.

O que é t mivel a ancção da moralre-

provaçao qu acompanha a pena de morte

quando lla a enta em um crlln , digno da

moral reprovaçao por ua natm'eza; ma ,então,

a m. ma idéa é ligada a outra qualquer pena

.grave em o inconveniente ela repugnan ia

natmal e da ompaixão, uTemis ivei da pena

de morte.

E e a pena de mort ou se a morte tão

temivel fo se. nó nao veriamos continuamen e

o homen acríficar m a vid~ por amor ele

qnalquer intere e, ou impl ment por amor ela

,gloria. O jornaleiro expõe-se a um mister que

.ameaça imminente.a vida; o cielaelao volunta

rio presta- e á guerra, outro se expoe á viela

maritima. Um Gama, um Colombo, fundado

talvez, então, em meras conjectura e proba-
R. 2
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bilidade, expóz-se a mare nunca naveO'ado r

um capitao Cook dá volta ao globo; Gay Llls

sac e Biot v-iajão ás' nuven

Se a morte pezas e tanto como e pretende"

no calculo dos homen que e deixao levar d

qualquer paixão depravada ou glori1'l. a nao e

veria um Regulo preferindo voltar a Cartha'O'0r

onde devia morrer crueli imamente a ficar

em Roma, com quebra da sua palavra dada por

e per uadir que, com eu exemplo enviclava

o brio romano, e compen ava bem com a gloria

da ua patria e do renome qu o aguardava"

os sobejos de mu'a vida que pouco pod ria

restar.

~ue me presta a vida, se eu já gozei tudo '

Se fór feliz serei proclamacl0 como heróe, se

não fõr, pouco perderei morrendo. Até ha .. ta

desigualdade que· promove' o crime ntre

ancião de mais de 6O anno, e o moço de

mais de 20 anuas. A morte ao primeiro é

quasi nada, a morte ao segundo é quasi tudo ..·

Quanto tenho referido sobre a pena de morte

Sr. presidente, suppõe que ella é applicavel

áquelle que ha perpetrado um verdadeiro de-
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licto. c porém por erro do proce o, por um
nthl1-ia mo fanati o ou pirito de partido er

ra- e O' olho á razão nega- e o ne e ariQ
exam á :verdade ou d Íxa- e O'uiar -por meros
indicio - Quem é apaz de reparar a vida do
inno ente acrificad ? quem póde re titui-lo á
vida julO'ando- e poder-lhe d~r a morte?

m exemplo, 1'. pr idente e bem re ente
me occorre.

Um b nemerito da patria(*) acaba agora de 'er
re titnid á liberdade ao' au picio da nos a

on tituiçao. Se e11e, a iro como em 1825 do

minant o atroz 1e potismo 1e facto, foi con

demnado á pri ao perpetuamente, fosse, pelo

contrario dado á morte qu valeria agora que

JL1IZ int gros erenam. nte l' vi em o seu pro

ce o o de lara em irmo ente? Ha bem pouco

tempo m um tado bem no o vizinho ma

tou- e o hefe do governo: pouco depoi Dor

l'ego é proclamado bom ervidor do E tado,

é um b nemel'ito da pau-ia; ma como resti

tuir-lhe a vida?

Da malvada pena de morte ninguem se póde

ter paI' egmo.
•

Escriptores sabias,u'azelldo o exemplo de 0301'-

n o Deputad~ peja provincia da Bahia Dr~ Barata
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lo. I c de Luiz XVI, dizem que e te nao ' fôra

morto . e porventura: em França e tiYe~ e

aboli lo a pena de morte quando' hi appar ceu

o li'iTO de Beccaria. e na pe oa do l' i e

respeita e o homem inviolavel, obra de Deo':

f6ra do dominio e convenção do homen pa,l'u

extingui-la.

1\1:a a pena de mort~ exi tia em França, e

os deputado, á ella ju tamente adver o ca

recião da uece aria força para remover excep

cionalmen~e a s.ua aRplicação.

E tanto á malvada pena de morte nillguem

se p6de dizer e capo, que, tambem te. t munha

a historia, a maior parte do membros da di

reita, que ahi votárão pela sua on. ervaç.ao,

pouco tardou que não fo sem ao patibulo; bem

como se refer~ que não escapon om a vida

um certo deputado que ahi opinára, que e

nao devêra a as embléà occupar do angue de

quem se lhe participava ter sido victllna n'um

tumulto, por" considerar seu ang'ue meno pre

cioso!

A pena de- morte nunca foi CI'eada senão

por mona'l'chás ferozes ou anarchistas sang'ui

narios, Na França mesmo julgou-se adaptado
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aboli-la para o tempo de paz, con ervando- e

todavia, no tempo de guena, para qU6 no in

terior a guilhotina . ervi' d arma, como ,o

anhão e o arcabuz no exterior. fa, diz-se,

que o ystema repressivo penitenciario não é

para o Brasil que e não a ha lúlicientemente

adiantado m civili açao!

E não é e e um do' meio de adiantar a

civili ação ?

ao ~ oBra il a allj dociI a e ta reforma,

á aboliçao la iniqua de moral, atroz malvada

pena ele III rt ?

O }st ma v,rdadeiraID nte l' prcs 'ivo o pe

nit n iario produzi na P n ylvania efl'eito

de torn'u' 1 l}ma I qll na lonia qu 0

m çou pelo pa ao' u:o::; do navio Bemvindo

um e. tado de mai d um milhao um quarto

ac I abitante no Iecm o le 145 anno'!

aboliçao la' pena d morte na ~ro ana,

por Leopoldo, f-ez com qne no c1 LU' o 1

mais de 20 anuo alli 6m ntc e p rpetra em

cinco a a inato ; ntretanto, que o mal atro

ze.. crime continuárão a t l' logar elfl apo

Ie . Roma, etc.

A aboli ão da pena de morteproduzio o
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me 'mos felizes eft'eitos no Imperio de I abel

e de athatina I.

Quando tenho de respouder á objecção que

se suscita,' do atrazo da çivili ação no no 'o

paiz, porque se lhe haja de banir a mais exe

cramla de toda as penas lembro-me de dou

facto acontecido na Bahia, minha patria, e

que vou expôr á con 'ideraçao de ta camara.

Em 1 21, dili'ante o a sedio elo Lu itano "

me parece; foi sentenciado na Relação da Ba

hia um réo, a quem i?e imputava o crime ele

resistencia com armas. E tando a morr r foi

.aconselhado, e ouvi dizer que. pelo padre en

carregado ele'o consolar, a que aceita, e o offi- .

cio ele carrasco, que se lhe .pro punha e es

tava vago, p?-ra escapar com a vida, poi que

nunca teria ele exe':l'cê-lo, pois que a pena de

morte ia er abolida pelas CÔl'tes ele Lishoa.

Em resumo, o infeliz não morre, e fica-se

nomeado carrasco. Oorrem (j' tempo e suc

cede o desastroso anno de 1825, m o qual

infinida~es de atrocidades se pel'petrão; e cabe

ser procill'ado o fallaz carrasco para exercer

aquelle officio, que cU'cull1stancia' ext~'emas o

fizerao aceitar.
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Era o bem conhecido major atJl:o em quem

e deveria en aial-o .... Então o infeliz declara

:a razao que te, e para aceitar o nome de car

Ta co . - maum ta qu para aI'-ar a vida de

qu nao podia di pôr, edêra á. urna condição,

que tambem s lhe afiançára que nunca teria

lugar.

Emfim ameaça ele magi traelo, ouvidor do

-crime, nao ba tárao. at)'ro morreu ~üado á

falta el carra o que o enforca e' um car

Tuceiro foi f rçado a ervir de cana. co áquelle

,que preferio moner a faz r uma vez o offi

Cl d algoz.... (1). E' o anglÚfiario JUlZe

até nao levando em conta a pri ao já o:ffi:i

da apre s.árao- e á barbara x cução, de ma

u ira que nao mec1ióu da nppo ta ontumacia

,,1. fE tividade da horr 1'0 a pena não mai de

lUna emana! ! ! ...

S , porém, n a 'occasião achou- e um car

me Iro, para outra o nã hom-e.

(1) Este her6e, este glorioso martyr, chamava-se Jose do
Egypto, natltral da heroica e briosa provincia de Minas Geraes.
Por s e motivo teve o r. Dr. Ignac,io José Ferreira. a feliz
~embrança. de compõr e imprimir um apreciabilisstmo drama, que

cobrio de negro véo a memo~ia de juizes. que mandárão esse

infeliz ao cadafalso.
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Todo o Brasil abe a que exce sos levou a

implIDielade elo crime ele moeda falsa na Bahia,

minha patl'ia: nesta augu ta amara as 'az

tem fapado da calamidade que uccedeu, que

a~da agora se re ente.

bs alguns juizes entárão (notorio engano

porque o escan lalo e a il'ritação e alternavão)

que elevião pmificar figmãe' que pi avão

o tento o as sala do grande e da auto

ridades ~~sinas, conde~nan lo á morte um mi
seravel jornaleiro, que I assava por certo tel'

apena trabalhado dia e meio pelo salario de

dous cl'L1Zados até a hóra em que foi lU'pl'en

elido (2). em ao menos e lembrárão do Decreto

de 12 de Dezembro de 1821, que r el'VOU,

,mesmo em tempos despoticos, a pena de morte

unicamente aos crimes atrocis imos. '

Chegado o dia da execução, não houve carni

ceiro' os açougues e fech'árao tódo" e ntao o
prestaclio juiz, zelo o da ju ,tiça, violentou um g

cravo carregador de cadeil'a, fazendo-o prender

na rua, onde esta.va, em serviço de seu senhor (3).,

(2) Chamava-se Manoel Joaquim de Sant'Anna, e nem ao meno
recebeu esse desgraçado salario porque f~i preso.

(3) O escravo era do Sr. Gallo. O povo conspirou-se tão horrivel-
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E á. vi ta ue ·te exemplo el::ltal'á o Bra iI me

no ivili ado do qu o Eg I to no 50 armo do

r inado ele Baba 6 que é ommemoraelo por

m elelo d c1 m ncia, i t lue fez felil. ~ovo,

a quem cliutlU'namente regeu em qu nunca fi
z executar p na el morte e acloptára a de

pn a om trabalho. erá m n do iI oBra il
do quê um le es po O' qu habitavao a margem

do lo qual ütlla c'abo affi.l'mando

que mm a u ára la p na ele m rte, e tILl fôra

: mpr mai f liz elo qne outr povo eu vizinho

qu:e a prati ava?

erá 111 no ,1.pto o Brasil para di pen ar a

p na ele mort Jo que ta a a Gr cia ante do

atroz Dra o. E tá-lo-ha Bra il, ou le nao ha

quem ~a alTa por linli iro nde e quer

ante' mo'lTer qu l' v rdug , onde até o carm-

eira -' foo' m 1 l' in trum nto de morte? E 

tará oBra il m na' apto para banir a I ena d

m rt elo que Roma no elou eulo felize em

que e O'uardou a, 1 i por ia' uo qu no tempo elo

mente conll;a elle com a maior em razão, que depois da execução

foi recolhi lo á cadê~;e 6 della ahio o. 1 hora da Doute, guardado
por um forte piquete de 1" linha, para ir pa,l':L bOl;do de um barco,

que sahio com elle para o Rio Grande do Sul.



irnp radar Tito, por antollomaúa deli ia do ge

nero humano?

\ E. tá o Bra il meno apto d que a Ru sia no

tempo le I abel e Catharina I, do que a Inglater

ra no tempo de Alfr do; elo qu m mo a To ana'

de que presentemente o gra -elu aelo de Finlan

dia" onde acaba ele aboli-la o imp rador Nicoláo;

e finalmente do que o reino. de Hanoyer' anele,

ta.mbem, teve lugar a mesma aboliçao por Jorge

IY, segunelo afErma oillustre aut'or do Concm O

de Genebra com r ferencia a Legraver nd?

As luze' do 'eculo, a verdadeira philosophia,

o E,angelho, toelo o spirito elo cln'i tianismo,

con 'pirão contra a pena de mOTte' o monarcha,

que tenho citado, banirão de eu. e tado , eHen

rique IV com o grande ?fiÍllÍstro Sully, projectára

levar á mai essa reforma acabando até com a

g'uerra.

Não falio no exemplo da Luisiania. A pena

de morte deve acabar para empre; lia é per

nicio a a todos os respeito ; na promove a iÚ1

ptIDidade dos crimes mais atrozes a que é appF·

cada, e a multiplicidade do mesmo' crime; - é

uma fonte fecunda de immoralidade. E nó , que

tratamos de promover a moral, façamo saber a
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quem'onão abe no Brasil, com o exemplo, que

nem um mortal nem um g'ov rno p6de impôr a

pena d mort que Deo que dá a vida, 6 a

p6d titar.

a exemplo de uma verdade, qu tem origem

na no a m ma natureza produzirá um efl'eito

mai vant<Jo o d que o pe simo exemplo de til'ar

a nda ao bom n : ex mplo qu egtmdo Volney,

por muito frequ nte em Fran a no nefastos tem

pO' da anal' ~a da d ordem publi a induzia

o m nino á iD)Ítaçao gilbotinando gato fran-

gão e outro melbant' animae .

ontra o poder. divino e igua~ente contra a

ou titui ao jurada, ncial, po iti,a e yirtual-

\ mente omo cr io ba r plenam nt demon-

trado a pena d morte d sn ce aria, inefficaz

depravadora á toda prova não d v manchar

o no o Codigo Criminal. Voto absolutamente

contm eDa.

1:a diz- e, o e cravos como se conteráõ em

a pena de morte; como abolir- e a I ena de morte

emquanto bouvermo. cravo? Em tal ca o não

padece se a as ociação do livr , á quem per

tence a Constituiçao,. por cau á do escravo,

de t ente mi eraveis.



Ia a pena de molte mmca foi tenivel,' senão

a quem te-'/e em vi ta 'oZaJ.' os ben sociae,

no' torm.ento até o ent da melhor i1:azão

tem oJ?fes 'ado o crime (não digo bem, porque

confi. ao nppõ m que eri tio o acto vedadQ),

tem- 'e o hom m Dluita veze attribuic10 á i o

CrIme que mtü ommetteu, paJ.'a a abaJ.' com' a

vida sofrrendo uma s6 vez, por nao ofuer mais,

Llcce sivamente atormentado,

Os e, cravos não podem as áz pre ar a vida,

porque a sáz não a gozão' e paJ.'a alguem a

molte é menos repressiva, é para elles qult, em

nem uma bo~ esperança, e inslU'gem e monem

brutalmente; os suicidio mai frequente sao os

delles, que crêm na transmigração; 'crêm que

morrendo pa ~aráõ de ta, para a ,ua tena.

Faça- e paJ.'a -os escravo uma ordenança se

parada; e pOl' elles não faça!ll0s tamanho mal ao

idadãos, aos homens livres,

..... ingu m p6cle tÍl'aJ.' a vida do homem, que não

deu, nem p6c1e reparaJ.', tÍJ.'a-Ia contra o poder di

vino, está f6ra do poder humano; nem um legis

lador p6cle decr tal' a pena de morte; mais uma

vez digo: - não manchemos o nos o Oodigo.
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Do rcpro, entanto da naçào p la primei.ra vez
reunido no enado lU a ~en;l1)léa geral para
darem CUlllI rim nto ao art. 61 de Con..titLúçao
do Imperio a 1'e peito do projec~o da Lei do 01'

çam nto tev de 'er d puta(lo Rebouças o
primeiro fi, p im: a pala .~ e faliar quando o Pr 
'idente dizia qu por nao haver quem a pedi e
ia e pro eder á votação e,itando ue e 'eu pro
ceder a que flagl'autem nte . e fru ta e o me mo
ad. 61 1 Lei fundamental do Imperio, '"otan
do- ab olutam nte em di u ao algmna obre
a primeint (1<:\ em nda na ordem da que erào
obje to da pre 'ente reunião.

De e ao d 1 31 deixou de haver oDiaria

da amara I gi lati,a c mo houvera de 1 26

a 1 30 e na e ta" d . e me mo anno, ult rior

mente impr . a ,falta trabalho de alguma ilU

p rt ncia feito I 1 d putado R bou a ,e ntre

ell par ere de ommis õe p. rman nte

peciaes d g 'and con quencia no intuito do bem
da can a publica.

ão ob tante poder- e-ha ajuizar da attença

que o deputado Reb 1.1 a presta a ao publi O'

negocios, pelo que, da exist ntes actas da se ão

de 1 31, da de 1 32, da de 1 33 e da de 1 37

'e tem coUigido e pas a a expôr :
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1831.

Sessão de 15 de Junho, pago 154 pl'oje to

de amnistia.

~ A a embléa geral legi lativa decreta:

« Art. 1,° Ficão em perpetuo e quecimento to

do o prOcedimentos il'regulare e violentamente

praticados na cidade da Bahi'a desde 12 até 18 de

Maio do armo corrente. enhuma autoridade

poderá proceder por qualq1?-er maneira que possa

, ser sobre ~s crimes publico ,alli perpetrados nos.

ditos (lias contra o livre exercicio do podere po

líticos, ou eus delegados, e a egmança intel11a

do paiz.

« Art. 2.° Qualquer que do dito tutimo (lia em

díante for indiciado em algum, ou alguns crimes.'

comprehendido na di ..po içães do art. 1°, 2°,

3° e 4° do Cod. Penal, será immediatamente preso

e impreterivelmente proce ado, na conformidade

das leis. As penas impostas aos réos convictos.

de semelhantes delictos não poderao er jámai

perdoadas ou moderadas.

« Art. 3.° Tanto os juizes de' paz, com os.

juizes de direito, ficão rigorosamente responsa...

veis pela execuçã.o da presente Lei, na parte que
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The 1'e peita e llj~itú á aisIo içã.o do art. 13,

do De reto de 6 de Jtmho do anno corrente não

.6 no a 'o d omi ão 0111 de deficiencia de

alguma 01 mnidade, e qu induza ~ im alidaçao

do pro e o qu ti, r m lugar me liante o re

ferido l'llne.

Al't. 4.0 Fi ão d roO'ala a' di po. içoe m

ontl'ario.

« Paço d' amara do deputado, 15 de Jlmho

de 1 31.-Antonio Pel'ei1'á RebO'l./'cas. »
>

e sao m 5 d A.go to pago 27, voto em se

parado do d putado Rebou a omo membro da

omml ã de on' titlliÇflo om r fel' ncia á. ex

po ição c1 Irincipio do n o mini terio, di

zendo:

« É m u ot que s elio'a que o prmClplO

ã aju tado á on 'tituiça e 011O'ru nte que

a amara 011ua que o G v rno o pratique.,

A} paO'. 27 e 2 um parecer da commi-

ao I 011 tittúçào e ju tiça riminal com refe-

rencia á repr entação do alumnos daA.cademia

medico- irurgi a prote tau lo pelo s u senti

mentos con titucionae , e o seguinte requeri

mento:



- 3~ -

i R quei.r0 que e re omri.lende·ao GO'í-erno, que

faça executar exactamente a lei, que prohibem

que o. e trangeiros (a i· pito do. quaes não

houver ~rata os) vendao a retalho e ma catêem

n'e te paiz. »

Ses ão em 8 de Agosto, pago 43, o seg'uinte

projecto de Re olul}ão (*):
« Art. 1.0 A moed~ de cobre depoi de um ter

mo ra oado, .que não' excederá a 6 m z ,conta

do da publicação de ta re oluçã na re 'pectiva

provincias, circulará por metade do eu valor no

.minaI s6mente. .

i Art. 2.° O portadores da dita moeda, que

a recolherem nas ca a I ublicas, que o gov rno

ins~tuirno devidos prazos, receberáõ o seu valor

nominal, metade na mesm_ moeda comf>etente

mente marcada e metade em letra ou cedulas de

1 até 2$000 cada lmla, e e ta ficaráo circulan

tes como a mesma moeda de cobre que a sub ti

tuem.

i Art. 3.° O' Governo no começo da seguinte

sessão, e succes ivamente dará conta á Assembléa

(') Este projecto te\'(, de ser con,ertido na Lei de 3 de Outubro
de 1833.
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;geral do e tado da operaçao indicada para se de

cretarem o meios condu ente ao nece ario re 

gate e á amortizaçao da mencionada letra ou

cedula .

4: Art. 4.° A moeda nao mal' ada ,d poi 'do

prazo devidament d ten;)linado , na conformi

dade do art. 2°, circularáõ no me mo valor da

mar ada , correndo a diminuição re pectiva por

conta do portadore. O comprehendido em

vio~ação de alguma ou alguma da dispo içõe

referida erao punido ,comõ crimino os de furto

e de moeda fal a com a pena do Codigo

Penal.

( Art. 5.° O gOV81TIO .fica autori ado para ex

pedir to do os Decreto e ln trucções a bem

üo cumprimento da pre ente Re olução.

4: Paço da Camara do Deputados, 8 de

go to de 1831. ~

1832.

Em 8 deMaio, pago 32. O deputado Rebouça

:mandou á me a o seguinte requerimento:

« Requeiro que nas actas se não. use do trata

-mento de senhor para com o mini tros de es

tado. ~

R. 3
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Em eguimento por emenda á acta pre enter

offereceu a seguinte:

« Supprima- e na acta pre ente o tratam nto

de senhor dado ao mini tro de estado. » Foi

a acta approvada com a emenda.

a mesma e são, pago 54" a emenda eguinte::

fC Que o 10 periodo e redija de um modo,

que eja o voto de graças dirigido ao Imperad r

Constitucional o Sr. D. Pedro II, u ando- e

do tratamento de V. M. L em vez d vós. li

Sessão' em 24 de Maio, pago 127. Partici

pação do deputa,do Rebouça como en arl'eg-adÜ'

da commis ão de accusar ao ex-mini tro Jo é

Clemente Pereira, dando parte de estar offe

recido e recebido o libello êl,CCU atorio.

Sessão em 26 de Maio, pago 159. Proje to,

sobre o processo de ausentes:

« Ã.rt. 1.0 A Lei de 23 de Setembro de 182

no art. 10 nao prohibe que sejao áccusado'

condemnado " tanto criminal como civilment ,

quaesquer individuos legitimamente pronuncia

dos.

« Art. 2. 0 Os réos ausentes serao citados por

carta., e Alvarás ele Edictos, conforme com

petir na conformidade das leis exis~entes. .l a
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falta de comparecimento nomear- e-lhes-ha um

defen 01' in litem.

« Al't. 3.0 O réo ondemnados, mediante Cl

taÇ<1:o di tal poder- e-hão defender de de a on

te ta ão até ao 'ultimo l' cm o, uma vez que o

requeirão d poi de pre o.

« Ar. 4.0 Ficão revogada toda a dispo i

çõe' em contl'ario. »

I a me ma ão pag '. 151 16O o pro-

jecto ..eO'uint (*):
« Art. 1.0 O jm ou intere e onven ionaI

não I od rú xceder m materia civil mai de

%, n m m mat ri!", mel' antil mai' de 10 6
/ 0 ,

Art. 2. 0 O jUl'O ou intere e legal rá em

materia ivil de 6 % em materia mercantil

ele 9/0,
« Art. 3.0 di po i oe con tante do aJ'-

tigo ant e I nt. não prejuclicao d nenhum

modo o nu'ato anteriormente feitos na con

formidade da lei exi t nt .-Antonio Pereira

RebotUfas. »

Na m ma sessao á pago 160:

« Ârt. 1.0 A fabrica de a llcar e lavoma ele

(+) Foi convertido na Lei de 30 de Agosto de. 1833.
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canna mineração e outra quae quer emelhan

tes ficão d'ora em diante sujeita ás lei gemeR

-da execuções judiciae .

« Art. 2.° Sao consideradas como partes in

tegrante das dita fabricas e lavolli'a , para s

não d membrarem mediante a indicada, exe

cuçõe as machina , os e .cravo maiore de 14

anno , e as e crava malOre de 12 o boi,
I

I e todos os moveis effectiva e immediatamente

empregado' na laboração da mesma fabri:1

e lavoUTas.

« Art. 3.° As di posições do artigo antece

dente nao védao que d'o~'a em diante, por COll

yenções especiaes se contrate a alienação forçada

e .nece saTia em execução judicial de quae quer

do indicados objectos, uma vez que o debito

respectivo procedão expre amente de compras

delles ou de dinheiro para esse fim empr stado .

( Ali. 4. 0 Ficão revogadas todas as disposi.

ções em contr3.1-1.o.

1833.

Syssãoem 18 de Abril, pago 74, sobre os pro

jectos em discussão, tratando-se do meio cU'cu

lante, offereceu o seguinte:
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« Fica. efi'ectivamente revogado o Alvará de

18 de Ábril de 1809 que duplicou o valor

da mo da de cobre at ntão xi tente e que

de futuro e cunha e: ficando por c<?n eguinte

toda a lfloeda corrente no valor que tinha antes

do dito Alvará. alva melhor redacçao. J

e são em 7 deJtmho, á pago 40, a Resolução

eguinte:

« Árt. 1.0 falta de a ignatura de te te-

munha no termos de man~ taço de r vi ta,

a im como o de intimação do me mo t rmo

de ontinua ao de vi ta do auto para e poder

arra oar, é 'impl serro d e crivão, que não

prejuc1i a á part s na f6rma do art. 1 do De r.

de 20 d Outubr de 1 30.

K Árt. 2. No ca o de omi são d . algmna

da sol mnidade qu a L i 'exio'e para a inter

po ição e guimento da revi ta não poderá

o upremo Tribunal onc d~-la ou denega-la,

em qu primeiJ:am nt decida e clev ou nao

tomar onhecimento do recm' O.

« AlH. 3.° Todas as vezes que o Tl'ibunal en

contrar nos do e cl'ivão, no que diz l'e, peito
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á revi ta mandará proceder criminalmente

contra elle como fór de direito.

« Art. 4.0 A parte a quem e houver de

negado revista por intelligencia contrária á dos

artigos precedentes, :eoderao interpô-la nova

mente, uma vez que o fação dentro do t rmo

legal que começará a correr para e. :fim do

dia da publicação da pre ente R oluçao no

lugares em que. fôrem re idente .

« Ârt. 5. 0 Ficão revogadas toda a dispo i

ções em contrario..

u Paço da Camara, 16 de Outubro de 1833.

- Cavalcanti de Lace1,da.- Rebo'U<fas. »

Sessão em 22 de Junho, á pago 29Q, por

emenda ao projecto em discus ão, a seg'uinte:

II' As cabeças de que fallão o arts. 110,

111 e 113 do Co.digo Penal, sao todos o que

tiverem 'dirigido a. rebellião, se'dição ou insur

Jeição, bem como os que mediante algum dos

indicados crimes exercerem empreg'o ou comman

do de qualquer qualidade que eja. »

Na mesma sessão de 22 de J~nho C"):
« Â.rt. 1.0 A disposiçãd do art. 3o do. Re-

(") Convei ~ido na Resolução de 22 de Agosto de 183.'3.
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,oluçao de 9 de ovembro de 1 30, a re

peito dos emp ates nas cau a, Cl'l1lleS e civeis é

~omprehen iva de todo o tribullae de ju 

tiça.

« Art. 2. 0 Fi ao em eifeito toda as' di

po içãe m contrario.

e ao m 4 de etembro á pago 15 a emenda

eO'túute:

« Â..rt. 1.0 Ficao em perpetuo ilellcio todos

·0 crime politi o perpetrado na differente

proVIn la do Imp rio. »

e sao em 16 de etembro,' á pago 49, o

pr jecto eO'uinte:

« A moeda 1 'O'al d cobre, que fór recoJ

lhida em virtude da Lei erá emittida pelo go

verno e cir ulará por metade do valor do cunho

~'e pectivo. Ficao em eifeito toda a di posi

çoe em contrario. »

1837.

essão em 2 de Setembro, á. pago 13, a ~e

guinte emenda:

« Prohibe-se a importação no Bra iI, e no



seu telTitorio, todo o

ou escravo '.Africano,

ou forros e libertos.

ommerclO de. captivo

boçae ou novo livreS'.

Sessão em 30" de Setembro paD'o 154, e 155·

tratando-se da suspen ão de garantia na pro

vincias do Pará e Rio Grande de S. Pedro, apre

sentou o Deputado Rebouça aemenda eguinte ~

« Ficão di pen ado por sei. m ze na pro

vincias do. Rio Grande do Sul e do Pará a

formalidades, que garantem a liberdade indivi

dual, nos termos das leis existente , para que ~

« § 1.0 Possão ser pre o , sem se dar a con

dição de flagrante delicto, ou de prévia culpa

formada, o. individuos indiciado m crime de

resi tencia, ou de con piração' edição rebelliãÜ'

e hOnllcidio: bastando tão 6mente que a ord m

de prisão declare o nome do individuo indiciado-.

e seja assignada pelo presidente da provincia

ou qualquer autoridade criminal.

« § 2.° À formaçao da culpa eja por qual

quer autoridFl,de judicial bastando para a pro

nuncia (quando determine ou confirme a de

tenção. dos individuos indiciado e pre o) tão

s6mente um auto, ou termo da denuncia ou
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qu ixa e do t temunho affil'mativo de ua veraCl

dade a ·ignado p lo denunciante ou queIXO o,

mais d lill1a te temunha.

« § 3.° po são dar bu ca nas ca as e

faz r apprehen õe m quaesquer outro lugares

u p itos d dia e d noite no do art.

1 9 4° e 5° do od. do Pro . Crim. em

r nece aJ'ia outra alguma formalidade mai do

que a indi a ao da a a ou lugaJ' m urna ordem,

a ignada p lo pre id nt da província ou por

qualquer antoridad judi '301 ndo tambem ba 

tant 1 quando a ex cnçao da ordem const de

uma nota que ao pé della fará a ignada

pelo x cntor maJ d uma te temlmha.

4.° Po a pr id nt la provincia (me

diante a ó Ironun ia qu e XlO' no 26)

mandar por odem ua aml' para fóra do terri

torio da m ma provin ia, ou n lIa determinar

o lugar m qu devao:fi ar cirClJm riptos qua 

quei' indi iduo a im indiciado .

« O gov rno em ua in trucçõe daJ'á o me

lhor d envolvimento que fôr on entaneo á

alutar observancia da pre ente Re olução.

Rebouças. »

Continuando a Camara na essão d 1832
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sem Diario que publica se as di cussões em g'eral

teve de ser essa falta em parte supprida pelo

mui distincto typographo Plancher na publi

ca.çao pOI' follieto de algtills dos discursos dos

oradores das duas Cc;'l,maras, mandando-os tomar

por tacbygrapho. de sua particular incum

bencia.

Os que se tem podido haver proferidos pelo

deputado Rebouças na mencionada sessão d~

1832 tanto na propria Camara e como em As
sembléa Geral são os que se seguem.



DISCURSO

Pronunciado na Cantara dos Deputados na sess:io de
i de ltlaio de t832 sob.'e o 3 0 lleriodo do voto de
graça, pelo deputado Antonio Pereira Rebouças.

enhol'e ! A oppo ição quizel'a conde cendel'

com a vontade d todo o illu tl'e o1'gàos da

maioria mini terial . ma , como assim, e a exi

g ncia de un e contrapoem á xigencia de

outrost Se e cen mão o acto da presente admi

ni tração dizem-no ,uns que tudo ão ge

neralidade ; provocao-no á ~o ~çao dos factos.

Se manife tamo d terminadamente os factos;

replicao outr , que aqui não é o lugar; e

llQS convidao á lei da responsabilidade dos

mini tio. No que, porém, lhe acho confor

midade é /em pugnarem todos para que o

. voto de graça pa se tal como se acha pro

jectado que santifiquemos muitas cou as digna
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de maldíção - que nos compromettamQs a con

fel~ir aos ministros poderes, com que se re

quinte a tjrannia no Brasil!! ... Nem é novo

no partido do poder o desejo de suffocar a

voz da razão e do dever, chega-se a asse~

verar que é perdido o tempo, em que se

ti'retão as questões mais vitaes á' segmança

e. salvação publica" em que se reclamão os

direitos mais sagrados do homem e do Cl

dadão. É esse um do camcteres da oppres

sao; tal foi a tactica dos verdugos da França
L

sanguisedentos de um, no intuito de cimen-

tarem o horroroso doru.inío de muitos. E, então

menoscabou-se, a pretexto da causa publica}

que era manifestamente compromettida, tudo

.quanto podes e demorar a existencia da victima

que se queria vêr desde logo immolada!! ...,
ntIas nem por isso ql'le se me antolhe im-

possivel a opposição satisfazer a todos os illus-.

tl'es' orgãos ela maioria; deixarei de egui-los

quanto ser possa. Ouvi faliar um senhor de

putado em Sylla e Ma1''Ío, corno por allusão'

aos partidos, que a:ffuma existirem.. ~e esse

fói o intento do honrado orador, posso asse...

verar-lhe que nenhlml dos dous lados ficava,

"
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bem aquinhoado; m6rmente aque11e a re peito

do qual a idéa de uma, di tadUl'a não é de 

vanecida pelos facto. m outro i11u tre depu

tado de creveu o ministro da ju tiça qual an

no o carvalho resi tindo ao arajo o ataque

do mai' violentos furacõe ! F" ra mais aju

tado que o figura e flexivel. O que não cede

por natural rije a, cau a afinal maior e trago

quando quebra e e precipita.

Ma ,o r. deputado, miniu'o da ju tiça, não

se quiz ymboli. ar por nenhum madeiro; af

fectou er da r ça, e di. o, mod stamente,

fêz- um me,rito elevado. É sem duvida alguma

o n o Cincinatus,. e tanto o prova, que foi

in tantem nte chamado ao gov rno para nos a

ommum alvaçao' todavia se me hade per

mittir que eu. ob erve que 11 se quer apar

tar de n6 e arrebatadam nte' em que ao

meno ,uma 6 vez no .tenha alv do perigo

em que todo no achamo. Hade ficar, se

lhe concedermos simple luente a proscripção

exig'ida de' alguns do mai notaveis represen

tantes da nação.

Se de taes pretenções fo se capaz o celebre

cidadão romano. creio que nem acharia quem
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depoi da autoridade con ular lhe confias e a

ructae1trra: nem eria geralmente collocado entre

os .mais Vll:tuOSO e illustre5 per onagens ela

antiguidade.

quelle, que não p6de er aqui nomeado D

dizem os Lords, e os Commun , para igni

fj.car o rei, cujo nome nao é licito dizer nas

ruscu sõe' parlamentar s. Semelhant mente o

SI'. deputado, relator do voto de graças, não

podendo nomear-me por lh o vedar o no 50 re

gimento recorr u a galantel1.a de um dialogo

entre o homem dos livros, O do provarás;

e, então nos perguntou: se pela feiçõe .se

não conhece, muitas vezes, a m:tlpabilidade los

ré05; e se não é da excellencia d jur)T o

julgar ada um pela .ua con ciencia te. Àgra

deço muito a lição, tanto p3ais quanto a

achada é sem duvida muito feliz no intuito

de ustentar o mini tro da ju tiça, quandq,

a pretexto de conhecer pessoalmente os Cl'imi

nosos; de lh erem inefficaze a 1 is; d se

não quererem as testemunhas prestar em juizo

ao depoimento do que aflil'mão ás escondidas,

pretende, talvez, ser autorisado para prender,

e exterminar á vontade!!!
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Meu aro r. A in pecção da pe oa de um.

accu ado, egundo as impres õe , que elle vi

'iv 1m nte po a r eb r mediante o c~r o dos

debates póde influir de algl.IDla maneira no

animo do JUlZe' ma., im lhante indi 'ios

nao fórmão a cons ien ia da ver 1ade moral

de uma imputação qualquer i e lIa não 1'e-

ulta de uma onfi ão perfeita da veracidade

do te temlmho c1 pe oa nao u peitas; dos

in trum nto t. 'f iç e o ge to " a ti

midez ou a ral a, partilhao o iunocente e o

ulpado onform na ro'ani açao phy ica,

habito 1e onco1'1' r no o.'ibunae e na reu

nioe publi as, ou av zamento á contrafacção

e ao rim. E tal jmi on ulto ha que ela 

'ifica d p dant sca. a maxima vulgar «se Ue

e in imic1a e se enverg'onha e p rtmba,

é nmm O' e . aga a, en ole1'isa,

é crimino o, c. E tanto a :b iç s nao de-

idem, qu hom m conheço eu de p1'e nça

muito b lla e jovial a quem muitos attribuem

pretençoe' atroz anguinaria '. O que se

não poderá controverter· é que qualquer 'e

deve ter por bom, emquanto nao fór legal

mente verificac1o, que ~ máb; o que e deve
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ter por menos fallivel, do que o ão natm'al

mente os gesto' e as feiçõe , é a desconfiança

que cumpre por individuo promptos a de

minciar gratuitamente em segredo, ma que

se negão a depôr em. juizo, - por erviço á

causa publica, e nada mai, nem menos, do
que na verdade dizem saber. - E porque razão

não emprega o, ministro da justiça os meio

coerciti, os, que as lei tem prescripto para se

obrigar a depôr juçlicialmente quem quer que

s~iba, ou presumivel~ente não ignore, 1.11U

facto criminoso? Nada de garantia. c f6rmulas,

o requinte da arbitrariedade é o que mais im

porta; basta que o ministro da justiça conheça

.quem é o culpado, As leis sãO inefficazes; o

dehuncülintes n5,0 querem apparecer em publico;

ninguem quer depôr judicial~ente! ...

Quando, pela primeira, vez, faUei sob1:e este

3° periodo do voto de graças notei, que n6s

não podiamos dizeI; ao throno, que, á vista do

l'elatorio do ministro da justiça, cooperaria~os

_com o gG?verno, assim pOl' se acharem total

mente f6ra de nossas attribuições as medidas ex

-cepcionaes, exigidas no mesmo relatorio; como

pOl'que (ainda na hy'pothese inadmissivel de
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que poder tive... emos para tanto) fôra temeri

dade o exercita-lo a favor de quem tão máo

u o ha feito e, faz da attribuiçoe l~g'aes que

lhe ão conferidas. E, entre outro facto,

men ionei o golpe, de E tado 'perpetrado pela

·ca açao do jury exi t nt e creaçãÜ' doutro

. 6mente nesta capital, talvez porque o jury

de cada uma da outra capitae do Imperio

nao tive e dad au a para merecer tão par

ticular con ideração! Chamei a attenção da ca

mara obre a ordenança feita para o guarda'

municipa pa'o e que o seu me mo autor

infringia demittindo o 10 commandante de uma

-da re pecti a companhia, não porque per

de se a confiança de quem. o nomeou, con

forme e tava decretado ma, ( a o .inaudito ! )

por nao gozar a confiança de eu 'colleg'a ..

Mencionei uma ordem, dirigida ao Triblmal Su

premo de Ju tiça perglmtando-lhe I elos motivo'

da julgaçao de uma revi ta. Observei a ab lU'

·da exigencia de e julg'arem policialmente cer

to abusos de liberdade de impren a, Final

mente :fiz vêr que o proprio Ministro da ju 

tiça no eu relatorio affirmava que não era

.crime, para o preso, um arrombamento de
R. 4
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ca,dêa, contra o art. 123 do Cod.igo Penal que

a ninguem exceptua, nem deveria exceptuar,

segundo o principio gerâl da igualdade peran

te a l~i e melhormente comparado áquelle om

o art. 126, que, até a imples tentativa, ou

fuga, plme correccionalmente, mandando reco

lher o preso á prisao solitaria ou pô-lo em

ferros.

Não 'ouvi que e re pond~ S(7, senão á alguma

reflexões secundarias ; e, ainda a im fugitiva

mente á questão. Quando, por exemplo 1 eu

faliei da imnloralidade e do e candalo com que

se publicárão pela impren a carta de om

municação particular entre o ex-Imperador

então Principe Regente e seu ministro de e

tado, notei. que a immoralidade e e candalo e

fariao tanto mais aggravante , ,verificando- e

que taes. cartas forão havidas d'entr os papeis.

vindos do torreão de S. Çhristovão para sta

casa. E na verdade! Senhores, á que maior ex

ce so poderia chegar a relaxação!!! nnca

pe ssoa alguma séria se atreveu a violar o

segredo elas cartas, mesmo quando alguma re

lação intima podessem ter com a cal1 a publica..
Â historia refere que Pompêo recusou lêr, fa-
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zendo immediatamente queimar todo o papeis

no' qnae Pe'rpena lhe delatava exi tirem arta

de communicaçao particu.lar entr Se1't01'io e

algun enadore romanos. O exemplo ele Pom

pêo rY10 a Ce ar e a Octavio: tanto e te

como aquelle, el poi ela celebre' batalha' da

Phar alia e d Filippes, entendêrao que ex

tingu.indo todo e qualquer monumento dos se

gredo communicaçõe cripta d B1'UtUS e

Cassi'Us om o cavalleiro romano, e acaba

riào ele nma vez o receio da I arte dos

omprornettido para que e lhe nao torna

em formidav i '. Em Julho de 17 (dou toda

a preferen ia a te xemplo por' er maxi

mamente devido ao I br Mi1'abemb lljas

opini~ pelo lado da moral e el~ inviolabilidade

elo dir ito' indi tiduae d veráo m recel' ao

meno tanta cont mpla ao como pelo lado

C01'1' ional d policia parlamentar já mere

cêrão a homado r lator do voto de graça em

di cus ao).- a e ao de 25 de Julho ele 1789 '

propondo M. ele Cha tenay qu todas a cartas,

interceptada depoi las perturbações em Paris

e nas provinciãs, fo em postas em um deposito

para serem apresentadas á as eml léa .nacional
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quando ella o julga. e conveniente; Mimbeau

e lhe oppôz, e mediant as mai ábias e ele

gante reflexõe dice que: q Um procedi?nento

tão criminol>,' seria inexcusavel; q'l.~e se diria na

EJu?'opa: Em Frc~nça, a pretexto de segumnça

publiCCt) p?<ívão-se os cidadãos de todo o di?'eito

de p1'Opriedade sob?'e as ca?'tas) qué So,o p?'oduetos

do comção e o thesou?'o da confiança. Este asylo

da libe?'dade tem sido violado PO?' aquelle

1n~smos) que a nação .havia delegado pa?'a' se

gura?' todos os seus di?'eitos» A a sembléa con 

tituinte, ouvindo Mimbeau, nao admittio a

moçao de Chastenay. Entre nó, ne te paiz

c1.~a lei fu~damental consagra a propriedade

do direito irrevelavel das carta, neste pa.iz

onde a violação desse direito é um crim ; ha

de uma gazeta ministe?"Íal ser a primeira a pu

blicar, e .de facto, cartas particulares de um

ministro ao seu Principe ? E hade publica-las em

1832 porque compraz a alguem o malquistar

mais um ancião venerando, e expondo-o ao odio

de di:fferentes individuos, mencionados nessas

mesmas cartas ? . . Que dirá de nós o mundo? ! !

Tenho até por certo que algrimas actas do

conselho de estado tem sido prestada e ex-
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posta á cUl'iosidade de queID; quer que seja

e forão vi ta e lida em uma certa botica!!!

O 'co tum e pro titllem por diver o modos;

a lei ão po tergada ; um ministro exige

no seio da Repre 'entaçao acional a proscrip

ção de alQ1illS dos mais notaveis deputado ;

e e ta .atrocidade, no momento de er perpe

trada por um agente lo poder re ponsavel e

,mero executor da I i é apoiada com enthu

ia mo por alglID d putad !! !

O ter r puta ão por virtudes, aber e patrio

ti mo vale tanto como er malvado pel'ver o

infame. O parente oífr m p lo u con-

ang'um o , o .amigo' P lo amig .... E como

já eja um crime de impel'doav I complicidade

o den nel r a innocencia virtude ontra a ca

l~a a perv r idad ,nao rá muito de ad

nul'a]:', que e torn m 'U peito o ri o e o pobr ,

o prodigo e o e on mo, o àlegl'e e o trist , o

talento o e o tupido, o obrio e o debochado:

e qu (dado imp~e 'm nte o desconto da época

e da indole brasileira), nos po samo rever nos

e pelho ele C01'nelio Tacito ou Camillo Des

rnonlinsJsobre a tyrannia elo Tiberios, Cp,ligulasJ
Claudios e Ne1'osJ ou dos Saint Jnst, Hen7'iot,
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Robespie7Tes) et~. Tudo quanto não doira as

inepcia e arbitrariedades do' ministro da jus

tiça é su peito - Ru guento ou Caramurú. E se

tem talento ou conhecimento ,quer derribar

o que governão para occLlpar-lhe o lugar!

O que, porém, se não póde conqiliar é e a

imitada tatica do crime e da tyrannia com o

que mais de uma vez tenho ouvido a everar

ne ta ca a alguns do nobre orgao da maioria

ministerial; dizem elle que a oppo ição recu ará

es lugares do ministerio se lhe fÔl'em offerecidos,

para que a regencia e veja reduzida á extrema

nece sidade de demittir- e. E, poi , meus caro

senhores, não achará a admini tl'ação no eu par

tido, ne ta e fóra desta ca a, quem componha

~ outro ministerio? Acaso nao querendo a

eppo ição occupar o ministerio, erá ba tante .

para que a regencia se demitta? Senhores, a op

po ição anhela a paz publica; ma ella, e tá

convencida de que não pód~ haver paz duravel

não sendo fundada sobre a inaibalavel base da

justiça, a qual não póde repousar fóra do prin

cipios. Conforme a estes, a opposição está muito

longe de querer que a regencia se demitta, por

que sua pel"manencia induz a paz publica, é uma
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garantia social; e, a~da mai ,porque a ,oPPo içao

.acredita que o partido, actualment em roda

ao poder é incapaz de 'acrificar cou a alguma

dos eu capricho na ara da patria, em prol

do bem nacional. O ministerio, a meu vêr, na

parte re p ctiva á. administração e egmança

interna do paiz, tem procedido mal e muito mal.

Que, ou pro eda legalment orrigindo- e, ou

franquêe o po to a qu m melhor o occupe.

ia , l' pli ando a um do meu ollega da

opposiçao, dice um orador da maioria, que o

exemplo da Inglatel'l'a não devêra ervir para
n6 pois que temo uma Con tituiçao que on-

agra a divi ao do poder . que é offen ivo

do pod r ex utivo o fa to de "dirigirem mep.-

agcn ao th.rono para que e demittão ministro ,

et .-Que o que nos cumpre é accusar o a tuaes

mini. tI'O e De. sao delinquentes, conforme

a l' pe tiva I i de re pon abilidade, etc. Do di 

cm' o do illu tre orador da maioria infiro que

eUe não admitte meio tel1no, é ua maxinla

calar ou punir; obedecer ou ferir. Eu, porém,

pen o differentemente, não 6 por th.eoria, como

por experiencia; aqueDa me per uade que as

aceusações de mini ·tro se de, em encarar tam-
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15em pelo lado politico, e que nem sempre se

deveráo intentar de rigorosa justiça; a experien

cia me tem convencido que accusações de mi

nistros no poder servem p~ra enfraquecer ou

perder a força moral do corpo, que a intenta,

em detl'imento de suas ftficções ordinaria , em

mal da causa publica, e com escandaloso sacrm

cio dos principios.

Senhores. Na Inglaterra, tambem os podere

politicos se achão dividido ; tambem os ministro

são responsaveis; e, mais de um tem ido capital

mente condemnado. a, França incetou-se o

estylo 'da Inglaterra desde que ahi exi tio

governo monarchico constitucional representa

tivo. Então (em 16 de Julho de 1789) Mr.,

Maunier se oppõz á moção de Mimbea1~ (torno.

com o exemplar, cuja doutrina o illustl'e orador

da maioria. ministerial no q~iz disciplinarmente

ministrar pela su~ Aurom) Mr. Maunier, dizia

eu, oppõz-se e produzio' a respeito da Inglaterra

idéas semelhantes ás que tenho ouvido nesta

casa; mas o immortal autor da moção do adresse

a Luiz xv:r, para demissão dos mini tros im

populal'es, combatteu victor~samenteo seu anta

gonista. Mesmo depois da restauração dos Bowr-
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bons qnem não abe que a oppo içào, por eu

, di cur o na camara do deputado da Fra~ça,

compellio o throno a demittir ministro de a

creditado? em :te exemf lo no ao e 

tranho ' quanta vez o primeiro 1m} erador do

Bra iJ não mudou o mini tro accedendo á op

po içao la camara do deputado ? Ultiniamente

uma Lepre entaçao de 24 m mbro de ta casa;

in lu ive um enador ( bem me r cOl'do) O

re 'aI eu a omI ôr um novo mini teria, . , . erá,

pai , ju to hone to que, nó O' deputado ela

naçào no I ortemo a urdo cégos,.e total

mente in en ivei a tanto e tão ali nte' exem

pIo?

Lembrou um utro membro da maioria mini 

terial qu tambem na Inglaterta o r i dis olve

a. amara do communs; e entao, por meio da

leiçã consulta a opinião nacional para e on-

ven er e a repre entação do povo ou o

ministerio t m mar ha lo com o inter s es d

paiz. Ba tava que se explica e meno o hon

l'ado ora~Ol' para que conh ce semos, que estava

deplorando a falta de a attribuiçfi.o, que, eu

e tou persuadido de que, se exi tisse, desde o

anno pa ado, ter- e-hia experimentado (a favor
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de guapo conselheiro) não para ouvir a opi

niã:o nacional, mas para uH:oca-la, não para

b m, ma para maior de graça do Bra ü. Além

dis o, estou certo de que na confecção do pro

jecto de lei (que aliá, con tituciona1mente e

d vêra circumscrever á mi ão de limitar attri

buiçães á regencia) nao era limitada a formi

<laveI attribuição de di solver a camara dos de

J!utados, ap zar da ua anomalia, e do perigo

da sua admis ão nas circum tancia do nos o

paiz; bem como se nao limitou a attribuição

de uspender garantia : propondo-se, ao me mo

tempo, os presidentes das' camaras legislativas

para upplentes dos membros da reg ncia, tal

vez por ser obvio que, quanto ao da camara

dOR deputados á nobre maioria coubera eleg'ê-Io,

a seu sabor, todos os mezes. Houve, porém,

cuidado "em engodar uma popularidade vãa sup

pl'iminc1o a' attribtúção de conferir titulos e con

c1eçoraçães por serviços feitos ao Estádo, e a de

agraciar os mini tros de estado perdoando-lhes

as penas, em que fossem condemnados; excepçao
\

esta, que na realidade privando-os de gozar o

que é commum aos demais cidadãos, s6 p6de

. servir ue apoio á impunidade pondo os juizes
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na mais afflictiva colli ao. Felizmente não pa 'ou

a attribuição de di solver a camara do depu

tado nem a de fazér regente men aes, e le

vantar garantias!!! Levante-a de fact0 o mi

ni tI'O da ju tiça poi que tem b7'evet de impu

nidade.

Pa sarei agora a manifestar mai algun acto

ministeriae de facto para satisfazer áquelle do

illu tre r. deputado da maioria que exigem a

exposiçao dos facto I o itivamente, rejeitando

imple l'e enha .

Ant porém, de pa ar á .materia, previni.rei,

a quem ainda e nao d por ati ~ ito, que faça

conta do que já maniíe tárao algun dos meus

oollega da oppo içao ; e que a maior parte dos

exce os que indiquei na ant cedente e ão,

como o que tenho a indicar, agora, chegárão

l'ecent m nte ao meu conhecimento, porquanto

mais m tenho occupado de apa igual' os ani
mo' do qu de smerilhar delicto e inepcia

mini t :yiaes.

Tornando ao objecto, começarei pela repar

tição' do Imp~rio, cuja precedencia me convêm

para desvanecêr qualquer impre ão desagra

davel, que pudess ter causado o haver eu aqui
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faliado em gazetas rniniste'riaes, poi que gazetas

rninistel'iaes ha, e que fazem parte da, commu

nicaçao oflicial do pre ente ministerio.

Officio circular de 9 de Abril a toda as pre-

idencias la prov:incias: «Ern consequencia do
que (referindo- e á expo ição anterior) o?,dena q'1.Le

v: Ex.; fazenclo publica esta noticia e as que

ma.is circurnstanciaclarnente se ?'elatão nas folhas

ministeriaes, que levão cornsigo o cunho da

venlacle e exactidao, ernpl'eg'1.Le tOdCL a actividade

pCt;ra que· a histo?'ia daqtLelles successos se não

alte?'e e desfig'1.we nessa provincia. J

Observa-se: 1°, qu ha folhas ministeriae , e

que, natllTalmente, os presidentes das pr vincias

devião, com anticipação, conhecer quaes el1as

erão, vi to que o officio, pre 'uppondo-as já co

nhecidas, se não deu ao trabalho de a :indicar j

2°, que as taes folhas ministeriaes devem ter

sido ministerialmente escriptas e conferidas, pois

que sem esse precedente não poderião, prova

velme~te, levar ~om igo o cunho da verdade

e da exactidão!....

Já e vio no Brasil cousa emelhante rDar

se-hia peça mais :indigna de um governo seria?

Justiça seja dada a quem a merece; o ExffiO
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Mini tI'O talvez, confiou d masladamente em seu

escrevent quando as ignou o bom do officio cir

cular!!! Ma , nao é sómente a im, na commu

nicaçao offieial' Decreto ha de igual e tréa, e

ei-lo aqui, o de 25 de Outubro, cujo art. ln

pa o a lêr; e não haja riso.

( O tope nacional será de ora em diante

campo to de wma stLpe?:ficie (super:ficie é a ma

teria de que eria compo to o tope) ci?'cula?'

ve?'de com U?1~a est'rella de cinco ponta ama

?'ellas no centro, e collocado do meio da c6pa

da chapéo pa?'a cima (:fi ando do m io da cópa

para cima ninguem o verá do lado exteriore)

sendo 'redondó e nos out?'OS no luga?' do CD

tume. »

Louvado eja Deos! Se não e tive e con

vencido de que te De reto é mUlo e o corpo

de deli to de uma usurpação' de poder, poi

que um mini tro não pÓ,de 1 gi lar, er-me-hia

embaraçado na ua execução, por me não er

pos lvel achar a materia supe?:ficie, de que se

componhão topes, nem de cubrir a maneira de

os collocar no meio do chapéo red0ndo, para ser

externamente visto e ervÍr de distinctivo na
cional.
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Sem a menor offen a da sabedoria do Exm.

Mini tro via-se ~lguma cousa mais irrisoria do

que o tal Decreto dos topes} compostos d'nma

~ lperficie collocado no meio do. chapéo re

dando?

O 2° artigo importa uma comminaçao penal

com referencia a certo artigo do Coc1ig'o (o que

não é de estranhar porque mini tro temos nós

que exerce funcçães de todo os cargo oflicio

militares e juc1iciaes), on e pecie de accre cimo

ao me mo Codigo Penal, de um crime, e de

não trazer tope composto cl"l.bmct s~tpe?jicie, collo

cado no meio da c6pa do chapéo para cimR.,

sendo redondo, etc.

Contimí.o, e com o Mini tI'O da justiça.

Circular aos presidentes da provincias em 19

de Abril.

Depois de haver o Ministro exposto a de or

dem de 17 de Abril (em phl'a e mui pouco

official) e de indi~ar' em algum escrupnlo)

qua.es fossem os seus autores, conclue nos ter

mos que pas 'o a lêr: «' Manda) portanto, a

Regencia, em nome do Impemdor, que V. E-c.

desconfictndo irnteiramente desses hypoC?'itas poli

ticos) bem conhecidos PO?' lwve?'em em out'l'O tempo
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sacri/icado a pr'ospe'ridade do Bmsil aos set(,S

cap1'Íchos e inte1'esses, e que hoje estarão em

duvida 1ig'ado om e es ingrato redobre de vi

gilancia que tanto maior d ve e1', quanto ao

elles o mai encarniçados inimigos das liber

dade publica. E quando nao po ao er 191'0

ce sado, mas hajao ómente u peita de ua

conducta, contrária ao intere e nacionae dê

parte cu:cum tanciada para tomarem- e obl'e

elle a medida que a alvação pllbli a exigir, D

Eis ahi uma produ çao genuina de um go

ve1'no on titucional, amo dev. ser o no O' de

um :Mini tI'O que nao el v impun mente SarnI'

ela orbita legal; que deve er o mal u'cum

pecto po i e1 na actual onjun tma' que deve

elar o xemplo ela maior con ieleraçR.O po siv I

pelo dever e dir ito do idadão!

Quando não po io ser p1'oces ado J dê pa?'te

ci7'Ctbmstanciada pal'a toma?'e?n-se sobl'e elles as
medidas que a alvação publica exigir. Quae

es a m di las, além de não poderem er, pro

ce ado e que, e tando fóra da attribuiçoe da

autoridade policiaes promette o Ministro da

ju tiça que e tomaráõ contra o eus anathe

mati ados ?
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Al m ele eleva a g-eral e de per eg-uição, e 

pionag-em, extermínio.... em podia, enhores,

não, nao podia deixar de haver on ciencia do

conteúelo em semelhante detmminação (cabia-lhe

melhor um outro nome), poi que da mesma

fonte, dJonde elIa emanou, recentemente víéra

á luz a mais acre .censma contra uma ordem

circular dirigida aliá ,pelo :Mini tro do Imperio

em 1822 ou começo de 1823, para que a Ca

mara Municipaes indaga sem o e tado politico

do interior, e déssem parte ao gO\7erno. Com

parem-se. as duas circulares, e mai uma prova

se terá de que não s,ao os principios que dirigem

os nos o mandões, mas im o homens; não

os direito e garantia , ma sim 'a affeiçõe e

os odio .

Tenho maIS uma outra peça notavel, e é

uma proclamaçao, que parece conferir poderes

dictatol'ios á força militar; -a patria está em

perigo} salvai-a; eis ahi o ql1-e importa a pro

clamação, cujas terminantes palavras aqui leio:

«. Meditai e fazei delIas (das almas) o u o que

vos prescrevem a hom'a, o dev r e os intere es

da patl5a. ~ Como se, entre n6s, a força militar

não fosse essencialmente passiva, e s6 presta.-
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vel á l' qui içao da autoridades CiVIS, E diga,

mui redondamente, um illu. tre orador da maioria

que o poder civil tem \\onqui tado o poder mili

tar etc. et . A sonoras palavra «honra, dever

patria) H,O comml1ns ao verdadeiro e leaes

patriota l xpond - e PElla liberdade legal como

ao mandoni 'mo tyranni o pugnando por egu-

rar-se. a çõe sao que o di tinguem.

Re ta mo trar qu pelo relatorio do Mini tro

da ju ti a e podem qualificar b m o do carac

ter do 1'usgllento e do Caramur'Ú. Do rusguento

na, palavra'« e a voz publica designa eus

p1'incipaes a1.Lt01'es· e o Gove1'1W bern os conhece}

o meio q1.Le (tS leis o.lfer'ecem pa1'a o apprehende1'

e punir' ao in~fficaze .... É incomp~tivel a paz e

$egurança' inte1'na com a presença de i?nelhante

homens.» O ru gl1 nto Cu'vo-me do epithéto

commummentc u ado pela folha rniniste1'iae)

em Julho, queriao d p rtaçao por meio de uma

petição qu o pr ente Mini tro da justiça re

llletteu a e ta Augu ta Oamara; o l\finistro da

ju tiça no eu relatorio exig d portaçoe

mai alguma cousa. não é. O. I'Llsguento nao

queriao e tal' pela leis; o Mirristro as julga

.inefficazes t
R.
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Do CaramLUlí. 11 ta outras palavra : « O ha

bito de obedece?'} o te?M1' do ?'et01'?W elo absolutis

mo} o prestigio de t~?n ?1wna?'cha 1'odeado ele

attribtâçoes e de poder J e qt~e lJa?'ecia escol' zdo

P01' potencias fortes} f01'ão no meu pensa?'} a

rn6la que sMstentava a~nda e~ o1'dem .ocial no

Brasil. Tudo isto, po?'ém} desappare eu e t ve

de st~cceder: na ?'egencia a t~m p?'Íncipe cidadãos

tirados do ?neio da sociedade • e?7t otd?'o p?'estigio

mais do qt~e a p1'Obidacle e o patriotismo. »

É' desta maneira que falia á camara do d

pntado um orgao da regen ia a r I eito. da

mesma regencia, ~u do membro' le que ella é

-bmpo. ta. Terá algum Ca?'amu?'Ú feito mai ~a

liente e inhútiva comparaçao lo gov mo lo

_ ex-Imperador I eclro I a respeito lo governo r18

l'egencia permanente? 1. ..

lHa , . enhores os ru gllento e tão-, e a de - .

nganar c1 todo, e d 'apparecel'áõ ele ilirla

mente, e a ordem publica 'ucceder á anal' lua

mini terial que 1 a no. $0 pezar temo observado.

Caramm'lÍ.s ou re tauradore alentaráõ de e 

perança se os homens que acerrimamente en

. tu'avão os actos da passada adminj traçao con.

tínuão a canonisal' os da administração presente.
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ma restam'açào tá longe de convir ao. corte

zãos d D, P m-o de BraO'ança e Bombon por

a verem tal' p l' uadido de que elie já o

l'econh m falta na o casiao que mai

cal' cia dos eu pr. timo rviço . Os cidadão

pacifi o, omo filho da paz ó porque a de-

ejao (:j della viv m não pod m qu rer uma

re tamaçào que é a pior da calamidade - que

podem obr vir a um povo livre; e no Bra-il

..el~a horroro i ima e int rminavel nos u fu

ne;tob ex rando r ultados. O patriota ,

quéi' lo I rincipio' quér do extremo reco

nh - e muito bem qu ante morr ráõ 'obr a

l'\.lina da I atria do qu _.. _

enhor n nhum d putaclo da oppo ição a -

pira e quér outra 01:\ a enao qu a on tituição

a I is jao guardada inviolav lmente ob-

..ervac1a : e tom u voto; , por conseguint ,

todo quer mo e de emo querer (ainda o re

pito) qu a regen ia, inviolavel e perman nt

inviolavel e p rmanente e conserve. Ma p. la

me ma razao, 'in' P n avel que o mini terio

:eja de paz e nao violento, excepcional arbi

trario e tyrannico !

« Não ha liberdade (diz o publicista patriarcha
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constituciónal Benjaunin Con tant) onde nao

exi te outra regra que nao eja a von~ade do

ministerio pu.blico e do tribtmae. 'Iodo o exilio

prommciado por uma as embléa, ob pretendidoH

motivos de alvação publica, é um crime de ta

asembléa contra a me. ma alvação p~lblica a

qual s6 repousa no respeito á leis na ob ~r-

ancia da f61mUla e na manutençao da.' O'l:\,

l'antias. »

«O meio arbitrario falhao 'empr n . 11

. :fim; 'conduz m, cedo ou tarde l á perdicão doi'!
governos que delle. 'fazem u o. A autoridade. 0

herana não é jámai abalada s nao pelo in trn

mcutos violento , que ella cr" d tinado a aH

n gma-la.

A emenda que está sobr

ma-se c 111 a verclade e cóm o

não yotaria C'll por ella ?

Rebouças.



DISCURSO

Pronunciado n~~ eam~u'a dos deputados nó Eh)) da sessào

de :i de Julho (le i832 sob.'c o ll:treecl' d~s eommissi.es

de cOlIstituição e justiça cl'imillal, 1"'OI"lllfl0 que fosse

dcntittido o Ex. Sr, José Bonifa cio ,)e AIldl'ada e Silva

do cnctll'go de tutor de Sua Magestade lntllel'ial, e suas

Auguslas il'lIltis, pelo de)llltado Aldonio Pereira Re

bouças.

enhore ,Eu ncéto a discus ão do pres nte

pare ]'!!! Ma ante de tratar encialmente

do grand obje to, que no ocupa, ew:ei al

guma ou' a la in ompetencia do denunciante

e da autoridade, que recebeu a denuncia, e

no-la e;:po orno Qa tant e congruente. O

,\Iini p:o ela j~lStiça é pela lei obrigado a ap

pr entar 11 ta casa um l' latorio, no qual,

muito u:cum tanciadam nte exponha o estado

do' negocio a argo da ua repartição e a

medida. tomada para o de empenho do ens
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deyere Cumprio-o com o impre so que no:

di tribuio, o Milli tro de que trata? lto, é

Mores! Ab orvido em ua pacroe de odio, .

-insaciavel ambição de um poder illimitado, <l

que ancio amente a pira, parece que nao te'L'

em vi ta enão de truir todo o ob taculo. i

. que pOl-ventura enconti'e' e do eio da ob

'essão; que o involve sm\gio entre nós bra

mindo contra mn ancião merme ontra lUJl

cidadao re peit~vel no o ollega o tutor da

Augusta P ssoa do nos o Imperador. E taria

a cargo do ·mini terio da justiça a im! rtante

tutela da Pe oa Imperial? Jão porque i o

exclusivamente pertence á Assembléa Geral' e

a As embléa Geral, no caso do Imp rador me

nor, é o que . ão juizes de orphao para com

todos o méuore orphão em geral. Trouxe

nos o Ministro a doloro a inexperada noti

cia de, se achar pronunciado como su peito d

crime o cidadão tutor para que ne ta razão

e como deputado, tive semo de proceder em

conformidade com a Co·nstituição ? Nada di o'
•

nem tanto fôra um objecto. para o relatorio :

poi que, me mo no caso não verificado de

haver pronuncia, teria o Ministro da justiça de
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.faz r 6mente a frmcção .?:fficial de intermédiario

para com e ta Augusta Camara, e o juiz do

procedimento judicial. E tá . patente, enhores

e tá bem á vist~ qual foi a causa que com

peDio o Ministro a um procedimento tão inau

cuto ! ão ponde con eguir que fosse pronun

ciado o Tutor de Sua 1ag'estade o Imperador

em nenhuma das deva as que tem tido lugar'

falhámo-lhe toda a e perança que lhe po

d ria u citar a L 1 d 6 de Outubro de 1831

umca cugna dos eloo'io' do 1mi tI'O da ju -
I

tiça; poi que a re peito do mai tudo (elle

_ já no dice) não achava na ssembléa Geral

n m prud n ia nem abedoria.

E poi tendo juizes e testemunhas á sua dis

po ição tendo um acto legislativo, que dá lug'al'

a r pro lu ção de muito e muito procedi

·mentos inqtúsitorios, pas a e te Ministro a au

da ia de vir á' Camara do Deputado denunciar

um 6 cidadao denuncia-o em prova alguma

e contra a prova constante de todas as deva a,

denuncias, e summal'ios?

É mtúto abusaI: urp Ministro do accesso que se

lhe. confel' neste augusto recinto da razão pu

blica, neste lug'ar sagrado, onde só lei e ver-
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daele elevem ter acolhimento ! !! O labéo de

traidm' e inepto é atrózp:1ente mpre tado ao

'idadão Tutor do Augu to Monal'cha em mÍno

ridade, a um Deputado em prcs uça ua s crn,.

bléa, que o elegeu, e á. que elle pertence ! ! !

E e te labéo lh o empresta um Mini. t.ro em

mi são fóra da' sua attribuiçoes outra a

leis e a despeito da moral! !! llhore, labéo

ue tnuidor prommciaelo nesta casa contra um

Deputado, contra o ancião 'pre tante, que I l'Í

meu'o despedaçára com puho valido e fort

Oti grilhões do colonismo, que no aviltavão'

o laMo de inf,pto contra o abio honrado

brasileu'o, sue escolhemos ha pouco para guar

dar a pe oa e dilí.gu, a educação do Augu to

jovem, primeu'o magistrado de~ta naçao livre'

o labéo de traido1' ou inepto pronw1dado e

repercutiao desta casa a todos o p ntos mai".

remotos do Brasil, deve t(')r ausado a ma.i

desagl'adavel ensaçao em todos o. coraçõe'
patJ.~iotas !

.E , não sendo verdadeu'a a imputaç?Lo horrivel

quem ousou profelí.-la sem provas legaes,

Henão é o maior dos celerados, não é o menor

elos temerario !!!
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o :Jlinistro da ju tiça, enhore, é Deputado

como cada um de nó . como cada um de nós é

111 111bro da A embl a Geral, participa da

attribuiçoes do c rpo legislativo; - porqu~ não

affi ctaria o zelo, que e ufana por incutir

no da ua pal't ,d nuncianc10 o illustre Tutor,

para 'e eXlg'n'em as nec::; aria informaço

probatol'ia ? Ma 1ml simelhant pro ec1imento

nada t ria ele impo ant, ó fôra proprio üe um

. pirito timic10 e re;eio o 1 malfaz 1', le tilll

cara ter ruI ulo o e circum pecto. ac1a le
I

reguh,ridac1e; o Mini tro c1a jn tiça póele tu lo

tran E rmar e tudo subverter.

O objecto é e 'o-anho á sna, ath-ibuiçoe.

e á incumbencia do l' latorio no com ço de

cada uma são, ma' urna vontade forte, tilll
I '

d peito tenaz e infrene é CJ.ua.nto ba ta ! 1. ..

en11ore. l' io hav r-vo xpo to ufficien-

temente a incompetencia do. d mm iante e a

attro idade da c1 nuncia d tituic1a omo é de

prova 1 g'ae e contra as prova legae 1 con

tante elas deva as e mais pl'ocedimento' in

quisitorio , que tem tido lugar u ces iva e cu

lllulati amente obre o, acollt cin~ nto 1 3 e
1'7 de Abril.
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dôr me compunge pa o a, reflectir ..o-

bre' o pro ec1imento da' illu tre' commi"~"

de constittâção e ju ti a criminal, ou mai exac

tamente, sobre (~ procedimento d alguns ele

eu membro::;.

Sabido é de todo por todo', que o ne-

gOCiO da remoção d um tutor é plU'amellte

civil,. li ::;e opéra no' juizo de ol'phão' o,
quaes nenhuma juru dicção criminal exercem e

tanto qu J no eu regimento e a ha expr o

que as que tõe rimiuaes dos orphao perten

cem á justiça ordinaria,

De mais a razào couv uce, a lei ele id

que a tutela imperial ~ão é ,um encargo po

litico ~ a flln 'ço lo Tutor respe tivo nada

têm com o pllbli o administrativo.

Como arrogar-se nào 6 a commi. ão d

constituicao, mas (o que mais admira e e pau

ta!) a de ju ·tiça criminal o cOl1hecime lio de

.um simelhante lleg'ocio, e a propo ição d e

dever destituir o Tutor da Imperial Pesso~?!

isso res.1.ID1bl'a vontade de conde cendel'

com o Mini tro da justiça, de faz r que eus

assomos suppérem toda a consideraçõe de

justiça e de ordem.
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enhore o que vo pondero é tanto mal

notavel quanto o illu tre membro, que

. ub crevêrao o· pare er o T latol'Ío (remettido

á commi. õe' d constittâção, justiça) civil e c1i

mina0) rcunirao commigo e o de mais 11. o.

colieo'R I ara clividumo a materia ont úda

em o m smo l' latorio e e occuI arem a om

mi õ ctivam nt do. qu lil p rten e;

nta o lugar em ql1 o Ministro

da ju tiça. o upára do 'I l1tor de Sua 1ages

tade o ImperadOl' . na' Augu ta Irma, ma

n.ife. t i ~Llgumas d minha ob el'vaçõe'~

un a mal n reummo' longo tempo e

pa ou' é agora que e t par er e apre-

nt.a;! ! !... E é nell' qu achao con entra-

da a m didas d alvaçao, que a latria eXl

ge, qu oBra il reclama L.....

Queix -m' á ta Augu ta Camara do e po

lio que e m perpetra como membro da com

mi . ão de justiça civil, e não ha ordem nem.

di'-l ao de materia\7: é escn ada, cntr todas

a que é pecialment ncarregada c1 dar di

recção aos negocios seglmdo a natureza d .;

obje -tos re pectivos. Cada qual que e attri

bua o que lhe parecer, segurido sua disposição
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e a vontade de um Mini tro audaz e apalxo

nado! !. ..

Tendo dito quanto ba ta a ).:e peito de lU

(;ompetencia, eu passo ao objecto e;m sua es

:,;encia. E já que o' parecer das illu tre com

míssoe , ou antes, de algun membro lella,

..e funda no relatorio do l\JIiní tro da ju 'tiça,

permittí, senhores, que eu o Ma e delle me occl1pe

em a vo apre 'ença..

« Ma á sombra de' a apparente tranquilli

dade (attendei bem para' as palavra do :NIi

listro da justiça) os partidos formárao-se, o

plano fOl'ao concertado, e o Gove1'?W , sem

??wios legaes pr;t1'a ~s destrtbi1', vio-se nCb dtb1Yb

necessidade de cbprompta'r-se sómente parCb o

combate. o dia 3 ~o pas ado ahio a campo

o primeiro partido gerado no Club federal,. mas

illudil.'ao-se as suas esperanças, falhá1'ão os SetbS

calculas,. e es e punhado de facciosos, que' atl'e

veu-se a affi:ontar a, capital colh u o fructo

da sua temeridade. A 17 do me 'mo mez, com

igual auc1acia, é\,PPaJ: ceu a facçao 1.' stamac10ra

annunciada pelo i'nsolente Ca1'arn'urú, _e' pr pa

rada no Conventiculo c1a conservatoria ; igual

tambem foi o resultac1o. Doloroso, mas neces-
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ano ' diz r qu Boa- ista foi o Quartel-Ge

?w?'al dos conspirad07' ; que da Quinta sahirâo

dua peças q~/R, sob diffe?'entes pretextos se ?'ecw;ou

ent?'egar dia antes' os c?'Íados do Paço for

mano o gro o do exercito' e que o com

mandant d li nao ce a,ao de frequenta?'

o que gove7:navão ou dirigião o me mo po\o.

enhor este facto incontestavei o dévem

on en er do grande perigo, em que e tá a

pe ",oa o intere e do no o Monarcha d 

baixo da tut la daquelie a qu m a confia tes.

~ elle nãe' é connivente) e tão inepto que

nem oub o que a capital ha muito p1'e entia;

o . e oube não p1'evenio o ?nC!'l q'L~e nada menó.

irnp01'ta?'Ía do que a de tlwoni ação do e'Lb Áv

gu to Pupillo. »

B m tendes ""iri to e omrido o obje to da d 

nuncia . a 'parte do r latorio a que e refere

o pal.' cer em di eu ào. Ag'ora ouvireis a força

~1ib tan ial des e relatorio, o juizo que u

faço do eu conteúdo. As im como a cargo do

Tutor de ua Mitge tade se achao a Pe oa do

mesmo Augusto Monarcha, todo o seu ben

e, como estes, to'do o seus dome tico a Silll

tambem á cargo do Go erno e a ha a ,eo'u-
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rança da Pe oa Imperial com tudo quanto

lhe l'espeita; e achão a' fortaleza, a gnar

nições dellas, as guardas de todos O' lugal'e.'

da capital e provincia o omportamento de

todos o empregado re pe tivo , O Governo

soube o que a capital ha rn'Wito p1'esentia} pois

(lue na apitaI e achava e fazia part da ca

pital; e, sabendo-o não o prevemo,

Logo, o Governo é connivent, E taes ad

mirados· senhore ? Pois eu vou guindo o

lylemma, de que e servio o Mini ·tro la ju 

tiça para deturpar em nos a pI;e' nça é no

Bra il inteiro o illu tre Tutor do ionar ha. em

minoridade·. Pro igo: Toda a apitaI ha muito

pre entia o mal que nada meno' importava d

que a de ·thronisação do no o ugusto 1:

narcha. O Governo não presentio, Log'o o Go··

verno é tão inepto, que não oube o que.a

apitaI ha muito pre entia, - Servil'ao ao Mi·

nistros o raciocinios? Deixárão ele ser on

gruentes,

Se cremos o relatorio elo Minj 'tro da ju tiça

é inelubitavel que o Governo, ou, pelo meno ,

o proprio Ministro sabia palmalmente ele am

bas as conspiraçõe , elo concerto e plano elo
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con pirador t. egundo o . pnnClplOs

do "HÍJ1Í tr da ju. ti a manib tado no . eu

r latorio quem abe 1 alguma on pÍJ'ação

e não a preyme é onnivent.

O Ii.ui tI'O da ju tiça . oub não preve-

mo a. nspÍJ'aço S para o dia 3 e 17 de Abril.

Logo Mini tro da ju tiça é tonnivente. A

eOlrr ÍJ'a~,oe rão pre entida m toda a capi

tal. nlini tro' da ju tiça qu fazia parte de

toda a apita]. nao pr entio. Loo'o o fini tro

Ja ju tiça inépto. da forta-

leza. a guarda t ( 1'0' elo go-

v mo Ua e r volt<ínio. Lo o 'ov mo ~

conniv nt 011 in pto,

Ent.r tanto qu o l\Iini tr da jn ti~a col1fe a

qu o rno abia ela 0\1 pÍJ';:tçõe do.

con pil'ad l' 1 b 111 orno lo eus plano 1 •

afr'ecta qu não tendo m io leO'a para de 

trui-lo \710- ?UL d-um nece idaâe de ap1'O?np

ta1'- e sómente pa1'a o combate,. pretende, to

rlavia que o Tutor ele ua iag ·tade o Impe

rador ti" s melO I ara pr v nu' o qu e não

prova qu Ue oub se existir.

Ma a as peça que sob ,d~fJel' ntes 1J1'etexto

'e reCUSOt~ ent1'egar dia (bnte D oTita o :Mini -
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tr . o-ritào todo os s u yotariG !!! O l)cdid
b •

das peça prova qu o Governo sabia da, cons-
. .

piraçào ; pedido llTegular prova que foi uma

cilada armada ao illustr Tutor' o pedido i..rre

guIar e a < cquie cencia á uma imple nega·

·ti·nL provão que de facto e quiz acint mcnt

deixa-la á mercê elos· con piradore. Um ty-

ranno bem conhe ido no fasto da 1i t ria

era parente de elou.. grande rivae. e, requiu

tando em uper tição como em pCl'\ersida le

ameaçava com o ultimo supplicio a quem ce-·

lebrasse a victoria de um dos seu anteI a a

das, bém como a quem nao a elebra e, I ai

que, em qualquer do ca o o oifenclerià o

que /I chorassem, ou deixas em de deplorl"tr a

falta de ua irmã'; porque n'llm caso lh erâo

indiiferentes, n'outro se resintiâo d ella

achar collocada no numero do Deo e

Se. acaso o illustre Tutor dé C irr gul~r

mente as peças, dil'-se-hia que provava medo

e pouco zelo pelO bens da casa imperial. Como

nã,o as deu a quem irregularmente as exigia,

é connivente da con piração! E porque, meu

senhores, não havia o Governo declarar ao

1'utor a razão por que lhe pedia essas peça ?
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Porque, abendo 9 fim que ella tinhà , não m 

tou com Tutor para a ubtrahir ao u o que

intüntavao o on piradore ? Porqn "abendo

onde e reuniào e tes, onde guardavão arma

e mUID oe nà o orpr hendcu, não o m

ter eptou ante u reunirem ante de e

pôrem em a çao? Na leis o governo ~inha

<L autoridade nece saria para emelliante pro

videncia . a lei o commandavao. e o Go

yerno o nao umprio, ou é onnivente ou é inep-

to. E na yerdad enhor, qu m jámai' vio qu

algnm Gov mo abend de uma con piração e

do m 10 ao alcance do on piradore " o

deL,(H, e a . 1 m mo' e 6 e ap1'ompta se pa1'a1

o combate?

Quem jámai OUVlO ou crêo que fô e po -

i,el de truil' on pu.'ador em ampo armado

quan lo fo e impo ivel pr v uir o u rompI

mento abendo o proprio Governo os lugar .

da reunioe, o melO ao alcance do r uni

do . quae eu plano qua ua forças?

E tava re ervado e se phenomeno ao actual

Governo do Brasil, qu absolutamente excen

trico 'a t do o pundonor e ciencia do homem

d estado, parece ufanar-se de suggenl' conspl-
R. 6
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rações alenta-las, e fazê-la medrar para ter

a in, ana atisfaçao de de truir matando on

pu'adores ! ! ! De ordinario o' Governo proeu

rão 'hbtrahn:-se á nota de mão inher nte á

pre umpçao de haverem tantos individuo de

go tosos e constantes adverslui.o la na admi

nistraçã.o, que, se exponhao ao perig'o immi_

nentes a todos o con pu'adore, O Governo

actual do Brasil faz alarde do eu propno

vitupério' incrementa um 11 lilller ele adver

. ario , que não tem' (o que mais é) o tenta

no seio da Representaçao acional a iml0 neia

em garantia, a morte em ving'ctnça a impu

nidade que triumpha, a demen ia qn 111'1'1, ~

a dã,r que e ultraja! ! ! Horrore obre hor

rores; espavoridas a almas ,'n iv i', en aJ)

gnentado o vlrg' m 610 patl'io pela mão do

a a, mo cruento a immoralidade oanelo o '

coraçoes e impedernindo-o ' e a malvada (ur:;

cOJ'dia avassaUando tudo!!!

E' possivel, s nh~res, ql1 c nos pude.' e

embau' com ar:; palavra üo femcnti lo reIato

rio? E'. posi:iivel que a primeira e mais fnl,C~L

'centelha do raciocínio mio puze' e a toda a

luz ela evidencia amai, cra 'sa inepcia, a
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maIS 'tolida maldade?!!! :Mini 'tI.'o, que tende.

ueva a 10 tanta' por vo o agente, que

tende. varejado tanto a ~lo' como nao pu

de te deva 3J.' varejar depo ito de 3J.lDa ,

conventi ulo de con pu-adores? Porque vo os

confieleut ahi intI.'oduzido nao e pl'evale

cêrão ela 'ua influencia p3J.'a que e não re

pre enta m tantos horrore ? E o delegado

10 di ,tI.'i t de hri tovao que e acha com

o 3J.'mamento . 1m a- -lh a ca a elepoi do

dia 17 - porque não foi bu cada anteriormente

a dia ant riOllDent ao rompimento ela

revolta. ao, enhore 11 m a meno no

quiz o Iiní tI.·0 dizer U' um tanciadamente

como a 1 i lhe incumb quae a razoe á face

da qmte lhe nao p3J.'e êrão ba tant s os m ios

a. eu aI an e para I revenh- o mal ma que

lhe pa,re êl'ào ufficiente p3J.'a destI.-ui-Io depois

lle e ach3J.· li a çao, d poi qu~ os compro

mettic10 t. J?1 uatUl'alment I 01' preferivel a

oppo içao nC3J.'niçada, como unico meio de

-alvaçã.o ua. U' um tan ia ele esp rada ! L...

~Ia', cumpru' a lei não forao a vi ta Q.o Mini 

tro' ua vi. 'ta ão a de tituicào do Tutor,

que elle :BIinístl'o, ou o Govel'llodeixou com
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o Augusto Pupillo no meio de toda. as vlci' i

tude ; que eUe Mini tro ou o Governo, nào

:tca,utelou da con piraçõe dirigida contrl1 a

ua Augusta Pessoa, a qual a r verdade o

que se nos pretende impôr, teria, para cnmulo

de ll03 ...~ desgraça talvez tocado á fune ta

orte d'um Luiz XVII! ! L...

Senhore . Se o illu tre Tutor u o p6de ser

imputavel pelo máo l1cto do criado da Cn. a

Imperial, sem que e prove qu Ue o con_

sentio, devemos ter por certo, que é tão CP1

pado como os proprietarios e chefe de todal'l

n~ casas, cujos famulos e e:::.C1·avo abusão das

arma confiadas para a segul'ança dome tica

para os eu uso orcli.nario etc. etc.

A venlade l~gal stá ui to, o proce o

feitos sobre os acontecimento' de 3 17 de

Abril o el'ifiml0'; e tudo, apezar da mal Vl

"ulenta intriga acintemente ~gendrada , de

todos os meio ~oralmente pr I arad e

post. em actividade. E se tanto não basta'

se i:L mais provecta ancianidade, a abedoria,

a honra o pau-ioti mo, o de interes e, o amor

da gloria, escudao o Tutor do Augusto Mo
narcha contra a calumnia:; entao, meus se-
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nhore perecêrao toda a ba es da moral, des

prendêrão- e totalmente o élos da ~utua con

fiança e da ociabilidade, tudo e abi mou ! ! !

E a perver ida 1e p rfi lia roubando-lhe o

culto, de idem 'd ta terra desventurada.

La ,o illu tI' membros, que ubscrevêrão

o parecer em di cu ão áchão que o Tutol' não

deve er uvido· qu dever expul o da tu

tela com a nota de infamia! illl, nhore, com a

nota de infamia! É por i O que todo o Tutor, por

mais in ig'llificant que eja, é perante a lei

mn hom lU r peitavel, 1 pois ele ouvido e
convenci 1 I que 1 L'<a. a. tutela; e, e tem

crime em juizo ompetente corre a sorte do

crimino o. Tal ez o illu tres membro e quei

l'ão abriO'a,r á I tra da lei da tutela, á que

.'e re:B r m.

E dar- -ha ca o que uma lei, feita pela A 

'embléa Geral do Bra il tolha ao Tutor da

Pe oa Imperial pela mesma r~ão que o é e

(le nomeaçao da A embléa Geral <fu'eito que

a n nhum homem são tolhidos, os direito

natmaes e ociaes, ommuns a toda as con

diçõe , sempr respeitadas POl; todos os legi 

laclores? A im não entendeu um dos illu tre
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membros que duo' u voto em eparado' e a 1'e

luctancia contra e te voto ab oluto na admir

são de au liencia do Tutor excluindo toda a

idéa ele levesa e pi' cipitaçao, 'depõe muit

mal. em de vantagem de e me mo parecer

insolito e iniquo a todo os respeito !

em ao menos o Tutor Imperial eja con i

a rado como imple homem, eja como empre

?'ado, merece que lhe permitta o diJ:eito d

defesa, ommum a todo homem a todo o

empregado? E um Mini tro ! !! E se é repe

tidas veze ouvido toda a garantia lhe ao

poucas.

Senhore referirei e me oncedei, um

facto, que a pl'oposito me occorre, contra o

<rosto dos que se arrepellão ontra o x m

pIos historicos. Cesar intentava levar Lig'ario

ao ultimo supplicio; sua seb.t'ença estaya de

antemão proferida. Ma Ce ar nao e atreveu

expôr a victima ao aCl'ificio em que o a

sa sinato fosse disfarçado 'om a appal'encHl

ostensiva das f6rmula , e Mal' o Tulio ubio

á defesa. Então o tyral1l1o deixou cahil' a sen

tença da mão a. sa s~a, e Ligario foi alvo.

Este facto prova: 1°, que os despotas, não
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endo e tolido procurào di ·farçar com as fór

mulas o crimes, que intentào perpetrar impune

mente' 2°, que a fórmula' ao de tal effica·

cia que chegão a. anancal' das mão lo mai'

e. tudado t -mnno o m. trumento propno do

a a inato.

E admittirei a denuncia do Mini tI'O da

ju tiça mediante o seu relatorio tal como vo]-o

tenhQ c1 mon tI'ado? AdmittiJ: is o parecer da'

commi õe', incompetente, injusto e ubver ivo

como vos offere e ?
Por mlll, 'enhore' eu vos affirmo que no re

latorio encontro ufficiente corpo de deli to para

ser accu ad o Ministro da justiça pela S1,1,3,

propria confi ão; e nao o accuso du:ectamente

porque prevejo a inutilidade e inconveni ncia

de o I faz r por agora. Appello para a intelli

gencia moral, para o deveres que nos ligão

~í honra e á patl·ia. Espancadas a sombra

do e&'oismo, "' el'-se-hào á luz .da razão fria to

dos os hOlTores, que as treva da paixões en

-cobrem. Voto contra todo o parecer.-Rebouççr.s.
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}'l'ollunl'iado lia carnal'lI do d<'I)Il!&ulos na sessào dI' '10'

Ile .'ulbo Ile ·1l.'i32, sobl'e o parecei' Ila.s commissões Ile

l'onstituiçào e justiç~~ crirninalln'olu>Ildo que se.i~' Ilemit

tido o 6-XllI. Sr. oDosé BOllifaeio de AlUlr'ada e Silva do eu

car'go de Tu.or le Sna lUagestadl" ImperiôlL e suas Au

gusta~ I.'m:is, pelo deptrtado Antonio Pe.'ch'a n 'bouças.

Senhol'e . Provocou-me o i1lu tre preopinante e

justo pal'ece que eu lhe responda. o empenho

de' S1,l tentar o famoso parecer dice que a tu

tela imp'erial é um negocio politico, que se eleve

copsidel'al' egundo a conveniencia do E tado;

e d'ahi deduzio que o illu t1'e Tutor p6d er

demit1;idO- sem ser ouvido!. .. Tambem Danton e

Maximilianq Robespierre cli erão na convenção

nacional da Fl'ança que a accusacão de' Luiz

XVI não devia ser feit~ segundo a Oonstituição

as leis existentes, mas confOl'me o direito da

guerra e m c1iant o dylemma da f'xisten i.3



do a u 'ado 011 da republica. C mtud . o pn 10

neu'o foi ouvido e e lhe clerao advogados.

ainda que e l~le nega e a inyiolabi1idade da

. Consti Lliçào e do odigo rimina1, o direito d

l'ecu ar e appellar etc. o pl'e ente a, o o d 

lemma não versa .ohr a exi tencia do Tutor

e a da Oon tituição do Irop rio, poi e identifi-

ão' ma obre a existencia do Tutor e a impro e

dencia da d nun ia do Iini tro da ju ti a, obre

a xi tencia do Tutor e a improc.eden ia do

par r de alo'un do m mbro da illustres

commi o. de OOil tituiçao J u 'tiça criminal.

O que ba d analogo é er o elenunciant um

oal elo Tutor de larado como tal

TI ta a. a por mai de uma v z, e d mai que

o obje to da demmcia importa orpo <le delicto

igua1m nte qu ,a corrfi ão <lo elemmciante e

que o. illu tre membro que a ignárão o pa

l'ec l' o tem u t ntado im lhailtemente tem

elito n ta ca a erem UllIDlgO elo illu tre Tutor

amigo elo .Mini tro da ju tiç~. Oomo a im

nó o receber mo em demmciante e juizes ne ta

cau a importanti ima? omo -lh poder mos

nó, eguir o exemplo? É mTI ;legocio politico,

no r lli ão; e não é nece aria aucli 11 ia do
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Tutor. Será da e encm do negocio politico.'

a inj II tiça e om ella a 'ubver NO de' todaR

a. lei natnrae morae? Engana-. I orém

abertamente o nobre preoprnaute quando af..

firma. que o negocio da tutela imperial é um

negocio politico. Oontradiz- e o honrado mem ..

b1'O empre que, afumaudo ser um negoCIo

politico, pretendc su tentar que era ela com..

petencia da commi ão de ju tiça riminal. E

nao meno e contradiz quando aftirma qu o

neg'ocio é civil e não importa condeumaçao al

guma, sem todavia conE sal' a in ompetencia

com que a mesma commi õe de ou tituição

e Justiça criminal tomámo a i o conlecim nto

e re oluçao do caso, Que não é politico nE.

gocio da remoçao elo Tutor Imperial verifica

a propl'ia lei da tutela, na qual le lara e pe

cialmente. que o Tutor não p6de x rcer flU1C"

çKo alguma politica, e que sua geren ia . erft

re~ulada segundo a di po i õe g rae de di

reito, verifica-o a opinião corrent lo melhore.

publieista::;, entre o qhae cito Silve tre Pinheiro

Ferreira por terem-no seguido os Srs. projec..
I

tista da dita lei ; verifica-o todo o compendio

de juri prudencia, em que se trata da eau a
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de direito publico e civil pelo facto de e !1charem

sempre as Itutelas do principe de par com as

tutelas do, cidadão simpIe " e muita veze '

con id rada no me mo capitulo e no me mo

livr do dir ito peso oae , e nunca no livl'o

de 'ignado ás doutrina de direito politico.

Contradiz- e o nobre orador quando affirma

que o negocio é politico· e qu r que pertença

cllluulativc: mente á Commi a.o d Justiça cri

minal porqu ta nao é pal:a . con~ecer de ne

go io' politico e sim de nego io criminae.

Contradiz-o e finalmente, o nobre orador quando

affirma .que ,é na trata d julgar o illustr

~utor por rime nem impôr-ll1 pena a.lguma·

e, ao me mo tempo su tenta qu a Commi ao

de Justiça criminal é a comp tente; poi, que

não sendo· o nego io criminal ou penal s6 COlU

petiria á Commissa.o de Justiça civil.

Nao obstante, porém, que o illustre preoI i

nante tives e con iderado o negocio sujeito como

politi o pal'a não er o Tutor ouvido a re peito

das imputações que se lhe fazem; como civil

para não serem necessaria algqmas prova da

imputações feitas, e, finalmente como pl'oprio

da Camara para que prescU;damos da analJTse
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feita ao l'elatorio do }lini tI'O da justiça: cm

pre se fez cargo, o me mo SI'. Deputado, j{l de

l'eforçar a demencia, e já de de culpar o Go

verno e com specialidade o me mo Ivlinistro

fla ju tiça, concluindo com ba tar-lhe para o

presente caso a consciencia.

Reforçando a denuncia l'ep tio o que on ta

do relatorio ; desculpando o Gov mo di 'e que

o Mini tro mandou indagar judi ialmente pelo

Juiz de paz re' pectivo obre a. demmcia dada

contra o que se passava na quinta de S. Chris

tovão; e que do inquil'itorio de te temunha.

nenhuma prova rel:iultá.ra. E, poi ,meus Senhores

não é imputavel o Governo, qu teve denuncia,

manclou indaga,r por agent eu, e diz

na.da conseguir; e, pelo contrario, é i~putavel

o Tútor, que H, esse t mpo s a hava no paço

da cidade com o seu Augusto Pupillo, nã,o

..e lhe pl'ovando, ao menos que tive e alguma

demmcia para que examinas l'a verdadeiro

o object denunciado? E Luna vez qLle o Go

verno teve denilllcia, mandou inquirir sobre ella,

e nada resultou. da inquu:içao, qual o motivo

de occultar tudo ao illustre 'lutor que, aliá

cumpl"iá sabê-lo para. da sua parte dar as provl-
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dencia no 'c. ana ? Ao me m tempo que af

firma o illu tre orador que nada re. ultou do

exame inqui. itorio do J triz de paz, a severa que

em _ Chri tovao o riado e davao a conti

nuado exerci io para . e ade h'arem no uso

que tinhão a faz r da. peças de artilharia e de

e pingarda a lD1 orno que já para o dia 3

de Abril e tinha vestido preparado com todo

o apI arato imperial d co he e bel'linda afim

de faz r vaI r a au a do federali ta , preva

le endo- e e tes da Augu ta Pes oa do me mo

Monarcha. E endo tudo i o a im, porque

não havia o Gov.mo orpreh nder o. criado

do paço ne -e exerci i ? Porque nao havia

de orprehend "'-lo n e apparato o ten ivo de

co he e berlinda em que hou s e uma

cau a nacional, que para imelhante novidade

a autol'i a 'e? O Governo tão zeloso da cau a

publica nada fez' o Governo tao prevident nada

con eguio previnli' apezar dos eu agent e

da' denuncia . o Governo nada e itou apezar

de tu,do aber; todavia o Governo oube guar

dar- e, como é constante, em a casa do ar enal'

o Governo não s6 cuidou da ua guarda, om

da de alO'un.. do' en a.. ecla .! . .. E a, Au- .
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o'u ta Pc oa do Imperador ficou no dia 3 de

Abril no paço d S. hri. tavão sem guarda

alguma extraordinaria; e no (lia 17 no paco

ela cidad em ompanhia elo Tutor! !! Fi 'ou unica

mellt confiado ao illu tre 'rutOl" e ainda eri te

incolume. ! ! .....

-O l\lini tro nào orprehend u o demm iad 1

nem pr cedeu formahuente ontra eUe , uiz o

nobre oradOl', porqu na tinha prova , e. a

pessoa que tudo tlenuuciou prevenio logo que

nHo queria que seu nome fo se sabill . Tinba

o 1I:iuistro conferencia om o.' demmcial1te'

com parte da. con pú.'açoes; e nada quiz 'OID

municar ao Tutor da Imperial P soa. Nao tinha

prova para pr v nir que o con pirador r m

p ,em; e tem tido prova para praticar toda~

a violen ia e arbitrariedade - que nesta ca a

e tem incontra tavelmellt ma,nifestauo!!., im

GOyel'110 se acallt lou a si e ao do eu cn'

culo porque é um Governo de partido . o Go

verno não acautelou a Pe oa do Manar ·ba

porque abia e tal' bem d-D udida pelo illu tre

Tutor; o Govemo não prevenio nenhum rompi

mento porque cumpria i.mmolar con pu'adores L..

E o que se p6de inferu' mai exactamente de



tudo quanto aqui ha produzido, para em

de fecho do p1'e di po to m lodl'ama, e1' demit

ticlo o yenera,el an iao, da tutela, que a Â.s

'em bMa G ral lhe onilou!", Quanlo o mo

tiyO, expendido nao ba ,t m, ba ta-me a minha

011 ien ia diz o nobre pr opinant . e como é.
formada ' a ua on ciéncia om a qual e

pretende l'ematar toda a qu ,tao ? .. O 1'. De

}mtado não ta a m bril]}o Rio 1 Janeiro;

aqui hegou de "Mina, dia .depoi de eu ter

hegado la Bahia. ao é rivel que 111 -

h'ui p r meio d illformaçõe, cnão tae mo

a' que a aba d ifel' r-no a 'illa 'obr a

snffi ien 'ia d na,' e ntã }' mata OTIl a ua

'on ien ia,! , '. Quant não no' poderá er fu

ne t<,l. nao é illu trada p la t t lllunha' po 

..iv i da verdade! ...

TIl ontro nobre D putado. p l' 01'1' n lo o

me mo trilho qll O illll tI' pr opinante, depois

de u. tentar 0111 o Mini tI'O da jll ti n que o

'rutor de . U. Imp riaI , ou é connivente ou

inepto, o d clar u que não era. praticavel

que o illustrc Tutor fo~ e promm iado, por ' r

llma pe' oa 1e on iI ra.ção, e qu g za d

algum pre tigio; e para u tentar s;~ eu a.pho-'
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1'1 'mo itou-no um fa.cto acontecido na Balúa

e com ellc on luio dizendo que a g'mança

publica exigia a propo ta d stituiçào, porque o

Sr. J o é Bonifacio o ponto de vi t.a d todo

o partido'. Primeiramente tenho a ob 'ervar

que o facto indicado com r fel' n ia á Balúa.
prova, que o il1Lliyiüuo foi pronUllciado bem

que condemnado não fõs e; e que aqui ainda

e .não fallou de condemnaçao juc1i ial ma' de

pronuncia. Em segundo lug.ar, mui fra o con

-sidera o Sr. Deputado ao Governo quando o

acha impossibilitado de poder on eg'uir ql1 o

Sr. José Bonifacio 'eja pronunciado. E pelo

que respeita á imputação de gozar de pro tigio

o illu tre anciào Tutor, e er o ponto d ,; ta

dos partidos, tenho simplesm nte a ob 1 aI:,

que o ter opinião lubli a foi. crirn no tempo

de 1\berio I e outro' tyrannos; ma que entre

nós pode-lo-ha ter sido ele facto, em que conste

que o eja ele direito. Ac l'escentou o abio

orador, por pro'~a ele imbecilidade. do illu tl'e

Tutor, o nào se ter defendido do lugar de De

putado que tinha nesta a, a á veze que foi

arguido. Se' não era a occa iâ',o propl'ia, bem

fazia em ter como em de prezo a quem ralhava
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no outro a o a taxa d er allado é atvra,-que abe a mnito membro da, abia maioria,

Tudo i to , enhore accontece porque o Mi

ni tro e a ommi õe nao de empenhárao o de

vere que a lei e o regimento de ta ca a 'lhe

in umbe' aliá primeiro que tudo o "Mini 1;1' ter-

e-hia feito argo de no expôr toda a li toria

da on pira ão d bril d clarando-nos a pro

viden ia que d u para prev ui-la e quae as

que d ixou d dar por não estarem a eu al

can !, . , un nó aberiamos como po sivel

pr parar- o governo para o combate, e vencer

facilm nte' t ndo-lh faltado meio para pre

venir a acçã abendo de tudo ant cipadamen

te! !! Saberiamo' qu razao obrigou o go\em

a deixar de Ir venil' o rompimento para xpÔr

( vida do ci ladão qu tinhao de combater o

cou piradol' como e e tive e no primitivo

e tado da natlU'eza, e exclusivamente abando

nado á ürte da arma !, .. Parece-me que ou o

a todo' imprecar o homem forte dos no o

(lia, o :Ministro dc~ justi\a, O r. Feijó; e ~ te

á ufauar- e da opiniao de que g'oza, da força

que tem á sua di posição! !! Já vos dice, se

nhores que e tava re::;er ado ao pi'esente goyem? "
R. 7
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Pl'l
cndo

do Bra iI o phenoUl 'no de ,aber d ~ onspil'açõci'i

,em a,' prevemr' e, 6m nt prepal'ar- e pant

combate! , " lili o não ~6 tl'an 'ed u ao u

gn to e Tito::;, , , "qu G\-igo cu? Til crio N 1'0.

Phpca Feman lo "'VII e D, Mign 1 de tl

brira9 con piraçoe empr qu uella 011 b 

rão preveniJ:ão o rompimento do,' on pirac1ores.

Ma 'enhores convém d ixar toeI 'e e, ln-
I

gares contradi torio e frivolo , com qu - no

atturdem o iUustre autor " e defen ore do

parecer em di cu ão' I ara on icl ra-Io (lmo

cumpre que o, eja m honra le ta amR.l'a"

meiro e me antolha um mini t1'O que I ar

arremedar o plano e proéza d Rambourg em

Colmar, e David em rrolou, e e tem julgarl0

forte I ara faliar á A embléa Geral em I hra

de fario, como o vi te em Outubro do anno

passado, prevalecendo-se ntao, da força que

se achava em arma , para cnbru' d e arneo

as lei ; dimanadas do poder legi, lativo , de

opPl'obrio a A sembléa Geral arguind -;;t ]e

incMerente á calamidade T .bli a; no p1'e 'ente

anno repetindo, que nao achava na embléa.

nem sabedOl~a, nem p111d TI. ia e qu uella

nada e-'perava! , ., O . egundo uero ui:/;)' o
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illustre Tutor é o autor da no a, índependen

cia: sim, nhore, o digo de íntima convicção e

José Bonifacio de And.ra la nao exi tira em

1822 tal ez, talvez Bra iI nao VI se nnme

cliatamente rôto e de pedaçado o vinculo ..
colonia que no arrochavão' é um anciao

venerando, Ct~O desínt re se, patriotismo e pl'O

bidad , em vao e t m pro urado manchar a

todo o 1'e peito. O primeiJ:o no objecto da

demmcia onfe a o u proprio crime, d ixa

vêr a, au a efficiente de um emelhante pro-

dim Dto. O egundo no eu proprio aractel'

. na in ,ero imilhança da a cu ação tem a pro

pria def a! omo é po ivel que acredite

que o idadão Jo é Borrifa io d AndJ:ac1't e

Silva no ultimo dia de sua vida fo e apaz

de conconer para uma revoluçao atraiçoanel

ao eu proprio pupillo, ao augu to primeu' )10

nar ha nas i lo n Bra il, cuja guarda elu

caçao a A mbl a Geral lhe confiára? E e a

revolução om o :fim ele repôr ao throno elo

Era iI o Duqu d Bragança que I o'alm nte o

abdicou e tando este mesmo Príncipe f6ra do

Brasil, (e o que mai é) de toda a probabilidade

ele podeI' e1' aceito ao Bl;a i1 u:o' ?
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Qualquer que eja a pe' oa Llc algum en o,

nao póde achar nem po 'Sibilidade, nem utili

dade alguma de se 1'e taurar o ex-Imperador.

Qualquer que eja oBra ileiro nao d todo de 

úmido de amor da patria, l:epelie toda a .

ldéas de 1'e tamação. E José Bonifacio d An
drada e Silva, obrepujando a toda. a con i

derações de amor da patria, e de homa havia

de ser indifferente quanto mai con entir e

concorrer em uma Revolta como 3· d 17 de

Abril ?

Baptisem aqui e fóra d'aqui muito mbora,

já de Rusguentos, já de Caramurú , o mal

a signalados patl-iotas e amigo da liberdade

brasileiras, nma vez que e não jungem hu

milissimo ao calTO da ervidão. Diga-se, que é

-mais vantajosa a posiçao de hamados re

tatu'adores, e que elies :fitão um futlu'o li on

g'eiro, etc. etc., Simelhante embustes e ca

l11mnias só teraó cabimento em cabeça de

todo vazias, ou em corações absolutamente es

tranhos aos sentimentos de honra e patriotismo.

Declamem milito embora o exasperado gois

tas de ambos os partidos., eom o :fito de se

saciarem. Direi sempre aos que me :ficao ao
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perto que melhor ±'ôra qu O governo, e eu

a seclas, deixassem de fazer um partido em

vez de er um governo nacional, servissem

ao verdadeu:o intere e da no a patria;

melhor fõra, qu~ e deixa e de empregar no

lugare mai importante da admini traçao e

.'egmança do Imperio individuo taes que por

na notoria ignoran ia, e in apacidade, além

de muito outro male po itivos tem dado o

ex mplo a todo o ambi ioso' de toda a

arden ,d que li s ao ig'ualmente apto para

a me mos mpreg'o, ex itando-o as im a on

, gui-los por meio vi 1 nto . que se deL.'{e de

ultrapas ar os eu de eres para m ·i reunir de

facto todo' o . podere naciona 'que re peite o

dir ito d . cidadao ; que não persiga e ca

lumni a todos quanto não anctificao u

arbitrari dade

Por certo depoi que o actu.al governo '0-

meçou a pOl'tar p iOl' que o gov mo pas-

ado, foi que e suscitámo idéas de re ta,u

l'açao' do lado do me mo governo. acintem nte

,'e lhe' deu corpo e con ideração' tem-se in

culcado virulenta e stolidamente como favora

vei ao chamado' Re tauradore a mór parte·
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daS capacidade naclOnae. O fim é desacre

ditar todas as pe soa de confiança, e aplanar

todos o ob taculo, para e fazer pre a do

Bra il, como se fo e uma con9-ui ta, cujo de -

. pojo deve pertencer a quem mai força tenha.

Pelo que respeita á sorte dos que e op

põem presentemente ao de po ti mo~ mi e

ria da actual administraçao, no caso de que

fo e po ivel cheg'ar a nó uma re tamaçào,

re pondo com o· exemplo da Inglatel'1'a, que

já tenho nesta casa trazi:lo á memoria, do

meus illu tre coliega por mais de wna vez.

Nese ca o o que e oppõem ao ooverno de

agora não seriao bem vistos do g verno res

tamaào, porque pugnão para que a cau a da

liberdade se con olide eprospere: entretanto que

os que servem ao arbitraria, talvez, ali garião

o dil.'eito de terem preparado a r tam'açao,

como praticárao os humilissimo servo do ustu'

pador Cromwel, portando- e do mesmo moela

p'ara com Carlos II.

Tornando á questão, senhores, diJ.'ei que em

todos os tempos e em todas as idades a ingratidao

para com aquelies, que hão ervido á patria,

e bem merecido delia por seu patriotismo, vir-
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tul1e e pre. tilllo a' ignalado tem po ,to U1

deleycl ferr'\te á m llloria do autore. de um

iro lhant mal. Jámai e e quecerá a inju

tiça com que f rao tratad os vencedores de

~ alanúna lIaratonia e Arginus' o procedi

mento de Alexandre a re peito d Clihl e o

de Ju tinian I ara com Beli 'ario. Entretanto

e te ultim pro deu com mais fundamento do

que s pr tende que e ta auo'u ta camara pra

tiqu com o 1'. Jo é Bonifa ia d Andrada.

Ju tiniano omquanto nota:ei reforma fi-

ze ,e na legi. laça grand obra el'lglS e

como outro tanto monum nto á ua 1mmor

tali.dade nao d ixou d faz l' um go,erno 1_

mclhant ao que a tualm nt oifremo, le par

tido de arbitrariedad' r laxado a muito

1'e leito t. 0, m n ionado motivo oifere

cião toda a probabilidade do bom erito de

uma onspu'açao lia e tramou, ~as foi de -

cub rta. farc 11u e uicida, por m ergm

oba1'dem nt pr o a officiae da ca a

de Belisario; os offi iae torturados dizem qu

tudo haviaq feito por instru çõe d seu amo.

Beli al'io e defende ua:6.1 lidade eu bri

lhantes se1"i<;,o ,~eu anuo, remo,iào toda a
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u peita , e, ainda a n11 infame on elheiro.·

o nãó julgao inculpav I comquanto o não on

demna em ao ultimo upplicio. No fim d 6

a 7 mezes conhe eu-se a v rda 1e, Beli. ari

foi restituido á suas honra. E t facto, qu

tem ido xag-erado por algnn e, riptore. c

poeta pintando om a côre mM honiv i,

a ingratidao de um e a in tabili 1ade da for

tuna de outro, apezar de e1' fundada~ na

fiai solida ba es da vutude e do merecim nt '

contém .todavia, de notavel para o caso 1e qu

se trata, que o illa. tr rrutol' Llc f ua Magoe '

tade o Imperador é um aJ cião m U' 'U1)1-

tancias um pouco analoga' pelo ,'eu' rcl

vantis imo. serviço ao Bra iI, re onhecid d 

intel'e se, abedoria, e virtudes patrioti a ; 1lla~

sem que nenhum criado o denunci n m '.ia

U1)1 monarcha despota e cobarde qu 111 o jul

gue pelos ministros dos seu ,de poti mo. e

iniquidade .

Em 1822 é o Sr. José Bonifaci o pai da

patria; de de o horizonte da' Inclependencia d

Brasil brilhámo com o seu n~ll1e respeitav I

o mais notavei erviços a bem ela nos 'a Pa-
•
tl~a!!! Não ha ml1 anuo que o achamos dig-
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no de onilar-lhe a g'uarda e educação do no o

~Iomtl' ha m m nOlidade: UDl anno não é

pa.:; ado já quer que o homem, de tanto

mel' cim nto c 'onfiança, ::;eja d tituido por n6

me mo infamado om o IaMo d traidor e

in pto!! ! E rá 10 i 1, nhore,' que' to no::;

,,), ont ça? erá po iv 1 que a tanto erro em

que jêí t mo' incorrido ajunt mos a con um

mação de uma im lhallt fraqueza' 11 ta

ea a que talvez, nao xi tira Jo " Boillfa-

lO o neto fôra; ntr a r pr entação do povo

Bra ileiro ne ta me ma <l{ ital do Impelio do

Era il? Já con. ultamo n6. {L ij"ação para no

in truumo da vontade naci mÜ ,.. Brutus

ra tido por imb cil 111 Roma' n.: u a re

publica e reconhecêrão homem d in 'ompa

rav 1 apa idade. Jo. é Bonifa io ra 'abio ante:

e no t mpo da Irrd penc1 n -ia do Bra iI a·O'ora
. ,
mepto .....

Wa:hington dUnlnt a o'u 1'1'êt Ja ln lepell

dencia do 'eu paiz foi aro'uido d traidor e fraco

pelo imprud nte invejo o timido::;' alvêt

a patria foi immortalizado. Jo é Bonifacio foi

pai ela patl'ia dLU'ante a g'n ~rra da Indepen

dencia lo Brasil, agora é traidor! ....



lO:> -

e aca o hega a er de tituido o illu tI'

Tutor,' que homem hom'ado e de merecimento

erá o eleito? e, endo eleito qual o homem

de merito que a eitará?- A t d erá pr

sente que 30 é BQnifa io sem ser ouvido, foi

lançado da tut la com a' infa~ia: 1 traidor ou

inepto! ! ! E, . e nà é a' im entao onf s 'orno.

que nossa e olha, omo nos 'a de titlliçà nà

attribuem nem homa nem vituI erio : que tanto

importa er e colhido como de tituido I 01' nó-' ...

1YIas, que! .enbore.,. a sim pen ar mo nó da

e 'colha de um Tutor para o no' o fonar ha

deste de quel\l reconheceis que depend m o.

pro peros destino do Bra il ? ! !! Ha x mI 10
peiore . do que crime. O governo já o. tem

dado sobejos. Seus I acto provão qu e qu r

o poder supremo de facto ab oluta o li ta

torialmente exercido; ma nem e pro ma a

origem do poder mais pro, avel no amor pa

ternal para com eus filho', e deste para om

seu irmãos, havendo amizade e concordia e

não sêde de angu', vingança, e adio; nem a

menos provavel, porém de facto muita ,""ezc

verificada, fundando uma tyrannia 'sensata sobre

a ba e não caduca e irritante de grande e
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notaveis ,erviç . a pró da patria. Sim o Go

,erno ou o ,eu Mini tI'O da ju tiça que empre

no falia como quem o commallda e arra ta

a 'u capricho, tem-no a saz dado a prova .

do que é do á que a pira. Re 'ta que e. ta

Camara d da ua parte um outro exemplo

o de ba tal' que um iudíviduo ainda que mui

medíocre, embrace o poder e rompa por todo

o limite qu a abedoria, o dever e amor

da pau'ia impõem para que tudo a eu pé
eja immolado! !! Ma nno o erá por meu

voto. - Reboucas.
)



DISCURSO

l'I'Ulluu~i:Ldo na Cam:ll'a dos DepuHI..los na SI' sào d ' 2:;

de Agosto sob"e a Diseussão lias cmenl!:ts (ll'OPU las ã.

Lei dos gn:u'das nacionaes, I)elo tlepul.:ulo .4-ntonio

S'ereit'a Rebou'::ls.

SI', Presic1ente: Por certo que eu pediria,

com a maior instancia possivel, ao meu illu. tre

colleg'a da Bahia (o Sr, Calmon) para que e

dignasse retirar a emenda, que, neste momento,

acaba de ofi'erecer, se eu não alcançasse que

elle mtú estudadamente, se pl'OpÔZ uma doutl'ina

simelhante, e com a mais intima convicção 'do

intel'esse della, tanto que, neste seu proceder,

teve em vista, como nol-o vêm de dizer, o re

mediar a falta em que este negocio ficára, de

pois que lUll outro illustre deputado por Uinas

(o SI', ~aptista Caetano) l'etirou a mesma idéa

na sessão d'antes d'hontem, e a retu'ou imme

c1iatamente que eu comecei a contesta-la como
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inju ta in endiária e impolitica, além de incon 

titucional. E peza-me, em duvida nenhuma,

enhore que á e ta oc Ul'rencia dé e lugar um

r pre entante da Bahia e (o que mais é) hayendo-a

já J' iO'nado um outro r. deputado de -diffe

Tente provincia, quando talvez, em fina'

meno do que ne sa outra parte do Bra iI, que

Tellre e:utamo , nao e achem tão generalisado'

o. verdadeiro . ntimento' d igualdade e ju ti

ça, de uniê:tQ c d liberc1ad : o exemplo, senhore

v6 ontmuamente o achae lU mim. - Quer

o meu nobre collega. qu para ofliciae da

g'uarda na' ionaes 6m nte po ao er votado
I

O' que pod m er eleitore' d ta orte restrin-

gind ou ampliando a ajustada emenda da illu 

tr ommis ao emquanto para o g'uarc1a na

cionae' e em gerai nas capitaes mai popu-
,

lo a' do Imp rio, 6m nte exig da condiçõe-'

d el itor a renda, d 200 000. E, poi, não

ba 'tará para de dada 'sc lha dos officia s a

qualificaçao, por mm.1 prop ta e ustentada

obre a renda de mai de 300$000 onde o::;

oldado devem ter aqu lla de 200$000!? ma

da condiçoes n gativas da atação para eleitor

é o não ter nascido ingenuo!' Será constitueio-
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nal, ju to onforme ao~ no o co tlUne me '-

mo politico, que nó aO'ora ampliemo a

excepçao, odio a, contrac1ictoria., impnttica

vel ? O illu tre deputado de Pernambuco (o 1'.

Hem-ique de Rezende) que e 1 vantou mlúto

de prompto, para 'u tentar a nociva emenda,

cuce que não podia d ixar d 'e conformar

'om lia e de preferil-a a toda a outra por

ser on titucional' e eu d'aqui já lhe prom tto

obter o eu voto, uma ez qu, gunc10 a

can lma de coxaçao, que ara t ri a, i o 6

dependa de ser demon tr'ado, c nt1'a a e pe ta

tiva do homado oxador que a menda m di 

cussão é mauife tam nte incon titu ional!

Meu senhore, a onstituição 6mente ex 'ep

tuou o cidadao bra ileiros, que não na cêrao in

genulls, de serem eleitor d 'parochia, con eTh 0:0

ele provincia, deputado, senador, conseTheo:o

de estado, e com esta excepção' fu'mou a, regl'a

gexaI em contrario, e de accôrdo com os prin

cipios consagrado na mesma onstituição, de

erem todo' os cidadãos obrigado a pegar em

arma em defesa da patria, de erem acces

iveis a todos os empregos sem outra distincçao

que a dos seus talento e viJiudes. Logo, excep-
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tuando d el itor on elh iro d prOVmClll., le

putado en~dor, on e]h iro de e tado, os 1

ladãos não ingenuo . po lem rvir todo o em

preO'.o para o quae achem habilitauv por

eu tal nto e virtude. LoO'o acre centar- e-ha

á e a ex epçao a d nã poder er votado para

ofliciaI la guardas naciond.c, é augmentar a

me um x epção e re tringir a r gra g raJ. Logo

é reformar a on tituiçao na parte r peetiva

ao' dir ito' individua e politi o do idadao

f6ra d tramite da me ma on tituiçao e,
contra a ba mm anta, c1ella!!!. . .. H i-

tará o homc d o~'ador (o 1'. H mique de

Rezend) m onformar- e com qu y tão

'ontra a nociva emenda? D ixará d estar con-

ven ido ele que imelhante em nela é in on 

titu ional para que on orele omuo. c em . ua

vota ão ?

m u nobr olleg'a da Bahia sabe qu to la

a di. po içoe 1 gi lati a contraria ao o 

tum ,á harmonia, á mutua onfian a, á pa.z,

á ju tiça, e ao clireito natl1l'ae., ou ao a lqui

ridos elo povo., não e cumprem ou e um

prcm para mal nun a para b rn - e rê o

illu tre oraelor que a ex lu ão lo não ing nuas
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lJal'a eleitorD. t nlla ielo jlLmai' cumprl.da.? ~ a

bi.do é que, qnando em algum collegio ha in eu

(11ario tal, que ele mã cculta -'e u'va d· algum

di colo ou imp e para indicaçâo de 'ime]~taute

uatmeza jámai deixa de ter a "animadyer ao

o' 'ral, rp.esmo do mai Pm;tano ~ commumment

mm generosos, ju tos e sen atos. -E quando

1 meus senhoTe que um ljb~rt roere o. uf

fragio d eu concicladão não. enlo qll pela

melhoT indole e eu c mportamento ivi o t nha

totalmente de. feito a. de agradavei impr. o.

da. sua infeliz origem? E d mais, é absl1l'do, qu'

\'eg'Lllldo a Oon titLuçao, po a er meml 1'0 da 1'6

gellcia lUll cidaela lib rto e lh negn o

ser eleito oilici.al ela guarda na i nal' digo

?nemb1'O da I'egencia .porqu , contra o meu voto

,'llfficientem nte motivaelo, não se aelmittu'ao na

Lei respectiya condiçõe alguma de ele' 'ibiH

dade. P6de, poi , . ur membro da reo- ncia um

cidadão liberto, segundo a ~on titui âo - e

)tão poderá ser alferes de companhias nas gnar

da nacionaes?.. P6ele um cida lao liberto . 61'

arcebispo e bispo . egL1l1do a Oon tittúçâo e nao

10 lerá ser oili ia,] da. gnarda nacionae ? P6ele

11m cidadão liberto . er general, e não poderá
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er alfere ,tenent e d ahi por diante, na guar

da nacionae, commandaveis por e e general?

Di tincção tal não é nem p6de ser digna de n6s

Repre entantes da ação Brasileira, de n6s que

legi lamo para ella, e devemo legi lar egundo

a C n tituição jurada por ella. Mesmo o meu

illu tre collega da Bahia (o Sr. Calmon) que

nao p6de er estranho ao. fasto .da no a

patri~ nem ao que a hi toria do mundo no

offerece de in tru tivo, deve estar bem certo

que dou. homens, chamado de baixa extrac

çao, forão e são reconhecido como fazendo parte

dos tre mai notaveis restam'adore de Per

nambuco na celebre época da expulsão do

Hollandezes e que, ahi, houve em 1824 um

official maior que muito se distinguio nao 6

pela ua reconhecida bravura como por ver

dadeiJ:o liberali mo, fundado na solidas ba e

da ju tiça, da probidade, da honra, e da phi

lantropia. Na guerra da Independencia virão-

e na nossa província distinctos commandante '

de corpos, e de brigada, e em Dezembro' de

1824 foi um desses homens chamados de baixa

extracção, quem ficou guardando como com

mandante das annas, a cidade capital, e tudo
R. 8
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quanto nella ~e continha de mal e 'timavel

precio o, por e terem re rvado dos p rigo.

que am açavão, o pr siclente o cOllimandantc

da arma em exerci io, pondo- c a bordo do

naViO de guerra em franquia. E tanto tas

principaes, omo as outra ~ autoridade tambem

refugiadas regressando ach<lrao tudo in ohune e

na melhor 01' lem pos ivel. A im, e 'tanclo nos a

Província e á proporçao a demai. Com tanto

officiae benemeritos, cl rigo , e condecorado no

gozo da mai aju tada e tima de todos o eu

concidadãos - qu m tão me quinho que intente

adoptar e fazer efi'ectiva uma distincção a todo

o respeitos reprovada? Meu senhóre , eu re la

mei toda a idéa, que faço da experien ia e conhe

cimento do nobre orador (o 1'. Calmou) . obre o

mundo civilisado em geral, porque em todo o

mundo civilisado, exceptuando tun s6 paiz am l'i

cano ç1e que logo faliarei, tem- e visto cidadito'

muito uteis á patl'Ía, e do numero desses, que

tende a condemnar á mai inaudita exclusito

essa emenda, que eu plenamente refuto.

Entre nos 'os vizinhos americanos hespanh6e

de Nova GTanada, Veuezuelia, Pení., Mexico,
,

etc, tem- e visto na e 'teu'a elos pl'Ímeiros gene-
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rae, do numero do. libertadores e chefes prin

cipae, um Ari mend , um Piar, um Paez,

1.1ID Paclilha, um Santa Auna, e mtútos outro

que é e cu ado nomear. o E tado mai ao

norte da EUl'opa, e d'onde o despotismo seria

mais apto para o excluir, vio- e por exemplo

na Rus ia, Annibal, tenente-general e du.'ector

de engenharia; na Pru ia Amo, doutor e lente

da univer6dade de Wittenberg, presidindo ao

exame de todo o alumno ; na côrte de Vienna

Angelo Solimão, personagem geralmente e 'ti

mado; J oao Latino, lente na llpÍver idade de

Granada; em, Portugal o Dr. Botado, clerigo

clistincto e advogado da asa da upplicação,

etc. em Ohateaubriand (apezar de aristocrata

con umado, e agora m mo, eglmdo as ulti

ma noticia, victima da mais requintada aris

tocracia) - n m' Ohateaubriand se dignára de

contemplar com deferencia em seu escriptos o

celebre Tou aint Louvertlue, ora deplorando

lhe o a sa inato á nnelhança do do Duqu~ de

Enghien; ora contemplando-o mais cidadao e

francez do que o proprio Napoleão, que acinte

mente o fizera perecer. A par de tanta pro

vas do reconhecnnento com:mum de utilidade.,
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do bom senso e justiça de todo o I ovo , e tá

a mal dolorosa e fatal prova do male, que

hão desgraçadamente resultado do procedimento

contrario. Recorre o meu illustre collega á

.palavras dictadas pelo Marquez de Pombal na

Leis ·de 19 de Setembro de 1761 e 16 de Ja

neu'o de 1773, onde sao prescriptas como

supersticiosa, indigna da uniao cm-i. ta e

intoleraveis na sociedade civil, a distincçõe

inherentes á qualidade de liberto, advinda

d)entre os Romanos. Veja-se o Alvará de 17

de Dezembro de 1802, e reconheça- e como

em Portugal um Ministro Portuguez, e o eu

Principe fallão paternalmente de seu subditos,

espancando todas as preoccupações de origem

e nascimento, e proclU'ando por meios licito

e justos dar-lhes todo o accesso aos posto pag'o

nos corpos de 2a linha!!! ....

Se acaso o edicto de Luiz XIV, datado em

Versailles em tantos de 1arço de 1685, ob a

sabia e politica influencia dos mini t1'O Pus

sori; e Laimagnan, fQ e cumprido na parte res

pectiva a considerar Francezfls, e capazes de

todos os emprego e occupaçoes os libertos das

colonias, sem dependencia alguma de C3J.:ta de
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natlU'alisaçao; e acaso e fizessem effectivas

a alutares e conciliadoras medidas, propostas

pelo Duque de La Rochefaucauld, e outros il

lustres Francezes na Constittúnte e mais As

sembléa, que se lhe seguirao, os. colonos re

fractario e obstinados não soffrerião tanto, nem

terião logar as scenas de horror e de atro

cidade, que fazem arripiar as carnes apenas

e nos afligurão á imaginação!!! Ainda, de

pois de gravíssimas discordias, as forças insur

gida ervn:ao ao lado de Meinet de Lau

veaux de Santonax batendo, em favor ela

Republica Franceza, tanto a Inglezes como a

Hespanhóe , em differente pontos da ilha, Mas,

ernfim, todos os meio re onciliatorios forão per

dido , e os colonos na rainha das Antilhas,

como o clero e a nobreza na França, por

nada quererem ceder s m tudo ficárão, . . .

8ó, como já di se, se dá uma excepçao em

paiz civilizacl0, e na America. - Mas estare

mo nós em TIlinois, Indiana, Georgia, Oa

rolina meridional, Kentuky e outros Estados,

cujas constituições, de par com o pomposo ma

nifesto de pl'incipios E} clireitos elo homem, tra

zem exchlsões as mais merecedora como o
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tem sido, da continua censuJ'a dos escriptore

eUl'opêos? Estaremos, me mo, no livres Es

tados da Pensylvania, Massachussetts e New

York, onde os filhos de Deos e da mesma re

ligião não podem concorrer em commum no

templos, nas escolas, na officina, nas sala,

nos theatros, etc.?

Ainda no entanto elles não forão tao injusto ,

como pretende que o sejamos a emenc1::L do meu

nobre collega da Bahia!!! Alli con eryão- e

os costumes do tempo em que erão colono

da Inglaterra; aqui se infi:ingem o. qne ti-

, ilhamos desde que colonos portuguezes. Alli

conserva-se a exclusao de facto no tempo da,

independencia e liberdade; aqui pretende-se

fazer scisão na' Communidade social, com que

todos indistinctamente collaborárão em favor
I

da Independencia e liberdade. E lar-se-ha caso,

meus senhores, que na prática d ser livres te

nhamos embotado os sentimentos de liberdade

que outr'ora tanto ostentavamos, e que, até

passemos a ser injustos e refractarios aos prin

cipios que proclamamos e jUl'amos? Recordo

me do que dice o illustre deputado por Per

nambuco (0 Sr. Hem'ique de Rezende) em 1823, '
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quando se discutia o proj cto da Con tituição

na A embléa con tituinte. Serão outro o eu

.entimento 1agora?

Cabià-me to ar ~m pou o' na politica, expô!'

no ,a po içao egundo e m antolha, mas ",6

e])hore nao a d yei de conhecer' c, portanto,

nem meia palaVl'a mai. Como e tou per ua

dido do aracter de ta Augu ta Camara do

ig11a. mai po itivo do Ul o parlamentar (o

continuo' apoiado) qu a emen la será rejei

tada por in on tituci nal, inju ta, n civa e pe-
I

rigo. a. . . . Perguntarei, ultimamente quer o

nobr deputado (o Sr. Calmon) que uma tal

emenda eja votada? Ainda a im nao erá

melhor o partido de retu.'a-Ia ?-Rebouças.



DISCURSO

Pronunciado na Camara dos Deputados na Sessãu do fo

de Setembl'o de :1832 sobre a discussão das emeudas

do Senado ao pl'ojecto Ile rCfOl!DlaS na Coustituiç~'iodo

IJnl'erio, pelo deputado "ntonio Pel'eira RebouQ:ls.

~Ieus enhores.-O a pecto, a meu ver, in

tere sante que ne ta Augu ta Camara e o:f:fe

l'ece, dá bem a conh~cer a magnitude do a 

umpto em discussão, e a eriedade profunda

com que o tratamo !? E como nao acont c -

ria a 'sim, e ele uma boa Oll má delib ração

que d'aqui se tome pendem os prospero ou

ommoso futlu'os da patria? Por i' o mesmo

não deixareis de vos achar fatigados; a dis

cussão tem sielo atlU'ada e intensa, além de

variada, seja sobre o eu e sencial, seja nJalgupl

de seus incidente. Ainda a sim, meus s nho

Tes, permitti sempre que eu me pronuncie ante
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vó, e pagu, por mai" e ta vez, o meu de

bito patl'iotico.

Jámai me prevaleço de apontamento em

discu ao alguma, attento ao que dizem o

meu illu tres collega ordinariam nte falio de

improviso ora de accôrdo com elle , ora con

te tando-o . Hoje proceder i cliveI' amente; tomei

apontamento ; e, no intuito de o:fferecer-v<?

minhas reflexões obre tudo quanto de mai

con ideraçao t nho aqui ouvi lo pro eguirei

ne ta tal: fa com o vagar, termo e circum pecção

que a gravidade da materia exige. Direi que

a emenda do enado sati fazem aos verda

cleli'o e olido interes es nacionae em l'iSCO

algum da lib rdade da no a patria' e talvez

i o me mo con 'iga demonstrar. Direi que o

proje to d staAugusta Camara, discorde lo en

tirn nto e vontade nacional, comprom tt no a

liber lade arri cando-a. immin ntemente' e tal

V'ez tambem o demon tre. Pro g'uindo, re

ponder i a meu homado collega, eglmdo etr

fôl' capaz. A reforma, meu senhor , que a

na ão m geral r clama e que as província

sél'iamente exigem, importa que ellas pos ao

decidu' sobre a creação, disu'ibuiçao e appli-
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cação de sua' renda 1 que sua resoluçõe se

tornem eifecti,a d de logo segundo o bem

publico e a cir um tancia o exigirem. Ora,

as emenda. do S nado, autorisando para que

'e reforme primeiram nte o § 3° do art. 83

. e con ecutivamente o art. 4, 85, 86, 7 e 8

da Constituição, impOl-tão que s deva con

ceder aos conselho provinciaes a attriblúção

que pre entemente é vedada de' deliberarem

sobre impo 'içõe por pm-tencer es a attribuiçao

á As embléa Geral e sua iniciativa ex lu i,a

mente á Camara do Deputados' autorisao a

emenda do Senado para qu no con elho

provinciaes e re olva definitiyament tudo quan

to fôr do interesse peculiar das respectiva pro

vincias. Por conseglúnte, a emendas vindas do

Senado contém a reformas que a naçao em

geral e as provincias peq~armente c:x:ig m. Por

conseguinte, a emendas do Senado sati fazem

plenamente.

Entretanto, não expõem nem arriscão de ma

neira alguma as liberdades patrias, como alicÍ,s

se verá a respeito do proj cto de ta Aug'usta

Camara. Quem. abe, meu enhore, qual . erá o

e pirito dominante da A embléa futma? Contão
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o illu tre deputado da opinião contraria que

a eleiçõe dêm um r ultado em tudo con

forme a eu desejos? Oontão que o indivi

duo e con ervem empr o me mos ante de

reeleito ou eleito e deI oi de terem as ento

ne ta ca a? Toda a certeza é incompatível 'om

a capacidade humana é repellida pela expe

riencia muita veze. b m dolol'o a! ! E o de

putado ela 1 gi latma por vu' . e exceder m para

um ou para outro lado xtremo nao é per

dido o quilibrio o ial? Jao .t rá oBra il d

pa ar pelo cruento horror lo de poti mo

de muito ou de um? ão no levemo d up

e ta pod m muita. \'"eze não er

e e é con equ nt nelias e

mar ha e ivament m perda ao aby 

mo' u e não é con quente, e a in tabili

dade tamb m é um principio de máo agomo

em politi a. a eglúute qu toe procu

rarei elucidar o que apena tenho ag'ora e

boçado.

O projecto d ta ugu ta Oamara compro

mette nossÇJ, lib rdade e a poe n'um rI co lID

minente. É do no o d ver meu eJ?horés,

velar na guarda da Oon títuição, e promo'.'er
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o bem geral da nação' a im o diz a mesma

Con tituição no § 8° do art. 15 e no art. 173 j

a sim n6 o juramo . Cumprimo-lo nó por

meio do projecto de reformas que desta casa

foi para o Senado? Somos n6s fieis á nossa

missao, insi tindo em simelliante projecto? Estou,

meus enhore, muito convencido do contra

l'io e passo a demonstra-lo. Diz o art. 174

da Lei fundamental que: • Se, pa ados qua·

.tI'O armos, depois de jurada a Constituição

do Bra il, se conhecer que algum dos seu

artigos carece de reforma, se procederá seglmdo

o determinado no mesmo artigo e seguinte . J

Por con eguinte, trata 6mente da reforma de

algum artigo ; e do mesmo modo o diz o art.

176 nas palaVl'as • aclmittida a di cus ao e

vencida a necessidade .da reforma do artigo

constitucional ~, e o art. 178, definindo o que

é constitucional para esse fim, nos termos 8

guintes: • É s6 constitucional o que diz re

peito aos limites e attribuiçoes dos dir ito po

liticos, etc.,' Ora, o projecto desta amara

não trata 6 e congruentemente da reforma

de àlgum artigo con titucional, ma de toda

a .Con tituição mesma, já mudando a fórma do
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governo proclamado pela nação, jUl'ado e sus

tentado por ella, já supprimmdo um dos po

dere politico es enciaes á me ma f6rma de

governo monarchico con titucional representa

tivo, já distribuindo arbitrariamente ~uas attri

buições, etc.

Por con egumte, o projecto de ta Augu ta

Camara e tá contra a Con tituiçao ou f6ra della;

é um acto todo alheio da no a actual mi sao

parlamentar' é manife tamente contrario a ella;

n'uma palavra, importa um suicidio á propria

lei fundamental do Imperio, a qual segUl'a

mente quando autori ou e pre cr veu o meio

de er melhorada, não foi para' o fim abslU'do

de er anniquillada. Serei, meu enhore ainda

mais po itivo. O art. 10 da Con t!tuiçao diz
expres amente que: « O Imperio do Bra il é

uma a ociação politica de todo o cidadaos bra

ileiros, formando uma nação livre e mdepen-

dente. » E o al't. 3o d clara que: « O governo

é monarchico hereditario con titucional -e re

pre entativo. D Ora, o projecto que foi de ta

Augusta Gamara ao Senado e regressou com

a emenda delle, diz que: « O gOVe1'no do

BJ'asil se?'á uma 17Wna?'chia federativa J;
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e pecie de as o iação politica, que não no tem

ainda ido definida nem me mo por eu maio

1'e enthusia ta .

Logo, o projecto diz o contrario do que a

naçao proclamou e jLU'OU; diz o contrario da

primeiTa e principal ba e da lei, fundamenta]

bTasileiTa. Logo, o projecto e tá em contrario

á nação brasileira ou fÓTa d'Elia.

No art. 10 e estabeleceu que o podere'

. politico do E tado, reconhecidos pela Con ti·

tuição do 1mP lio sã.o quatro: o Poder Legis

lativo, o Poder iodeTador, o Pod r Executivo

o Poder Judicial. o art. 11 e reconhece que

o representantes da açao Bl'a ileiTa sao o

Imperador e a Âssembléa Geral. o Cap. 50 do

a1't. 98 ,'El diz que: « O Poder Mod radol' é

a chave de t()l1a a org:ini ação politica, e é

delegado privativamente ao Imperador, como

chefe supremo da nação eu primcu'o l'epre-

entante, para 'que incessantemente vele sobre

a manutenção da independencia, equilibrio e

harmonia dos poderes politicos.

Ora, o projecto desta Augu ta Camara de·

termina qu~ « A Constituição (o que expres a

mente importa a que se faria e não a presen e)
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1'econhecei'á tão s6mente t'tes Pode?' s PoliticoS':

o Legislcttivo o Executivo e o' Judicial. »

Por on eguinte, tende manife tamentc á ine

xi t n ia la a tual Con tituição do Imperio'

~uppri.me um IodeI' politico, chave de toda a

organí açao ocial, longe de tender a reforma

ou alteração de uas attribuicoe . Elimina um

capitulo inteiro, em v z de uidar da reforma

ou alteraçao de alg'"L1pl artigo,

imelhante 'pro dimento m u 'cnhore

compromett ndo-no in mi ivelmente 1 poem

no a liberdad. pau-ia no mar imminente

li co Gá o di e e tou intimaruente con en

cido de ta verdad ).j por muita e incontesta

vei razõ , algmna da quae pa o a offe

l'e er á o a ontemplaçao,

1a l'azao. exemplo de graçado c OD11-

no o exemplo da mai injn tilieav I violaçao da

lei fundam. ntal do Imp rio por cidadão - de

putado á ua guar la e leD a! A ubver ão

mai indiseulpaveI le toda a org'ani ação oeiaI

em a ba e mai capitae d 'ua exi tencia!

Quem, dcpoi de nó , respeitará cou a alguma

por mai sagrada que seja? Qu m guar-dar'á

dever algum por mai enraizado que se ache
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11 coraçao da patria e identificado em ua VI

talidflde , e n6s, a sim procedemo ab olu

tamente falto de alg'um tão funesto prece

dente? ! !

2a razào. Em vez de uma. monarchia on ti

tucional repre entativa, teriamo um do peiore,

governo de que tem ido capaz a e pecie hu

mana, a oligarchia L.. Sim meus enbore, a

1· hi' , 'E . 6 'á No 19arc a..... . ~ pen aI , v s, que J nao a

.temos f6ra da nossa Constituição jurada, e a

pretexto de cumprllIDos uma dispo ição d'Ella?

Pensais v6s, que não existe entre n6s, bem que

f6ra da Oonstituição, mas em lei escripta, o go

verno oligarchico! Se o pensais e tou persua

dido de que deixaes de advertll· bem, e cumpre

que eu o explique.' Devendo n6s marcar 6

mente o limites conv nientes á autoridade da

Regencia, pa samos a determinar-lhe, que, quan

do entender que ha razões para que a Resolu

ção ou Decreto da Às e~bléa Geral seja rejei

tado ou emendado, poderá suspender a sancção

motivando essas mesma razões. Vencendo-se

por mais de duas partes dos votos dos membro

presentes em cada uma das duas camaras, ou

em reunião, que a Resolução ou Decreto passe
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não ob tante a razõe expo tas: a Regencia c1e
'Verá immediatamente dar-lhe a resp ~cti, a anc

.ção! D'ahi se .g'llC que a maioria de ,oto

na amara do Deputado é tudo na confecçao

.da lei' enado e a Regencia nadaJ, ou pouco
\

mai do qu nada. Pa' a na Camara do De-

putado um projecto yotado pela maioria de

um ou de outro lado que eja o dominante

na occa ia . e mediant medida reclamada

pela ação 1 va algum artigo ou paragrapho

á que o enado nao p6de a entll:. Para o ~ e

nado rej itár arri ca- e a er encarado orno

IDeM rente á ne idade I atria que o pro

jecto no eu o ten ivo providencia' e o enado

não rejeita porque o acha bom no todo e 6

mente máo na parte que por inconveniente cor

l'ige emmcndando-a - o que a i o e uccede?

Executar-. e o art. 61 onforme o qual a maioria

deci iva da amara do Deputa<los e apre enta

em Assembléa Geral e tudo ven e a seu ah e

d.l'io. Logo nao é o Senado verdadeiramente um. .
ramo do Poder Legislativo, conforme a Consti-

tuiçã.o. Simelhantemente li. Regencia não acha

bem anccionaraRe olução ouoDecreto' dá sua

l'azoe obstativas. A Camara dos. Deputados as
R. 9
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rejeita na sua sala: e vai rejeita-las em fu ão

na sala da A embléa Geral. Logo, a Regencia

n~ minoridade do Imperador não exerce ver

dadeiramente as l:!!ttribuiçoes de um ram9 do

Poder Legislativo. Logo, o Poder Legislativo não

. reside realmente nas dua Camaras e na Regen

Cla como Poder Moderador; mas, iro, n'uma

maioria numerica de votos em a Camara do

Deputado , qualquer que eja o partido ou a

opiniao dominante nella a favor das circum

stancias existentes. E, á vi ta elo expo to, 130

eler-se-ha dizer que, fÓl'a da Con tituição exi te

no "Brasil o verdadeu:o governo, monarcm o

constitucional representativo, que a. Naçao pro

clamou jurou, e quer que e cUlllpra e guard ?

Deixará de e dar, entre nós uma "oligarchia

com a lei que marcou attribuiçãe à Reg'encia?

E de facto, meu enhores, nós já temo

visto em scena algum tanto do que di tingue.

segundo a historia, a fÓl1na oligarchica; falt(1,

de circumspecçao; o r:egilnen da perturbáção

e da discordia em sua natural desenvoltma.

Cada um dos chefes com suas creaturas e os

partic1al'io , a ambição, o zelo lllal entendido,

a gerar desordens nutrindo injustiças. A nuvem
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da revoluçÇ>es a nos os olhos; a persegUlço s

tornando- e numero a e cl'ueisj ucce sivas con 

piraçõ muita' vezes concebida' nao longe

do eio do Governo etc. E consentiremos nó }

meu enhore, que em lei fundamental de todo

se con agI' o complexo de tantas calamidade ,

para que acrifiquemo oBra il, no a querida

patria!

3:l razao. S ndo evidente que o r pre en

tante da Nação tanto importão como o Impe

rador e a As embléa Geral parece, além de de.ver

agrado de hone tidade da parte do membro da

A embléa Geral todo o pundonor po ivel a

1'e peito das prerog'ati as onferidas, não por

amor do homem principe, ma para bem geral

de todo o associado ; não gratuitamente, mas

I ara egmança e con el'Vação do edificio so

cial. E nelo o Imperador a As embléa

Geral o R pr se~tante da açao Brasileira,-

eudo a lei :D ita p la A embléa com a anc

,ção do Imperador, poderemos nó, dizer, e de

hoa fé, que a actuaes são a 'sim confecciona

das? Se nao podemo dizer tal' (por mais que'

e queira contemplar a Regencia identifi ada no

iutere es . do Imperador) como, ainda mai
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agol'a, pas aTiamos nó me m S JUlZe da tu

tela do Monarcha em menoridad , H. .tÍJ.'ar, e

para nó , muita da prerogativa da CorÔa?

Como de titlÚl' o Poder "àtloderador. e di tri

buu: com o Poder Executivo attribuiçoes, d·

dicada á. alYa~ao' commum e á muni:ficen ia

nacional (

em i so, meus' enhore, ao reft.exões,

teiadas imple mente no principio, qu me

guiao na pre 'ente di cu })o. Ouvi.do tenho eu

dizer (e' concedo que em muito boa fé patrio·

rica), que é nece ario fazer as r forma.~ em

quanto que' o Monarcha -exi te ru. menol'i 1n

de, pOl'qu em ua maioridade não serú i.:o

tào facil. Pre8cindindo do no pund llor e

do que deyemos para com o augul:ito orphào

confiados a nó mesmo omo JUlZC da 'LUI

tutela (pois que convêm po~paJ.· qu se não

ga 'tem as móla , sobre a quae mOyelll mo

tivos tão delicados) observarei que illle

lhant s razões de occasião partem, COllUUlUll

.nente, da já notada e falsa presumpçao de

'que as prerogativas da Corôa n uma MOI' 1'

chia con titucional, cOplo a n. ssa, l'espeitão

antes ao bem individual, do que ao bem na-
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cional que, aliá ó pódé acontecer por

mero abu o que não foi nem é nem erá pri

vativo d primeiro magi trac10 e pl'imeiro Re

pre.:entant da .açã mas póc1e e1' ommum

ele 'nadores, Deputado e outro quae quer. .
flill ·ionario. publico. O que no umpr:e é.

evitar a pro ecuçao de imelhante al;>uso, e dar,

por nó proprios todo o xemplo da exacção

(> ele 1 aldade a mai e crupulo a. A Naçao que

I' pr . entamo o exig de nó , é do no o de-

\' 1': nã lh o rei u emo .

Quand por m, meu . enhol'e nó tive

'emo autol'idad ampla para decr tal' não Ó

que a Con tituição fosse reformada, ma. que

fos e totalmente muc1ada, 'umpril'ia, de a ôrc10

com o progre o da p xf ctibili Jade do

pirito hmnano, qu não dei.:c'c1.. mo e tal' o

Gov mo :JIonar hico on tituciona.1 Repl'e. nta

tivo, para adoptmTIlo.' in en ato uma ~lona1'

(;hia feJemtiva? umpril'ia, a intuito 1e melho

ramento, que upprimi' emo. c1 no a Lei fun

(lamental exi ente um I od r neutro ou él:vadol'

elo equilibrio harmonia do' c1 mais poc1ere
,ociae ?

A monal'chia constitucional representativa é
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o governo theoi'ica e praticamel1t provado, o

mal perfeito, fi:ucto nece sario do progresso

de perfectibilidade humana. Fa to - a Ingla

terra foi J:epublica, é monarchia constitn ioual.

Slla pro peridade e colo sal g'randeza a liber

dade pl'atica, de que gozão os cidadãos res

pectivos provão a abedol'ia e con entaneidade

d'mn tal govel'l1o. A França foi republica, é

monal'chia con titu ioual representativa. Vinte

e cinco armo. de calamidade contínua en 1

1?-árão por uma experiencia a mai dura c,ruel

a todos quanto forão su c ptivei de en ino,

Em ,15 annos prosperou consideravelmente, e

ninguem dirá que a França de 1830 fos e. menos

illu trada que a França de 1791, 92 e 93. To

davia cahindo a dymnastia l'einante, outra foi

Cl'eada' .e na reforma da Carta Con titucio

nal, oe limitárao os Francezes a reclama.r que lhe.

fos oe uppl'imido o art. 14; que a ini lativa

fosse commmn ás Camaras; que nao houve. se

uma religião exclu iva; que e modificas em

as condiçõe::; da elegibilidade; que houvesse

jmy para os delictos de imprensa; que .e ba

nisse toda a possibilidade de serem alguma,

vez Cl'eado a COU1'S prevotales; que e modi-
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fica e a pama; , di o, ou pouco mais não

passárão. E não fôra melhor que e conservassem

com a on tituiça<? ele 1791, para e não vêrem

forcado a er contente' com a Carta de 1814?

Me 'mo com a reforma de 1830 ficaria a Carta

mal liberal dE> que e a Con tituição malfa

dada? Contentemo-no, meu enhores, com a

no sa, melhorando-a com muita parcimonia por

que não no vejamo na nece 'idad de ter

por fortuna que e no outhorgue alguma outra

meno liberal. Me mo o E tado - nido adop

tarião o govemo de sua antiga metropole e

um príncipe tive em no eu seio . o que é tanto

mais, passiveI, além de ontra razõe, ql1 ao

depois e pecialm nt expenelerei' quanto o

me mo Americano muito poucas altemçoes

fizel'ao na Constituiçõe do Estado - nido já

exi 'tente , e seguÍJ:ao o m smo espirita normal

na elo ub equente . Theoricamente e pode

ria provar com a generalidade do mais aba

li ado. publici tas, dos quaes, 6mente, men

cionarei os patriarchas experimentae Sieyes

Lafayete e Benjamim Constant; eguindo, mai

extensamente a Destut de Tracy no commentario

a Monte quieu por ter sido a quem um dos illu tres
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orad:ore da opinião ~ deral, tomou omo sus

tentaculo immarce, iv I d ua' idéa. O dito

commentador fallanclo do systema federal, diz,

que c apezar de ouas feliz opropriedades, devem

e ter as federaçãe, obretudo entre o an

tigos, como en aio e' tentativa do homen,

que não havião examinado o verdadeu'o sys

tema l'<1:presentativo e 'que procma-vào dar-se á

liberdade, á tranquillidade e ao poder ,anta

gen , que o 'Ystemarepresentativo 6 p6de reu

m!'. m Estado ganha em força juntando-o e

a muitos outros, mas elle ainda mai g'anha

fazendo-o e um om eU elle perde ub

dividindo-se em muitas partes por mai e trei

tamente que se con ervem unidas. Â. federação

produz mai' força, na verdade que a epara

ção ab oluta, mas meno que a uniao int u'a

e a fu ão completa»; tal é tambem, a opi

nião de Fritot que se refere plenament á Trac .

E sendo provado que um do I rogr o

da per~ectibilidad~ do espirito humano é

systema Monal'chico Constitucional Bepre enta_

tivo e o mais perfeito do governo, tendo

esta verdade por si o testemunho das mais sa

bias e illu trada, naçoes' e a opiniao expm'i-
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mental do patriarcha da li el'dade e do pu

blici ta normae do pre ente ecuJo' e verifi

ando- 'e tambem, que a federaçõe el'ào meros

en aio para e conseguir, á todo o possiveis

, esforço', o a,nh lado bem do verdad iro sy. te

ma Repr entavivo. Como retrogradaremo nó,

á forçe), de no querermo. levar a vôo de

Icaro ?

A federa oe (devemo onvU' com o que

no' diz a hi toria da naçoe) ::.empr ti erao

lugar ntre E tado pequeno para se torna-,

rem xternam nte c1en nsav is; ou entre va 

sallo' ma,gmLta' refractario contra eu' sobe

rano . Ex mplo :-Da pl'im ira.- s antiga

republi a da recia, a' de di:ffel'enteti E tado

om a republica' a H I tarclia de que fanou,

mui belJam nte, o illu tre Deputado meu coL

lega ela Bahia (o 1'. 10nt zuma) e que é a

toda' a ' fac n 'ieleraela por Guisot; a con

fedel'açã da HolJanela' a lo Rh no' a Ger-
o ,

manica ; a do E tael '- nielo::; a- elo ex-vice-

reinaelo e provincia ele ova ranaela e Ve

nezu la.-Da segunda o~As da Polonia. ontra

o rei igi mlmdo outro seu::; II essores; a

dos Suzel'anos Feudaes, te.
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em o Bra.. il p'de querer imelhante mu

dança r tI' grarla e incompativel com a união

fraternal em que no achan o . nem ha dado

prova alguma lc o querer. Já hontem o dito

meu illustre collega (o Sr. Montezuma) opti

mamente o demon trou coac rvando o facto

mal alientes da hi toria da no sa independen

cia e politica liber lade' no dia ant riol' eu já

os havia tocado com meno bom de envolvi

mento: de pl'e 'ente 6 e me offerece a dizer

que a Asseml1éa Con titucional, com ser cons-

. tituinte, achou dever rejeitar simelhante idéa

retrograda elos principios repre entativo , não

s6 como alheia de ua atttibuiçãe á vi ta do

systema que a Naçao unanime acclamára' como

por ser inapplicavel e desneces aria á pro

peridade e grandeza, de que é u ceptivel uma

nação solidaria e totalmente unida, como a

Naçào Brasileira.

E' mesmo impraticavel o ystema federal en

tre n6s durante circum tancia, que natural

mente hao de ser as mesmas por muito tempo,

No caso de que o Bl:asil se quize e federar fi

cal1.ào as provincia' segundo as divisoe terri

toriaes que naturalmente as distinguem? A pre-
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tenderem-se nova divi õe territoriaes-; far

se-mão á grado de toda. a me. ma provincia

ced ndo a maiore do multo que· tem, e á

f~lNor do pou o em que a menore' existem?

O meu thermometro, meus senhores é, nesta

occa ião, o que ob ervo quotidianamente dos

repre entante do di:ffel'e"nte lugare do Bra il

ne ta ca a. Falla- e em igualar o impo to

conforme a Con tituição: contrariedade porque

a cu:cum tancia em toda a provincia não

são a mesma . carecemos de e tati tica , etc.

O impo to e não igualao. Fana-se em re

.ducção de algum imposto abol}çao ou substi-

tuição. - ontrariedade' rara vezes pa sa,

etc, te., et .-D'onde, poi , tanta abnegaçao

se e pera quando e no momento em qu , aliás,

todo pugnao por m lliOl'ar de intere e ?

D'onde, tanta obt mperança a favor da magica

I 1nonarchia fedemtiva fj » O que. tambem me

parece notavel 'que' os enhores enthu i.astas

da federaçao (ujo ben immediatos não defi

nem) . ejao alti ano prego iro das excellencias

da Confederação do Estado - nido, e nem ao

meno advirtão sobre as di sençõ~s que e hão

suscitado entre a Georgia e a Carolina Meri.-
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dional, para com a' deci õe do tribunal su

premo e do Congresso da Uniao, a ponto de

ceder a repl'e entacçao geral la Confederação de

um modo ignominio::;o e d pe ima c n equen

cias' ou de chama-lo á obee1ienci~ p l' meio da

força: pro edimento que tant valeria c?mo tocar

a rebate a desunião do E tado do uI para

com o (lo Norte, E poi~ não vi t , meu

enhore a proclamaçao da Carolina {latada

ele Fevereiro de te anno, por cal1 a ua tarifa

na qual é diffamado o corpo legislativo de pi
l'ataria, e se chanião o povos ás armas

J
etc,?

Não vi tes a q?-e ,tão da Georgia. sobre os J1Ú -,

sionarios, que pa 'sárao de Vel'mont para préga

rem o Evangelho ao Indios Ch okees, cuja

'entença, a quatro anuo de trabn,1h força

do~, e executava, apeZ3J: <10 comI etellte provi

mento do triblmal upr mo da niao? E á

vi ta de tudo i to juIgao os ilIu tre senhor

Deputado,' que a f deraçao 6 um xc1u iv

toda a di cOl'dias pos ivei ?
~ ao menos "tá na ordem retl'ograda

progre os da perfecti?ilidadc humana a, pro

posta suppressão do PODER MODERADOR,

Esta verdade, praticam nte achada no govel'-
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no illglez. aI iameutc de euyohid<l por Oler

IDOllt Tonnene, homem muito e clareci<lo e
victima dê. pertmbaçoe <la França i'evoluciona

ria foi adoptadc p r Benjamim Oon tant, cou

sidera la por Lanjtúna.i· c preciada por Pinheiro

Ferreira e p r algun ontro publici ta moderno~.

Eomais c.-trayao·ante me parece o ingerir-o e um&.

upre . ào "im lhant na éri da r forma re

clamada. p la .... '1ÇHO Bra ileira' e para e (',on

ferirem a attribuiço r pe tiva ao poder exe

cutiyo! Quant a ITUill, nt ndo que ao ma

nife tamente repugnante á autoridade le te

[lod r qn t m por :fim rr mover em· geral a

execução da lei" a,cho-1h em dn "da al

guma rcpu 'uaut . : 10 a attribuiçao de di 

,olyer a scmhléa Geral quando o bem da

patria exig~'; 2° a de d mittír ad n1~tnlJ11 o.

proprio. mini troo que e.-ercitão o pod r ~xe u

tivO" o d perdoar ou moderar a p I as,

etc.}lIa dizem qu é ue ssario que s (lê

re Pl)l1 abilidade pIo a to do Pod r 10de

rador; e ql~em no di ,meu enhore I que

es,a l'esponsabilidade não inherente á no sa

UOllcitituição e compatível com ella? - Quem

no disse qüe o on elhciro. da orôa não âo
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os ministros que referendão todos o Decr tos?

Se es a respon abilídade nao se p6de fazer com

p~etamente efi'ectiva, procuremos con egui-Io por

meio de boas leis organica , determinemo que

os con elheu'os de estado tenhti.o sua actas, e

que pelo facto de não a fazerem fique enten

dido que' aconselhárao o acto responsavel

ponhamo esses ou outro mai bem pen aclo

melO repressivos...L: 'LO é, poi , n c ssario que

violemos nos o mandato, de moronanc1o o Edi

ncio Constitucional, om derribar-llle o poder,

que tem por fim velar ince antement obre

a manutenção da inc1epenc1encia, equilíbrio e

harmonia dos mai poderes politico .

É agora O lugar de vêr os .apontamento a

respeito das propo içãe ouvidas a algtIDs de

meus illustres collega .

Com muita vehemencia falJou da Columbia

um illustre deputado de Pmnambuco (o r.

Henrique de Rezende) (l:) para provar que a

inexistencia. do systema federal dél'a na cimento
I

ás dissençães internas que a es e }?aiz têm di·

(') Foi condecorado official da ordem do Cruzeiro· ao tempo da
cOl'oação e sagração do actual Imperador, e presidio á Gamara dos
Deputados na sessão de 1843., .
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lacerado, .l: ão me parec, exacto, A principal

cau a tem ido a falta de um centro de poder

iucontestave1; a infelicidade de ter á testa de

seus destinos um homem como Simão Bolivar,

empre ardente na mai in aciavel ambição,

empre e r avo de ua paixoe, muit~ das quaes

a mai indignas de um verdadeiro homem de

e tado' in ejo o da' bem merecida reputação

de seus companheiro , Plachinando-lhes a ruína

e ao me mo tempo incapaz de segui-lo nos exem

plos de COll tancia e bravura, a ponto de ir solici

tar occono do Haity, quando aliá aquelles

e ustentavào ontra o He panh6 , ma, sem

pre attribuindo-se a si a gloria, adquirida á cu ta

elo· patri ti mo e capacidade alheia, pa~ li· 'i

par-lhe o h'ucto cevando aduladore. e "i

in tl1.mlento do eu de poti mo .

E tanto é provav 1 o qu eu affirmo, quanto

oBra il por ter e entro de poder incon

te tave1, tanclo m qua i tudo o mai na razaQ

elos eu vizinho, fez con luio a sua lU(.- 

penden ia com tanta prompticlão facilid<\cle,

Como ainda mw ha exemplo de ter acont ciclo

a algum povo.

O mesmo honrado Ol'aclor afu'ibuio. c.l. revo-
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lução das colonia he panholas á dependencia

em que estavão da 'côrte d Hespanha. Tam

bem me não pareceu exacto, e tanto que em

Venezuela forão regeitadas as condições trans

mittidas em .1808 da parte de Napoleão e Mu

rato Foi, sim o amor da liberdade e a cons

ciencia da pl'opria força quem decidio o. Ame

ricanos h,espanh6es a se desligarem do élo

coloniae que o prend~ão á metropole. Repel

lindo os Inglezes não podiao, os da' republica

de Buenos-Ayres, deixar de recOl~hecel' que

o. Hespanh6es erão incapaze de , Sl1bjuga-lo..

Nova-Granada Venezuela procedêrão s~e

lhantement : assim o Chile e o Pel'ü, e ulti

mane "e o Mexico. Se ps colonos refractario

segundo Grouvel, nã0 convidassem O' H spa

nh6es e Ingleze para atL.ulia-los em sua t naces

pretençõ~s a despeito da met~'opole, não 11 ce 

sitarião o commissarios francezes de se soc

con;erem dos .insurgidos, nem talvez estes teriao

c~nsciencia de sua propl'ia força para repellir

to~~lmente o. Franceze. depois de terem depel~

lad~ Inglezes e Hespanh6es. E é, portanto, que

eu empre reclamo a maior paz possivel, e me .

opponho a todo o movimento militar, porque,
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entre nó, e vá conhec~nd.o ig'ualmente que

a in tituiçNe politi a , a, con ervaçao da. au

toridade et, d pendem meno da força em

arma do que da razão illustrada e da ju tiça,

D' ~e mai' o illustre orador que oBra il era

independ nt entre i ante d reino. A iro

ora, campo to d Estados que denominavão

vice-reinado. , on tavao de capitania ubal

terna.. Qúerel'á o honl'ad collega que retro

,grademos Ipara ahi e a provin ia' maiore

ab O1'vao a menores? l' io que tA lon"

de ser a a vontade nacional.

do ex-Imperador mL 'ua

der- e-ha t r i o orno

Attribui dia 7 de Abril á pl'oclamaçà

viag m a Mina. Po

um adminicttlo: ma~

ii, cau a matriz vinha de longe ,começando

pela dis olução da, on tituinte, f i u

mente alentada p relu õe inju ta pr t~~

çõe a inutili ar'a i n titni ão nã ó ri facto

Como de dir ito t. etc.

Um n'obr Deputado de Mina' ( r. C'U-
neu'o Leao) (\:) pr tendia I roval' que h Uy

(') ~ll reinudo do actual Imperador foi nomeado conselheiro de

estado e senador do Imperio, 1° ministro não meno de dua ,e-

zes: faUeceu em J.\!Iarqnez de Paran.... .
L 10
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tran gres ão de podere' na Con tituinte ela

Fran "aproclamando Mirabeau qne a As 'embléa e

de:veria g'uiar pelo j uxamento do Jogo da Péla,

Verdade é 'que MiTabeau -e referio a juntmento

proclamado por louni l' de e não l' tu'cu'em em

quanto nao dé3sem uma Cou ,tituição á, Fra.nça

mas foi em defe a do parecer da Comni ão de

on:stituição I ara comutar ao aobade lIaul'"Y que

..e lhe óppunha, e entao o fulminante brau.Ol' pro

vou que aquelle jm'amento era. conforme com

os podere' r pectivo , o ql'1ae tinhão por

fim .dar uma Cou tituiçao á, França, e o con

trario fôra 'e se l' tira em ant de cum! ri-lo,

Demon trou mai a conformidade u.o' povo

na g-era.l approv~1ção j e, depois de ajuntar

invectiva a razõe olida, cori lUlo OTIl o

'xemI>lo do vonsul r mano, que interp Uada

pelo tribLmá' para que jura' '8 hc via l' 'H

peitado a lei, jurá,ra t r .'alvo a republica,

a.ssim como elle Mirabeau jurava qll a. l~S em

bléa Con titLliute havia salvado a causa ,pu

blica. E endo a im, poderá, 'imelhante pro

cedimento apoiar a menor alteraçao dos nos os

poderes para que o1;>l'emos f6ra delle' e mal'

do que elle . n08 prescrevem?
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Fanou on Cl1tivament o illu tre Deputado

na onvençào acional 'orno para provar que

, eUa foi 013 racla pela A embléa Legi Iativa, r ão

duvi lo qtle a onvençao acional re ulta e da

A erobIéa rdinaria, uj- força d minante estava

na dire ao lo Jacobino, di eminado e

obrando, o t n ivamente em todo te11.'ito1'io

da França. (a' facto não questionado é que a

A embléa ordinaria nao autori ou por acto alO'um

legislativo para alterarem a ba e do t ma

}Ionarchico Con titucional Repre entativo de-

truindo o me mo tema. (que nao de emo

perder de vi ta orno bon filho da patria) é

que tudo perdeu p rdido totalm nte o qui'

librio ocial. Vinte tanto anno orno já

(lice e pa árão entre horrores de toda a

'pecie!!! E ::tlg'UJ?l que obr viveu á aIa-

midaue' da plttria, d u,. e, talvez por feliz com

,t imta de.1 14, depai le ter re ignada a

10n ,titll.i a liberal d 1791.

O m u illu tre calleg'a da Bahia (a Sr. AI e

Bran o) (*) que muito brilhou em eu dís-

n Foi nomeado sebador em mini tro d'estado durante o g\l
vemo do Regente, e, no reinado do actuf\lImperndor, fni conselb i
ro d'estado e primeiro minisb'o; falleceu Visconde de Caravellas.
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CUl'SO como elefen 01' eh monal' hia federativa

dignar- e-ha tambem de ouvir a ob eryaçõe

qne tenho a fazer-lhe, Tendo d,ito o nobre

orador, q\1C o eu prototypo de federação é

o Estado - nielos parece querer que mudemo.

ele sy t ma; - aca o n i Q su tentará o pro

jecto de ta ,casa, 'eja quanto á monarchía federa

tim' eja quanto ao podere d qu e. tamo re

ve tido paJ.'a indicar ómente, da on tituição

o artigos reforma, ei ? É mn,nife to qu nao.

.Com o :fim de r forçar ü :;eu proposito COlU

memorou, o meu bum collega, a infeliz ten

tativas de MIDas e Pernambuco' e di que

tae facto J;lrovão er r publi ano o ~]Jirito

brasileiro,

.r ão havendo n'alguma de' a épocàs Ulll

Pri'ncipe, que e identificasse oro o int l' . e

da revolnçao- como nao vi arião a l' publi a~

ni~mo esses infelizes ':8rasileir devotado fi

liberdade? Comtudo, lembrar i ao honracl ora

dor que tanto ess exemplo não provão o qu

elle pretende} quanto uao de" m provar pre

~erencia ao de poti mo algUll outro tirado

de Pernambuco mesmo, e de . Paulo, na épo a

da expulsão dos Hol1al1deze::;, e na da acclama-
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ção de D. João n e defecçi10 do F lipp s de

Ca 'tel1a. :N uma parte e rendem a Portugal

que o havia qua'i de todo abandonado ao

predominio do' Batavo . n outra parte um varão

celebr \ até I or is o recu ou a eitar a a la

maçõe d rei qu o faziao.

O re ultado pOl'ém que u tiro e convém

tirar de a eri de facto. é mai uma pro'va

de (lue o tema fonar hi o on titucional

Repl'e entativo e tá na razão lo prog'i'e'o da

perfe tibilida 1e humana no Bra il. O mal

lmtigo.' tinhao por uave o jugo portuguez' o

qúe 'e lh '. eguu:ão vi ára9 republi ani mo'

a geraçao pre nte proclam u jurou tem

defendid e ustentado a 'M nar Lia n titu-

ional R pre entativa.

Fali u m fahomet com d um h mem pou o

mai' qu ol'dinal'i c dos \.rabeR na razão

dum p. \' 1e pr ziv 1 para indi ar que o

povos fi apazes de todo o y tema uma vez

r[ue 'e lhe imprima o conv nient movimento.

Hoje, em réplica, já o m 1.1 illu tJ:e 011 D'a con

'iderou alguma ou a a apacida le d Mah met

,'em 1'6 ervar 'o Arabe da rdem dos bruto .

Quanto a mim 'e devo ajuiz ~. da cal acidade
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pelos facto r não pos o deixar d crêl' no que

dizem Mably ondorcet Anquctil e outro

<Juan 1 con idcrao Mahomet como Leg'isladol'

e Pontific Gen ral e Politi o Orador Poeta.

E, imelhantement, o' . rabo um IOV brayo

que mm a conquistárão Per a , nem Alexandre

nem o Romano como. não endo a im

con qui tá.rão o Egn to e a PaI stina' ub

jugariao Afl'i a on ideravel part la Eu

ropa? O peiOl' 6 qu e não I rocm ac ommodar

a lei aos co tume e índole. do povo, como

fizerao lVIinos Licurgo olon, tc. e no-lo

en 'ÍJ1ao antigo" e lpoderno le le. ri totele.

e Cícero; ao me mo tempo que e proclama"

como prin ipi certo que a lei é a expre ão

da .vontad geral, ;','erdad recouh cida p r fi
rabean a ponto de OW sar, altamente, que

traçar uma C n tituição era pou a ou a, poi,

que a grand art stava em' pl:oporciouar ao,

bome1113 a lei, que elie dev m muar nev ra.·

Mas r Savan », diz Charles Cout en

g"anão quand? pensao que disporáo do, I ovos.

como os chimi os da materia. Todavia a scian-
o •

ia tem 'uas lei ·,.que c1Ul1pr o"uardar para nilo

perder materia e trabalho.
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ubio o meu bom coliega á iderea e tancia

lJa;ra no faliar do tema planetario, etc. Oreio

que ninguem anteriormente ao nobre orador,

aqui fallára no astl:o. P lo que ou·a acr ditai"

que o meu honrado coli g'a e 1 mbrára de um

clerigo d 'oimbra, in igne orador, o qual endo

muito xaltado no tempo da côrte de Li boa

immediatament que a Oon tituição foi debaixo

CDnverteu- e em formidavel corcunda' e subindo

ao pulpito para el brar a re tauraçào do go

,erno ab oluto fuud ll- m qu o g'ovem d

U1ll s6 el'a mai' natmal por analogia do 01
a b'o upremo oli ado no finnamento, etc.

ào ob tant a r ordaçao do illu tl'C rador e

eu onh imcnto a tronomi o eml rc no in 
truem de que o Plan ta t m ua orbita da'

quac nao' pod m tran end r. :N o no o s -stema

Dcial não exorbit mo da I eriph ria' d no a

~tb'ibuiçoe para qu não no ab - lU mo num
cáhos.

Tratou de definir a palavra «l\Ionarcrna »

para provar qII a bicompo içao do dou voca

bulo gregos nao repu.gna á propl'osta «Federa
çao.. 1:onarchi' a ? 'l'oma~do por eu fanaI o qu

dtixou lito 1'11 nte quieu rio Qap. P do Liy. 9
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do Epi7,ito 11s Leis. Ma eu l'elO que crei

mai,' feliz em provar om a. lropria, palavra

d ~Iont squieu, que a f'ed raçao, de que elle

falIa não c póde ca ar om a que onhão ,algun

dar ao Bra iI: n e uma Republica (diz o sabio)

~e é pequena a de tróe urna força e trangeil'a'

se é grande " d tróe p r ,um vicio que lhe é

intern . E ta fórma de governo é uma conven

ção, pela qual mui o corpo politi o con ent m

a fazel'- idadão d'um E tado maior, que elJe

quere~ fOl'?J-ar~ É uma sociedade d o iedade ,

qlle fazem uma nova, a qual se póc1e engrandecer

por nova ociedade qu lhe unao ompo ta

de pequenas Republica, gozH, ua bou lade do

governo int ri01' de a la uma' e quan ao x

terior tem pela força da a, 'ociação toda a

vantagens das grandes monarcbia . »

E tanto o qu diz Ionte 'quieu r pito a

F d ração não é applicav I ao Brasil, quanto

fica vidente que, nó ,po uinc10 em nó m mo

uma Monarchia Oonstitucional Repre entativa,

não c1everiamo jàmai clemal c1ar um remedio,

que ,'ó pócle ser pl'ocLU'ado por aquelle povos,

que carecem das vantagen inh~rente ás, NIo
narchias Oonstitucionaes Repre entativa .
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Cheg'ou a a.Yançar o meu illu tre collega que

a e cravielao não no impecia porque, ne. te

paiz induz em amor ela libedad purifi a,

longe de uepravar o co tume. De novo em

réplica uidou d re tifi ar o eu dito? Ma

como? e nao ha muito <lia qu o me mo

homado oraelor, lice di e b m qu lon'o tempo

'm'íamo inapto para bem julgar das imputa

çoe, a outrem feita por no acharmo habi

tuado a infligir astio'o ao' Cl'avo em a'

nece ana pro a eu d licto al'g·uidos. Se',

até, alglln' enhor s applicão ,'ses castigo em

muitos peja culpa qu alil:í a LUll Ó e imputa,

e na L1uvi<la ele idem que o ea tig nunca é

perdido poi que e nao é p 10 qu~ uI'a S diz,

er~ p 10 que j '1. tenha E ito ou fiz l' et . ? O
que podia afErmar com eg'LU'ança que,

entl' n6 O' He 'panh e cmeri 'ano a e era

vidão dom ti a mmca teve ~'l elamn a infl.uen

'ia olre o, o tLUue, omo l:ntl' utro povo.

lIa que O' l'almcnte a e cl'avi<la ~ um gTande

mal nao p d onte tal' 111 a nota ele incor

1'er em paradoxo. Prova é que nao tem ompa

raçào no Estado - . nielos a civilisarào dos <10
1

Sul com o' elo Nort ela 1: r Di.ao; H. 1l'ova é que
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Ing'ez Hol1anc1ez~' c Franc ze , que pa ào

p~los po\"o mal oivili 'ado e indu o'ioso na

Emopa, ào, pel contrario, pregLUçoso , e tu.

pido e crneli, 'Uno em lia colonia .

.A.:ffil'mou men illn tl'e ollega que a fede·

ração dava força ao governo ac1111ini trativo',

Se é a do de, potismo em recm o ,Iso é fi:a·

queza quando ' falla em matel'ia de g'oYcrno,

Se a força é a da vIO'ilancia corripati\rel

pequenas. republi 'as, concedo. - ia, que tem

es a força de in ompati el om a integl'idac1e do

1mI rio, e com as reforma provin<liaes, que eu

~l'ofesso, e que no proporcionao a emenda elo

Senado? Ha a cl.i.ft rença que o y tema do

hom'ado orador ncerra male ÍDtrin e 0 ) que

não compensão os b n po ivei . e o federa·

li mo da no sa Oon 'tituiçao com o' de envolvi·

mento, que eu advogo, in lue todo o ben em

pl'obabilidade de gTaves riscos.

.A.ccrescentou o illu o' orador, que a pro

víncias ficariào exteriormente mais defensavei

segtmdo as di tancia do centl'O commum. ão

po so' deixaI' de. crêr que o nobre orador l'

equivocou, emquanto que simelhante razão ataca

o grande plincipio fed ral . além de que 'uppoe
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o 11.13 urdo de 11ao a i tu: á provm la direit

alg'Ull de defe a. Ma qu fi nao :; , que a "an

ta 'eu federae. ao empi'e irrUtadOl'a da mao

e menOl'e do que a d ta? O facto é que

a proviu ia. immecliata ao eará fomo 100 '0

em el~ oc OlTO para ubjugarem o .. anguinario '_

Pinto "Madeira. O c l'to ,qu fi 'mo na épocha

mai r mota do fa to lo Bra i1 orno o honmd

orador a aba de r c u1ecer a pr viu ia do

Norte e oc orrêrào mlltuaD1ent~ para r p 11i1'

Hollandez no uI io'ualrnent a Franceze "

No E tado independente é que a acção é

mm. lenta p rqu ura- c de di cutil' e é o

ta u fced 1"Í.·, Ex mIl de i111 lhança o me-

mo E tado'- Di:lo na primitiva da ua Inde-

penden ia qqando a cau a da lil erdad pro la-

mada era principi o e encial da Confec1 raçao.

-E quanta.' falha .por :1hi nao houve!!!

Não pr inc1i de yandija e in ecto , que

apoqueutariàb o. e trangeiro in"a 01' . Que

t m i. o com a que tao t d mI? Nao ob tante,

é contrapI' duc nte o argllment ,ele. meu illu. tre

collcga porque vinelo o <: ceio com o aplU'o da

civili açao e\-andija in ctos mortifi.cadOl:e

coadjuvariRo o ri. O' ela inva ão.
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fonte "tau a, ópiniàl:J, qu taxo'll d bana\, da

parte do que exigem o augmento m luze

para o governo federal. Ooncedo que não é

aS'im geralmente e tanto que prefiro, como o

mai exigente, o. costumes, amor a trabalho

et. Todavia 11:1 a.lgum~ cou:sa'pecial no

projecto, que o me'm illu tre orador defende.

- Oomo sem luzes, haverá fru tuo arnent na.

proYin ia dua 'amara intendente, COD elho

dos pr sidente' a Slill. por uiante?- Como

deliberarem 'om acerto obre o. nego 10 m

ternos e externos m6rmente mediante a di

vi õe territoriae ora exi tente ?
Argumentou om a xisten ia d um só 'l\i

bunal Supremo de 3u ·tiça para todo o 1mI erio

decidindo ele neo'oóo:> de parte , ~ T ~:-;t a o não

previa, meu illu tI' collega, 110 ataca, a o .y 
tema elo Estaelos- nielo. onde exi te como

ntre nós, um só Tribunal Supremo para tocla a

Uniao o qual não '6 deeide a que toes m que

os Estado' ao I artes, como entre um E taelo

e O' cidadao ele outro entre os cic1adno ele

differentes Estados, entre. idadao. do mesmO

E.'tado, etc. E iemais- O que é que p6de

haver de máo na no.:a organisação judicial
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que não po amo reformar 'em que appeUemo

para alguma onhada federação monarchi. a ?

Se cáhu' \Va. hington não cahiráo o E~tados

"Guida como ahio apoleão! -Exclamou o

meu homado llega. E que quer rá dizer om

i' o para a qu tão? Entre nó caltio Impe;- .

radar a [onar hia on titucional ficou. Em

1 30 cahi na França Hei até com a dym

na tia, ma a 1:onarchia Hepre 'elltati'va fir.ou.

Preferio em apoio d ua a' er oe a pala

na . li M n t quicu: et "tCtt peut pé?";'/,

d'une coté ans pé?";'?' de l'atttre' la c071!édémtion

peut êtl'e dis oute et le . conftd€rés 1'e t l' souve-

min . J • pere er alguma pro"'çincia dq Bra il

tào bem dig'o ~u nao ahe lmp rador do

Bra il.. egará i. o o illu tre orador? É entr 

tanto digno d ob ervaçao qu r. Depntado,

em tom de han a rep ti e con iderav i veze o.

nome «El'o 'hot» como em acinte áqu Ue no o

collega (o Sr. 1.ontezuma) qu com a opllllao

de se illu tI' varao u tentára uma parte do seu

na verdade abio e eloqu nte disctu" o; e ql~

mutilando <19u~a linhas do Espi1'ito da Leis

a entasse ter dado um passo mui avantajado

na carreira politica. D ordmario quando nó
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a ele peito elo fi r imeuto ele outrem, eutende·

mo avultar e tatua ue Rhode ou Torr de

Pharo , por mais que no tenhamo in n:ffiado

apparecemo ao olho~ da criticaimpal' ial mero

Laponio de me quin.ha culptma fi fra!ril

argilla. O elebre :fonte quieu, .comquanto

Jlllp'.tp illustre eja . egundo a épocha m que

'crevêra, referindo á veze, li

opiniões, recebidas (como aconteceu a 1'0 peito

da influencia elo climas, emittida por Hippo

crates e Diodoro .da icilia, n'um tempo em que

a mór parte do globo era de onhecida ao

homens mais' e 'clarecido , adoptada pelo douto

Rodin, Abbade Dubois . Robert on, Gibb n o

Abbade Raynal, outi'O e m:iptores nào meno

notaveis' ma .ao' depoi de tod de vane ida

a face- da prova mai videntes, por aine)',

Voltaire, Relvetio Malte-Brun, ete.) nao 'é pa.ra

sobrepL~ar a Frochot em um ponto de politica

c1eptu'ado com toda a força da dial~ ti a. no

seio de um congre o de abio. co~o a A em·

bléa Constituinte ele 1'789. I Q certo é que; UlL~

diante .o pretendido apoio, o principío 1'e ta

incontestavel l• como é por 'ua natmeza.

Quér a meu illu tre co11 o'a que os pl'oo-reR os, b o,
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da popuh ção elo. E. ta.do - ni lo ' e de,ao ex

clu ivam nt á in tituiçao tederal. e a que tão

nao fo ederna. iadamente éria, cabiria contra tal'

o argumento d . nobre orador com o pl'ogTes os

em popula.çao da ova H llanda. Direi que

e es pl'ogre O' se dao nos E 'tac1o do otte,

mais indu trio o e fabris, como Massachu

'ett l ew-York e Pen 1vania, onde a pro

porção, já o havia d~ m1.úto a favor da abia

e philantropica in tituiçoes 10 immol'tal Glú

Iherme Penn. Porém os E tado do uI, e

devo rêr nfi haux Laroch fou ault l :E\ea

1'0n, te. o "th'azo ela civili. a ao é mcom

parav 1m nte maior do que b e1'\ am? em

qualquer c1a no a' p'oVin ia~, e tanJo que l:lll

1 16 dizia o ultimo do rir tore citados ql1

ne e E tado a in titui ~ p Iiti as e acha ao

dou . ecul s ah'aza la da ~ua pratica. --l Qnal

é,~ meu 'enhor qual.d no' a' i lac1es mari

tima q11 di tante la flor 'ta. 5 a 6 Iegue:t

importe al'va min ral om harle tou, para

o ga to de ozinha? Qual c1 nos a. cidade,

onde nao ha p dr il'OS, carpinal::l, pant faz rem

as ca as orno 'aconte na maior p~rte do re-

ferido. E ..ta lo' do uI de tal . Ol'tc que, om
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despeza illUl consi1 ravel 'e mandava yir do'

E tado do Norte offi iae' até I ara uviara

çarem o. caixilho, qu ali:t fi avão perpetua

mente em o ,re. pe tLvo vidros e acontece

9.uebrarem- e? ejamos mais ju to para Olll

no. o mesmo u1tLvemo o bon co tume ,

sejam9 fiéis ao no~ os dever '. Quanto á in ti

tLúções ociae. nenhum povo a tem e. cripta

melhor elo que as nos a .-
Trouxe-nos tarnbem li C011 iueraçao (::. '11pl't'

no intuito de inculcar-llos a divi ã.o em E 'tado'

com? um grande bem), o crescimento ~laqll 1Je

da. '~mcrj<';~l ::;eptentrional, declarando que H

eJ'ào ao tempo da sua Independencia, e se a hão

pres ntemeute elevado ao numero d 24. "e a

dm-ida está no numero mai c n equente fôrll

o honrado orador 'e pedi para qu no"u,'

provIDma ' e crea 'em no no o ya to t rritorio,

uma vez que a nos a Oçm tituição o nao pr hibe;

ma ante é tanto ou mai ampla no art. 2° do

que a p~'opria Oonstit1úçao federal da America

SeI tentrional emquanto proilibe qlle. um E tado

Re fOl:m ou ('rija d ntro d~ jmi dicção de outro

qualquer, ou se constitua um s6 pela união de

dou ou mais, ou partes delles, sem consenti-
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mento da leO'i latnm dos E tado . interes. ados e

do conOTe o. Re~ l~o-nos o meu illnstre collega

que o illu tr Bra ileiro Andrada rachado na

côrte de Li boa propuzera qu o Bra il fo se

unido a' PortuO'al federalmente. E ta opinião

prova ontraproducentemente por e conformar

ao prin ipio fundamental da confederaçoe,

principio x lu iv da que em vao e tem que

rido e boçal' no Bra iI para com ig<:> mesmo.

endo Portugal um reino di ·tante de n6 ,como

todo abemo na occa iao em que e confeccio

nava o pa t geral tinha toc1o o cabiinento a in

dicação do illu tre D putado Bra ileu'~, até para

evitar qu uma eparaçao politi a an cionas e,

como veio a an ci nar, o qu já era separado

pela natureza? Que p6de ter i o de commum

,com a monal'chia federati a prol o ta em refor

ma da a tual on tituição do Imperio do Bl'a iI?

Men ionou cOn ecutivamente o meu illu tre

collega que Franklin e lembrára de um prin

cipe para centro do governo na America na

patria e qu semelhante idéa fôra rejeitada. O
argumento I rova: 10, que o liberal patriarcha

Benjamun Franklin preyio a conveniencia de um

principe n sses Estados; e, talvez se ene ahi
R. 11
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existis e, outra fosse a deliberaçã.o do congre o

geral, até para se pre ervarem perpetuamente

das oscillações a que, aliás, são de continuo ex

po tos na eleição dos eus presidentea, etc.' 2°,

que uma monarchia é iri.compative1 com a exi ..

tencia absoluta dos Estado independente e 6

unidos pelos vinculas federaes.

illtimou o illustre aradaI' o seu brilhante di ..

curso descrevendo-nos a apetecida federação

como outr'ora forã.o descriptas aos fatigados

Gamas as futuras proezas qne e havião de

seguir ás ~uas descobertas! .. , El:i, porém,

conclúo com afih'mar mais uma vez que e tou

conve1?-cido de que as emendas do Senado atis·

fazem quanto nossa patria seriamente exige. O

Bra il quel' a Constituição que jurou e é capaz

de fazê-lo feliz; quer reformas e melhoramento ,

mas repugna a toda a mudança de sy tema po·

litico, em é em fundamento que uns .receiào

pela existencia do § 4° do art. 6°, e outros pela

conservação do § 14 do art. 179. Sejamos justo·

e fiéis ~ nossos devere : O Brasil será feliz e

salvo de todos os males, e as gerações prespnte

e vindouras bemdirão nossos patrioticos esforço,

Voto pelas emendas do Senado .-Rebouça .



DISCURSO

'Pronunciado na Camara dOR Deput:ulos na ... rssão de 4

de Setembro de :1832 sobre as emendas do Senado ao

projecto de lei de reformas na Constituição jurada, pelo

deputado Antonio Pereira Rebouças.

llfeu senhor s. Não basta que nos tenhamos

de reun.il, em a sembléa geral afim de e deci

dir terminantemente a adopçao ou rejeição da

menda do Senado, hon m votada pela nega

tiva, para que ne ta casa, deixemo de questionar

o que ainda e tá sujeito á no a deliberaçao : até

porque não pareça que uma transigencia ante

cipada no liga á deixar-no de empregar o

merecido tempo a re 'peito de assumptos, aliás

os mai gl'ave} de que se pod~ria occupar um

corpo de representantes do povo. O illu tres

preopinantes, promettendo-nos muita precisão,

não forao, todavia, mui summal'ios; eu não posso
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a segurar se serei breve ou não. O meu di Cm' o

s rá cmto, ou longo, segundo o que dér o a .

smnpto, e permi~tiJ.· minha insufficiencia.

À primeÍJ:a menda, na serie das que e tão

em discus ao, é do enado.' ElIe ]Jretende que

.. o art. 49 da Constituiçao seja reformado, para

que, independente ela Camara, do Deputados,

po a e tar em se ão conta tribunal de jllstiça.

Em verdade, é inconveniente até impraticavel

que o Senado, dmante o pel'iodo da e sõe de

cada uma legislatura, se occupe da attribuições

j lldiciaes, con~tantes do §§ 10 e 20 do art. 47 ,

quando a accusação re pe tiva não pertença.á

Camara dos Deputado . Voto, poi, em favor

da emenda, e me não occupo de sustenta-la

amplamente, porque, até aqui, nao foi entre nó

impugnada. Não voto, porém, a favor da que

declara reformavel o art. 61 para conservação

da independencia de cada uma da Camara:

pois entendo, que, es a independencia, fica con

venientemente conservada não tendo lugar outra'

reformas a respeito da Camara vitalicia. O dito

artigo, é sem duvida nenhuma, a garantia que

a nossa Constituição guardou .contra toda a pas

siveI independencia absoluta do Senado. Mas,
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me argumenta,ráõ dizendo que e póde abu ar

de truindo a e sencia da dua Gamara ; e qual

garantia de que e não po a abu ar? A

que taoé e o art. 61 faz ou não a bem da no a

Con tituição· e a ua pratica ob ervancia póde

operar o bem de e lhe illu trarem mutua

mente amba a fracçõe do corpo legi lativo e

deliberarem o que mai convenha á aúde pu

blica. Me mo o abu o , quando tenhão lugar,

podem er idoneamente reprimidos pelo voto

su pen i o do Poder Moderador, cuja conserva

ção se aclla vencida.

E e o voto m As embléa geral, mediante a

fu ào de ambas a Gamara, obtem de prompto

o fi. en o do poder neutro, {porque tem por i

pl'oyavelmente o clmho de nacional ou condiz

Com a v rc1ad c razão publica. O que, porém

me panta é que c :1.e lal'em ontra o art. 61

aquelle me mo d meu illu tres coll ga que

não re eiao nada pelo 1 teIr\~ con titucional

COm a proposta ub tituição temporaria e parcial

'do membro do Senado, ,egunc1o fôr· o resul

tado da eleição perioclica da Gamara lo Depu

,tado, como quem acredita que a mobilidade

eleitoral é um pre ervativo 'infaUivel em politica,
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ou que, de facto, póde haver alguma reunião

de homen , que conheça e con tantemente queira

a razão e a ju tiça, ou ao verdadeira lei. O art. 61,

bem vemos, é hypothetico; o Senado em ua

sabedoria só nao poderá evitar a hypothese, na

pratica, quando alguma di posição antipathica fôr

mserta, em uma lei boa e na g-eneralidade do

assenso nacional. O abus6, porém, da parte da

Camara dos Deputado 'erá uma 'pecie de ca

lamidade publica; e o que é bom essencialmente

não se aniquilla, só, porque póde ser afi'ecto á

algum mal temp rario, além de remoto.

Segue- e a suppl'essão, vencida do S nado,

dos §§ 4°, 5°, 6°, 7° e 8°. Ao lodos indi ado

§§ precede a seg'uinte disposição, vencida o anno

passado nesta casa: « A Con tituiçao marcará

distinctamente as que competem á Assembléa

nacional sem a concurrencia do outro ramo

deste poder, as que competem á cada uma elas

Camaras, que compoein a Assembléa nacional,

e as que são communs a ambas as Camaras; fa

zendo-se nas respectivas attribuiçoes as alterações

que fôrem convenientes.» -Perglmto de qual

outra, phrase usariamos nós, se estivessemos,

prescrevendo as base~ d'uma nova Constituiçao ?
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oparagTapho é ab mdo para que não valha o

ser confutado; tanto mai que, em eu minu

cio o detalhe, e acha essencialmente prejudi

cado pelo que se venceu affi.rmativamente a

respeito do Poder Moderador.

( A Camara dos Deputados será renovada

por novas eleições de dous m dou annas, que

formaráo D periodo de cada legislatura. J-'

l Temo nós, alguma prova de que a Nação se

tem dado mal com as legi latmas por quatro

annos? Eleiçoes ordinarias de dous a dous

annos; eleições extraordinaria quando fóI' dis-

olvida a Camara dos Deputados; eleições quando

D putados deixarem vago os l' spe tivos lugal'e

por pa arem a Iini tI'O ; eleiçoe 4.:lando va

garem lugares de enadore por morte ou outra

cau a equivalente-l que tempo ficará aos ci

dauãos, depoi. das demais eleiçoes municipaes,

para cuidarem dos mi teres da vida? que periodos

intermedios quaclrão-se ás diversas distancias do

territorio do Imperio para que se pratiquem

tauta e tão accumuladas eleiçõe a tempo de se

fazerem efi'ectiva no exer icio dos eleitos? Se

querei meus senhores, alentar as mai temera

ria. ambições, e trazer o Bra iI em contínuas
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oscillaçõe interna rep ti eleições de Deputado'

etc., etc., etc. - S querei, e friar no oraçao

dos cidadãos, 'ü amor pelas nos 'as instituiçoe
•

(m6rmente I ara com o agricultor e residente

a grandes di, tancias dos povoado ), forçai-os a
destacarem- 'e le 'eu d micilios, repetida vezes,

para ren lerem suffrftgio' ,que o não podcrao er

na 'r aliela 1 , e que nem 'empre ao compensado

por algum bem 'ensivel.
« A Camara elo Senaelore será electiva e

temporaria: a leição de eu. mE:mbl'o será na

terça parte dos que a comppe, e terá lugar toda,. .
a vezes, que renovar a Camara. do ' Der u-

tados. O modo pratico ela eleiçao, a ubstituição

dos Senadores, erá incucad na ConstitLüçao. »

-Eis aqui uma reforma que parece ter a 'eu

favOl' a opinião popular. Comtudo, tenho obser

vado que os antagonistas da vitaliciedade do

membro. do Senado dão mais pelos impu! o.
I

IDomentaneos' lo seu coração, do qlle í elo ju to

dictame. da sãa razao; considerão a e tabilidade

um mal ~ a 'mobilic1ade um bem; pelos possiv is

abu os da instituição condemnão a antic1a!J.e

della; e vendão-se os proprios olhos a ponto de

não verem de 'perto que a sub tituição é vi iosa
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m 1 mesma, um mal no seu uso, uma cala-

midade nacional no seu abu o. Oompet ao S 

nado 'onhecer do deli to individuae' om

mett.ido pelo mem'bro da Familia Imperial

nlini 'ÍJ.'O on elheiJ.'o dE tado, enadore e

D putado .-l Oomo re idiJ.· nelle a indepen

d ncia nece aria para o bom.e integral de em

penho d a funcçoes judiciaes, e, tirado como

é (la ma a 'eral do' cidadão e jámai priva- .

tivamente ele alguma, lasse privilegiada (con~o

em outro paize) nao lhe a ·i til' a ind pen

dencia, d(L "'Iritaliciedade? 6 reconhec i qu é

Ullla garantia para a independencia nece ro~a

do" Jtúzes de Direito a ua inamobilidade' v6

reconhecei que ne' e n d mais mpreg'ado
I

publi o ele m nOr r spon abilidade, 'om er

Ullla garantia nao ba ta para que 1 ixen~ do r

affectados de algmna influencia do poder, e

tanto que o nao pr erva do' r pre ivo da,

re pon 'abilid~c1e penal. - l Oomo, entao, endo

duma parte o Senado iJ.T pôn av I pro'a que 6

receie a a:ffecçoes la moral sancçã.o publica,;

de oUÍJ.'a parte o quer lIDO em a o'arautia da

indep 'ndencia, illherentc êÍ vitalici la, 1 que

julgae inc1i 'pen av I a s e outro mpregado,
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que nao tem de julgar do~ membro' da Familia

Imperial, nem dos primeiro flmccionarios da

Nação, mas s6 e commummente de causas indi

viduaes e que raras n~zes p'odem a:ffectar á se·

gmal1ça e estabilidade publica?

Compéte ao Senado « expecw: carta de con

\"ocaçao da A sembléa ca o o Imperador o não

t nha feito dous mezes depois do tempo que a

Con tit~ição determina; para o que se reunirá

o Senado extraordinariamente. » E encarregado

dessa funcção vital e importanti ima - ~ omo

é de esperar" que (11ão se1110 vedado entre n6s

que os Repr entantes da Nação sejão empre

gados publico do Governo) a exerção, e a de 

peito do Ionarcha, Senadore, que não fôrem

independentes do mesmo Monarcha pela garantia

da vitaliciedade?

SLlpponhamos, llleus enhore (o que não é

raro de acontecer nos Governo repre enta

tivos, m6nnente em crises, ou mediante as °
cillações dos partidôs), sllpponbamo que a

eleição da Camal'a dos Deputados é feita á

vontade de um dos partidos 'dos extremos op

po tos' e que, por conseg'uinte uma terça parte

da Gamara dos Senadore , obra da me ma fei-

-=----'=--...:.-=;:=---:=====T==-.......-"-",~__= -
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tura, tambem egue o espirito dominante da

Camara elo Deputados e chega a ganhar a

malOna J;l0 eu corpo ou por influencia, ou

porque ahi já exi tão de longa dat~ alguns

membro po e ore dos mesmos entimento

-l exi. tiráo de facto a duas Oamara ?

l eri tirá ele facto o· systema representativo?

[o: porque não existe a menor sombra de

independencia entre a dua Oamaras' a minoria,

f6ra de toda a pos ivelre i tencia, e achará em

uma habitual e irremi ivel lepres ao. Si eAse

justicio anii-constitjlcional representativo quadra

ao poder, lie o mantem porque é morte da

Con tituiça cuja vida o incommoda.

Si não quadra ao poeler, bem que assassine a

Lei fundamental elo E ,tado; aventura-se o acto

legitimo de .uma di olução, ~ este se verifica

momentan amente á grado da ação, que se

ju.lga feliz Voendo cahir uma multidão de tyranno

seus oppressor . O poder ovante nao cm"a de

cumprir o mandato Oonstitucional convocando

uma outra Assembléa Geral- ~ quem a convo

cará se não existe o Senaelo composto de

membro vitalicio e indep ndentes para a

convocar? ! ! . .. Oombinai) m u nhores, o
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Vicio inherente cí mudança que intentaes pel'

peu'al'; combinai a consequencia calamito

sas de que é capaz;· e verei se ha com

paraçao ,alguma com o àbuso, que podei'

imagiriaí-, a re peito da compo içao a tual da

Camara dos Senadores, segundo se acha pre 

ci-ipta pela Con ·tituiçao jurada, E de facto, no

tempos mai dLl'vido os para o Bra iI, jeímai o

Senado se deixou vêr pelo possiv is úaracteres de

sua realidade-~ ter~ e-ha que eja ab oleto e

avel~antado em idéas sociae. um corpo, que

interferio na confecção da Lei organi a da

Camara Municipae ? podercí er taxado da

menor sombra ~le. anti-nacionalidad quem deu

o seu consentimento ás Lei da fixaçao das

forças terrestr~s e maritima , que derao garrote

ao poder tírando-:~ toda a pos ibilidade de

abusar das arma e trangei..ra ? Censmaremo

com justiça a ~uem votou o Codigo Penal, e

accordou comnosco na Resolução respectiva ás

terras annexadas á Fazenda de Santa Cruz?,.,

Por mais um passo que nos ~ao tornamos servi

imitadores dos Estados-Unidos da .A.m.erica Sep-. .
tentrional. Como. ahi, um terço da totalidade

dos Senadores se succede em cada periodo de
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pratique' e na pondera que imelhante

in titniçao pód er mui compativel com a exi 

tencia de ada um Pre id~nte da Uniao por

quatro anno.· mas que de nenhum modo se

podérá dar m harmoni~ com a e~ tencia de um

Monarcha vitalicio e Chefe ele uma Dyna tia,

perpetuamente eCl,mdada pela Lei fuu lameritaL

do Imperio.

D mai o par~grapho nao pre creve como será

a eleiçao e ubstituição do. nadores. llppO

nhamo , qu (fóra das vi ta politica dos hon

rado m mbro que o defend m) a s mbl {a

futlU'a, cedendo á propo ta reforma, a encara. e

di,er am nt 1 t rminanelo que o enadore

não pode em er eleito do numero do' D pu

tado em exercic~o efl'e ti o. l Aca q~ladraria

a reforma? rei que não quadraria, apezar de

ter ex.emplo el uma Con tituiçao Republicana, e

mesmo cá da m rica onde o Pre idente é vÍ

talicio, etc. upponhamo, que nao pa sa o

paragrapho respectivo ~ reforma da Camara dos

Deputado como é provavel, por .is o que es

tamo mai habilitados para julgar com acerto

sobre o te temunho de facto proprio. l Como
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ficará a Oamara dos Deputa los eleita, integral.

mente, de quatro em quatro annos, e a do

Senadores 'parcialmente de dou em dou annos?

- ~ Qual las dua Oamara ficará ..endo mai

permanente, a dos Deputados que no total de

seu membro .existe no periodo de quatro anno .

ou a €los Senadores, cuja totalidade tem de er

succedida n'um terço (quando muito) de dous

em dous annos?

Meus senhores, deixemo a Oon tituição n,L

. parte de que tratamos, como ella e tá; nao é na

rapidez, mas sim, na seguTança que con i te a

excellencia dos progres os da liberdade. em

Senado hereditario, como a Oamara do Lord

em Inglaterra (pois que envolve o ab mdo

de hereditariedade repugnante á idéa ãa, e

capital. da delegação nacional), nem tempora

rio, mobil e incapaz das alta f'lmcçoes, que

lhe pertencem. A França, por mais que se

deixasse levar do prtu'ido reformatorio, nao de

rogou a vitaliciedade de sua patria. Nem ha

exemplo de alg'uma IDqnarchia re13re entativa,

que seja normal para nó , de uma innovação,

tal como a que tenho impugnado. O sabio

Montesquieu, pondo a questao «se cumpria
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que o Senador.e fo em vitalicia ou tempora

riamente c1eito ; resolveu, mui ategorica

mente, que devião er e colhido para toda a

vida, como se praticava, em Roma e Lacede

mania e em .A.thenas a re peito do .A.reopa

g'o. Elle contempla um simelhante corpo de

ancião da pau-ia como os depo itario e cul

tores da sabedoria das instituiçoes, dos cos

tume , da melhore lei, te., etc., etc. E

quem duvi.dará que o no o Senado nno o 'eja

pl'ogre 'sivamente pela mais constante lepu

rada pratica parlamentai·,' egundo fôr indivi

dualmente ub tittúdo pela mai ~ di tin tas ca

pacidades da Camara dos D putados? igamos,

meus enhore, os principio, o exemplo da na

çõe mais ábia, o do abio }\fonte quieu, nesta

}lf1rte inconte tavel; não teremo do que al'l'e

pender-no .

O paragrapho que pre creve que «pa e para

o Poder Executivo a attribtúçõe do Poder 1\10

deI'adol' que fôr conveniente conservar, e que

as outras sejão supprimidas» está prejudicado

no todo pela emenda de suppressão, vencida
a favor da existencia do mesmo Poder Iode
radar.
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Segue- e o paragrapho r pe tivo á ancçâo,

que, ta.mbem e a ha prejudicado, e que era na

yerdaele, ele truielor elo y tema repre entativo

como elemon trei na e são do lOdo conente

mez quap.elo analy'ei a lei a:ctual da attribui.

ções da Regencia, Acres ental'ei qu o VICIO

da innovação é aggravado pela prati a ji\

observada a re peito. de uma re olução ten

dente á respon abilidad ~la magi tratma 1e paz;

resolução, que veio á ta casa acompanhada

do motivos ,de nao ter ido 'anccionaela, e que

jaz no silencio. até hoje. - . ao seria melhor

que a Regencia xerce se o véto u pen ivo

que a Qonstituição confere?

Applico a respeito ela suppres ão do capi

tulo, em que se. trata do Con elho de Estado,

a,lgumas das. razõe motivada em faval' da

vitaliciedade elo Senaelo. O plOjecto de ta Ca
mara não quer que o Conselho de E taclo e

reforme; quer sim que seja upprimido; ficará

a Corôa em conselho? Será compativel com

a, responsabilidade, que tanto se reclama, li

existencia de conselheiros clandestinos? Serào

estes mais aptos dos que os que fação um

,corpo de anciãos, sazonados, em os . negocio,



- 177 -

do estado, e praticamente orientado em todos

elles? A animadver ão se dirige a individuos,

e por amor de te vota- e de morte a institui

ção - porque se não purga elo individuo a

in titui ao e pelo meio legae ? E' mais facU

demolir do que reparar; e s6 e ta a maneira

de re olver definitivamente uma que tão ele

tamanho pe o! .

Toca-me approTar a reforma l' pectiva á re

gencia com um s6 individuo: o que não faço

por ter ido vencida a propo içao minha' mas

ju tamente pela razoe, que me decidirão a

apre enta-Ia. A acçao lenta é incompativ 1 om

a índole do ex cntivo' a autoridade de facto

ordinariamente e oncentra n um: que é mai

habil mais. solerte ou mai t miJo' em que,

todavia, a r pon abilidade moral, ao meno :

d L\':e de planar obre todos, ,por con quen

eia affectando meno inten a~ente a cada um,

per si, emquanto que se elesculpão mutuamente

attribuindo- os acto proprio, 'Ou a falta

eomllluns. Em summa, triumviratos tem pro

duzido Augustos em Roma e na França. Outro

qualquer numero collectivo nao quadrará melhor.

O de mviro. se arrogárão o poder ab oluto,
R. 1.2
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e este e entrevia principalmente nos de poti 

mo' do atroz Appio.

A neces idade de um con 'elho geral no lli()

de Janeiro é inque tionavel, bem que o não

deveria ser se eO'llÍsse a norma dos Estado-o

Unidos.

Os conselhos geraes erão convertidos em

as embléa' legislativas provinciaes, compo ta

de duas Oamaras; as leis, que ella fizerem,

que nao fôrem da competencia ela A erobléa
\

nacional, terão vigor nas respectivas provincia ,

com' a sancção do presidente. A rendas pu
blicas serão divididas em nacionaes e provin

ciaes; os imposto neces ario para as despeza

nacionaes serão fixados pela A embléa nacio

nal, e pelas Assembléa provinciaes os que fÔrem

neces arios para as despeza provinciae. Em

verdade nada se p6de dar mai apparatoso, nem

menos praticav'el e mais damnoso!!! - Como

se comporáõ duas Oamara em Santa Catha

rina, em o Espirito-Santo, em Sergipe, Piau
hy, Rio Grande do Norte, etc.? Quaes serão

as leis, que a Assembléa futura, com poderes

assim illimitados, achará que não sejão da com

petencia da Assembléa geral ?-Oomo sanceio-
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TIm' as 1 i proviu iaes UIJ.l prc idente, delegado

do I eler g ral executivo? -Que vale a divi' 'ão

di p nclio. a c fôfa ele renda' nacionaes e pro

VIUClaes, e a embléa nacional fica livre a

impôr m alQ'UID limite?

:Meu . enhores, e 'pecialmente ne ta parte o

'naúo é que oube atteneler ao b m lJeculiar

da~ provincias e ao geral elo Bra iI c' mulati a'"

fi nte. A r forma do § 30
, aa.'t. 83, deixa ao

con elho provinciae a autoridade de legislar

obré impo to . Caua uma província se tribuutrâ

para a de peza intema' e xterna ou g ra s

do 1m) rio: ada proviu -ia saberá nde melhor

lhe 'on enha cr ar uma rendo , onde uppri

mi-la; cau..'t pro incia inter aJ..'á na arre adação

de todo' o tributo' ne ssari , applica-lo -hH.

a seu bem pI' pri ; e a concorr rá para bem

'Oilllllum d Impcrio com a quota, que a A sem

Lléa ral aju 'tadament hou er tipulado, á

exemplo do que pre entem nte s pratica a

l'e peito da divida de Londr s, etc. N'isto, prin

cipalmente, con i t a santidade do principio

federal, incluído na nOSsa on tituição, e á que

h'atamo de dar o j s o desenvolvimento. A

pratica do E tado~-Unidos condiz com a ver-
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dade incontestavel de não poderem ser ig uae o

impo to em todas a províncias, uma", ez que

não são identicos o pro~ucto ,o t1'an p rte

etc.; e o exemplo de Carolina Meridional obre

a tarifa nos deve e1' pre ente.

Tem- e dito que é illusoria a reforma dos

arts. 84,85, 86,87 e 88, como propõe o 'mado,

por isso que l' trínge os conselhos geraes á

poderem «s6mente legi lar no que fôr de

interesse peculiar de uas província , e que e

não oppõe ás leis geraes do Imperio, ou ao

interesses de outra província; ,endo tudo par

ticipado p lo presidente á A embléa Geral Le

gislativa e.ao Goyerno.» Iuito p6de, eu verdade,

a prevenção! Ponham -no o contrario da pro

po içães, constantes da emenda do Senado «p 

derão os con elho legi lal' no que se oppozer á
leis gerae dQ Imperio, ou aos interess da.

outras províncias, sem participar a a embléa

Geral e ao GOYClTIO. -Pergunto, seria a im

conveniente?-Qual o 1'e ultado de imelhante

co "fusão legislando umas provincia sobre os

negocio de outra. e contra a leis geraes da

As emb16a nacional? N:ao é menos adoptavel a

sancção lembrada pelo Senado ás leis dos con-
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elhos provinciaes. o conselho da presidencia,

en1;.,l,o deliberativo e popularmente eleito ,d entre

cidadãos maiores de 3O annos, com um deter

minado tempo de residencia na provincia, etc.,

supprirá consentaneamente a falta de uma

segunda Camara, e impedirá, segtmdo os ÍD

tere ses da patria lhe inspirarem, a acção

demasiadamente activa do conselho provincial

quando e te se deslise. A remes a ao Go

verno e ao Corpo Legi lativo não impede a

execuçao da leis provinciaes; e póde produzir o

bem de conigir algum acto legislativo, c1~os

damnosos 1'e ultados não e tejão ao alcance im

mediato da vi ta patrioticas dos conselhos

provinciae, etc., etc., etc. É, sem hesitação,

preferivel a emenda do Senado; e sem duvida

alguma mai liberal do que as proposições con

tida no projecto desta Augusta Camara.

Resta-me falIar no paragrapho que pertende

a creação de Int ndente nos mtIDÍcipios para

serem nelles o mesmo que os presidentes nas

províncias !-E o que ficaráõ sendo os presi

dentes para as provincias se nos municipios,

de que ellas se compoem, são presidentes os

chamados Intendentes? Virião ll, sel,' os presidentes
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para os Intendentes e os intendente para a

provincias? Muito fecundo é o talento da in·
venção !!!

Meus senhores. Em resumo: eu voto a fa,yol'

da proposta do numero do membros, de que, e

deva compÕr a Regencia do Imperio i e contra

tudo o mais d pr decto desta lisa. Voto ontrll

a emenda do Senado a resp ito do art. 61 e a

favor de todas as mai . E n'isto entendo des·

empenhar com os deveres de patriota a mi sao

de Representante ela Provincia, que me elegeu, e

do Brasil, minha amada patria.-Rebouças.



DISCURSOS.

40 deputatlo Antouio Pereira RebouÇ<'\s, em Assembléa

Geral, em Setembro de t 32, discutindo-se, confornie

o Al't. 6'1 da Constituição, a propo ta da C~mara .dos

Deputados, sobre a reforma lia vitaliciedade do Senado.

10 DISCUR o.

Já agora, meu enhore tímido e receio o,

eu tomo parte na presente discu ão: 10, por

ter de me enunciar perante os provectos ela

pau'ia, algun dos quae yem de discutir o me mo

{lbjecto, e tão abiamente, como era de e p rar'

2°, porque, ouvido d improvi o, talvez falte i

expectação do que, ben volos, tenhão po to

em mim alguma confiança.

Longe, porém, estou de improperar injusto

a quem nao faltára a eus devere ; ou de im

modesto thmjferario· render o incenso da li onja
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interes eira a este corpo, bem que reuna ancião

patriota , a meus olhos, dignos de veneração e

acatamento.

Devotado á patria, eu leponho o meu co

ração nas aras agradas da liberdade, da hom3.

e 'da verdade.

Â. liberdade, a honra e a verdade me er

viráõ de guia.

E, a sim, illuminado, direi que o paragrapho

. em di cus ão não p6de deixar de s l' decidido

pela negativa-l0, por e tal' contra o já vencido i

_2°, por ser impraticavel, além de inju to j

3°, por er ab olutamente anomalo e pemicio o.

A fina,} o:fferecerei minha reflexões obre as

propo içães mais notaveis dos meus illu tre

collegas de opinião opposta. .

Por estar contra o vencido, clice em primeiro

lugar, e intento prova-lo. V6s, meu enh01'0,

haveis seriamente reconhecido que a primeira

proposição, constante do projecto da Augusta

Camara dos Deputados, importava que o Imperio

do Brasil fosse uma monarchia federativa. Po to

isto 1 e servindo-me do argumento o:fferecido

,nesta ca a por um dos illustres enthu ia tas

elo federalismo nominal, scil'icet, qtle a federação
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não repugnava á monarchia, definida esta como

governo de um ,6; eglmdo o qual, poder

se-hia chamar monarchico, por ter um s6 pre-

idente, o governo geral dos e 'tado da Uniao

Septentrional Americana; é evidente que a fallaz

monarchia federativa poClia envolver a idéa,

bem que c 'quiva, de um 6 chefe no E tado,

fo 'e electivo, temporario ou vitalicio; em que

todavia na existencia stiv s e ligada a dy

na tia algllrna-é nao menos evidente que, não

tendo pa ""ado imelllante propo içao, deixa de

'er admi ivel ta, ua adhcr nte, da nao vi
taliciedade do enado, como apropriada a 6

ell ten ia le um hefe apenas; t mporario ou

vitalício, ma' nunca um chefe hereClitario, re

pr entant de uma dyna tia, e e ta emmdada

pela 1 i fundam lltal do E tado que a im o

con agroll. E endo demon tl'ado que a alte

ração da vitalici dade do Senado 6 se poderia

adaptar a não hereditariedade c1ynastica do

chefe upr mo do E tado-como he itar- e, meus

,enhares, obre o prejuizo daquella, não se tendo

ven ido a propo ição 1a a re peito de ta? T m

sei como, em e deixarem ta..'far de ersatilidade,

quérem os m us illustre collegas (depois de
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terem votado, m vao, pela la propo lçao da

monal'chia federativa) que, nao endo vencida

esta, possa ter lugar, e ser admis lvel, a pro

posiçao tendente a não vitaliciedade do Senado,

faltando, como indubitavelmente falta, a P e

capital ba e de toda a reforma geral sy te

maticamente pl'OpO ta e con tante do projecto

da Augu ta Camara temporaria' alvo e o

nobres Deputado têm con ebido um novo plano

. de reforma , novo, sim, e segmament fóra de

toda a expecta ao con titucional, por se con

siderar concebido e combinado ulteriormente á

referida deliberação negativa em A sembléa Geral

e excentrico ao proce . o pre cripto nos art . 174

e seguintes da lei fundamental jurada.

Se, poi.s, segundo os principios expendidos,

é obvio que a deliberação da sembléa Geral}

negativa ela. proposição 13 do projecto de re

forma da Aug'u ta Camara dos Deputados, obre

a monarchia· federativa, tem prejudicado a pro

proposição 5\ respectiva a não vitaliciedade do'

Senado; ainda mais claro e po itivo me parece

o prejuízo dado da referida 53 proposição pelo

que 'Se decidio, tambem negativamente, a nao

existencia do Poder Moderador, uma vez que,
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can rvac10 in oltm1.e O me mo I der, (cuja pro

po. ta incri tente induzia á divi ão di tribuição

de ua attribuiço pIos demai podere' po

litico que nao rão upprimido), nã se lhe

podem cas:sar u alterar justamente nenhumas

de" relaçãe que o ligao ao demai ramo do

1 "i:-Iati,o; menos emp ceI' < harm nia recipro

cament g'uardada em toda a demai' parte

.. "t'mati a' de m cam mo ocia!.,
R for ,ao- e razõe expendida, á vista do

rcncido, contre 1a 2a pr po içoe , se se

reflecte \UU ponco obre a 3a, igualmente re

jeitada. a enceu que a manar hia fo e

federativa, ma que fos e tal mo a Nação a

a c]apuÍJ:a, e acha ou agrada na lei fun

damental do Imperio. ~w 'e ,"cu cu que fo e

upprimido o Po ler Mod radar, ma que fosse

co .rvado como e tá na Con tituição, este poder

neutro, have de toda a organisaçao politica,

c a quem umpr Telar pela manut nção da

independen ia narmonia equilibri dos mais

podere' politi o. Não e venceu, qu a C n 

tituição (, guramente a que e pret ndeu fazer)

mar as. , di tinctamente, as attribuiçõe co;m

potente' ao Poder Legislativo; á As embléa. na-
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cional, sem conC1.UTencia do outro ramo deste

poder; á cada uma das Camara , que compu

zessem a Assembléa Geral, e ás que fossem

communs a ambas as Oamaras, fazendo-se nas

respectiva attribuições as alterações convenien

tes. E, nada disso tendo-se vencido, como poder

se-ha sustentar que seja admissivel uma só re

forma, a da proposta da não vitaliciedade do

Senado, conservando-se este com as mesmissi

mas attribuições e ligado aos mesmos deveres,

que lhe correspondem a sua qualidade de vita

licio e inamovivel?

Serei mais positivo. V6s, meus senhores, ha

pouco vencestes, que se reformas e o arte 49

da -Oonstituição, para que o Senado se pos a

r~unir, independentemente da Oamara do De

putaclos, quando o mesmo Senado se converter

em tribunal de justiça. Oomo se poderá conci

liar uma simelhante refoi'ma com a pretendida

qualidade não vitalicia do Senado? Oomo con'

ciliar-se com a pretendida não permanencia deste

corpo a affirmativa de dever exi til' no intel'

valio de todas as sessões da Assembléa Legis

lativa para se poder converter em tribunal de

justiça? lia, pois, evidente antinomia entre a
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detenninada refol1na (para e. o Senado reunir

independente da Camara dos D putados, quando

se converta cm tribunal de ju tiça) e a não

exi tencia do enado, para e e me mo fim,

toda a veze que se reforme a Camara dos

Deputados, seja no p riodo intermediaria á. uma

e outra legi latma, seja que aCamara tempo

raria pa e p lo a to de uma di olu ão nos

termo do 50 do art. 101- que aliá ,o pro

prio senhore prcopinant ante-vita.li~io, jul

gão irreformavel e de prim ira ne e sidade 0

cial. E eudo tuo :rp.anife ta a antinomia' erá

dado que e dogmati e lUll ,imelhant ab Ul'do,

e como razão publica, no seio da embléa

nacional ?

Outra razNe t ria a ponderar, e sem duvida

rnrti vige.nte ; ma ::; mpr, a m u ver, ecun

daria á expendida, e á' que continuarei a

el.'penc1er, tae c mo a nece idade da exi tencia

permanente de lUll numero tal de Senadore',

que bastem pai'a julgar as causas occluTentes,

mediante o impedimentos naturae , recuo ações
, de partes, etc,

Tambem vence te ,meu enhoTes, que se

não, reformasse '0 art. 61, cl~a salutar execução
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aqm nos têm reunidos em A ~em! léa Geral. E
como, a' im vencida a con ervaçào de' e re·

gi tro, regulador seguro, de toda a possivel in·

dependencia ele arrazoada ou ab. oluta do 1\"
nado? Como 1 fechado com o proprio inst,·u·

mento que a Constituiçao lhe apropriou, todo

o nexo da ol'ganisação social, como poderemo

nós, immecliatamente resilir ele tanto, portan·

do-nos contl'a a garantia nacional da vitalicie

daele do Senado, a maneira ele um inim'go,

a quem, para a salvação da patl'ia devessemos,

quanto antes, aniquilar de todo? Por 111ÍIn I

ainda o (ligo, com o vigor e consciencia de que
sou capaz, a conservação ela vitaliciedade do

Senado condiz plenamente com o beme tal' dá

ação, e e tá e sencia1mente ligada fi exi ten

cia do systellla monarchico-lereditario-consti

tucional e repre entativo, proclamado e cons

tantemente sustentado I ela me ma Naçao Em
sileli'a. PI'ova-se pelas attribuições que ~o enado

exclu ivamente pertencem.

Uma dellas, meus senhore , é o conhecimento

dos delictos individuaes commettidos pelos mem

bro ela Familia Imperial, Ministros de Estado,

Conselheli'os de Estado e SenadOl'es, e dos Depu-
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tados um'ante o periodo da legislatma; outra

é conhecer da responsabilidade dos Secretario

e Conselheli.'os de Estado; e, . endo indubitavel

mente assim como é criveI .que legisladores

que dão por inclispen ave~ a immobilidade como

a mai segura garantia da independencia dos

juizes, e tanto que sobre isso nenhuma reforma

propuzerão, como é criveI, eja-me permittido

repeti-lo, que legi ladore tae juJ~uem dever

tornar amovíveis os Se!ladore , juizes natos dos

crime& que commettao o Prin ipes da Ca a

Imperial, o :à;[inistros e Con elheiros de E tado,

em unnna, os ma.iores per onagen do Estado

em razão do eu nascimento e dos empregos,

que exercitem, quer por nomeação do poder

quer por nomeação eleitoral ? No Estados

Unidos mesmo, como adiante mai detalhada e

positivamente demon trarei, comquanto sejão

temporario os Senadore , não o ao os membros

do Tribunal Supremo, qne têm de julgar, as im

os grandes empregado, como o litigio da

União. No Estados-Unid~s considerou-se tão

seriamente a garantia da vitaliciedade para a

julgação dos grande& empregados e negocias

grandes, que me. mo ao Senado temporario com-o
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pete pre id.ir o 10 juiz (chie! jtL tice) quando te

nha de er alli julgado por impeachmen o

Presidente g'eral da IDao.

E, I oi, meu senhores, contra o sr tema

geral ela nossa Oonstituição, que os Senadores

como juizes criminaes dos primeiros per ona

gens e funccionario do Estado, sejão tempo

rarios e amovivei ; quando inamovivei e yi

talicio são todos o juize, aliá' penalmente

responsavei e ele ignado a julgar ordinaria-

. mente, e s6 de direito, o objecto pal'ciae I

ou que apenas afi'ectã,o á cau a publica.

É, pois, manife. tamente contradictorio á se

gurança e con ervaçao do Es tado o pretender-se

encarregar ele juize amOVIVel o julgamento

do's crime mai atrozes, que po são commctter

me~bros da Familia Imperial, Mini tros e Con

selheiros de Estado, Senadore e Deputados,

sendo taes juizes irresponsaveis, ,ao mesmo

tempo, dependentes cumulativamenie elos favo

res do poder e da' facções populare , já por

aID0r da cOlliiervação no empregos eri tente'

e melhoramento de outros a que a pirem já

pela reeleição. E sendo tudo i to assim, COIDO

julgará,õ imparciaes JUIzes dependentes da vou-
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iade elo poder e de eu ao'ente, ou da von

tade eh Oamara dos Deputado apoiada em um

partido externo que a faça temi\-el ? om re-

istll' ju ,to imparcial um corpo lJhemero,

precario e depen lente a todo os re leitos ?
Como port.:'1,r- e obranceiro á im-a. oe injusta.

e Yiolenta do. dou 0lJPO to extl'em ?

Nuo é 6 pel exerci io impol'tantis imo da

~ttribuiçõe~ 1 jul 'ar que importa qu o e

nado üja vitali i , abrang- ndo ne ta o'arantia

da inamobilidade, todos O eu membro ; outra

.attribnição ainda, mai' vitq,lm nt c ntralisada

no coraça do E tado lhe comI etc e "mO'e pela

na indubitayel I 'l'D1anen ia, Eu 111 r firo,

meu senhor á attl'ibui ao d ex.p dir al'ta,'

<le con,o aça t embléa a o Imperador o

nã tenha feito dou meze d pois do temI o que,

.a Con tituiçao det numa, I ara o que. deve

<J me mo ienado remur xtraordinal'iameute.

Em pl'imell'o lugar a t mporalidadc ex lue

fi. exi tencia de alo'um natl no intel'vallo de
o

uma {t outra I o'i latma: e uno 6 a de ai 'um
, b

enado omo à de outro qualqu r orpo equi-

polente, uma y z que da mio yitalicied< de do

eundo e trata exclusiva ou i oladamente.
~ t3
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Em segundo lugar, a amobilidade exclue toda

a idéa da existencia de Senado no intel'vallo

eonsecutivo á dissolução da Camara dos Depu

tados, sempre que e ta tenha lugar na confor·

midade do art. 101 § 5° em vigor, vi to que

a mesma proposta é para que tenha lugar

todas as vezes que se renove a Camara do

Deputado.

Em terceiro lugar, endo ephemero e preca-

.rio, como se quér que seja, o enado: - de

onde o vigor necessario para arrostar com o

Monarcha e seus Ministros, quando e tes não

decretem como devão a convocação neces al'ia

da Assembléa Geral ?-Como arrostar o Senado

com as facções populares, ainda que excentrico

á tyrannia de um e ao espirito anarchico de

outros? Mesmo quando um Senado ephemero

e precario, como o pretende a proposição quinta

do projecto em discussão, não cêdl;(, á depen

dencia do poder, ~ qu~m aliás se ache subo

mettido em razão dos empregos, graças e fa·
vores - quando, tambem não cêda sobranceiro

a todas as vantagens, que possa proporcionar

a cada um, ou a muitos de seu membro uma

facção popular - deixará de succumbir peja
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fraqueza natural de sua constituição? - dei

xará de de apparecer subvertido nos horrore

do de poti mo ou da anarchia?

Nem e poderá ouvir o grito generoso da

vontade nacional entre o exa perado mortifero

alarido! !! E como, e o eu melhor vehiculo

é a eleiçao, que não p6de ter lugar" pois não

1a quem a determine?! Mas o amor da libel'

dade ainda vive, a luta do de potismo e da

anarchia, de abrio ! ... já tremulo ... já algoz

sanhudo ... já audaz... acommette e timido

remia ... aqui am aça. .. alli degola. .. e. acolá

morre. .. A conftagração é geral; embebidos no

sangue humano sUl'gem e perecem com os Marats

e o Robe pierre '" Quem no alva de tantas

de graça !... Ouve-se o grito clamoroso!!!

A e pada de um U Ul'pador flammeja e decide.

E se horrore tantos, meus senhores, nao

e tão longe de e succederem sempre que o

poder, pr idido pelo proprio Monarcha, nao

convoque a futlU'a Camara ordinaria, ou a que

deva sub tituir a actual dissolvida; - como

,não será tanto mais de receia-lo, dada a não

existencia daquelle mesmo Corpo Senatorio' para

a necessaria e immediata convocação da As-
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sembléa Geral mo lhe compet , na morte ou

falta c1 Imperador porque e nomeie a Regencia

permanente, quando a provi ional nao procêda

a e a convo açao? ponderada verdad , meu:

enhore , me parece tanto mai inconte talel

quanto ao proprio lonar ha a i te o interc e

da conservação, fundado em um direito con-

agrado na lei fundamental e ,ecuudu.do pOI'

ella; intere e, por i so mesmo, ligado á exi '

tencia das mesmas in titLliçõe politicas que o

g'aru.ntem. E, I elo ontrario, a Reb'encia interinu,

revestindo o caracter violento, o tyranni o da

usmpaçao, darà an as a tanto mais prompta,'

e intensas reacções, quando f'ôr mai evidente

e manifesta a cau aI provocadora deHa . Muit

jà me tenho demoru.do Robre a primeira, parte

do meu discms . Pa ar i á egunda, cilicet

que 6 impraticavel o 'S 5° do proje to ela ll

gusta Camara do Deputado.

4 A Camara dos Senadore (diz o § indicado)

4 será electiva e temporaria » - 1a parte;

« A eleiçao do eu membros serà na terceira

parte do que a compoem » - 2á parte, «e

« terá ]l1gar toda' a v zes que se renovar a

« Camara dos Deputados »- ga parte.
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Quanto á primeira parte, a Camara do Se

nado ,ení I ctiva temporaria, d ve- e en

tender que e uma u1J:a não a actual VI

talicia e de eleição provincia1. e, pelo contra

rio, não e entende om o futmo, ma im

com o pre ente dar- e-ha efI'cito retroa tivo

ll. propo ta r forma contra o principio eterno

da nao retroactividade e a retroaccão fi

effeito correctivo de a to aliá válido e to

talmente válido , quanto é po ivel por on

forme á lei nmelamental jmada, orno são

fi arta titulare do membros do Senaelo

carta que até ligão a cli po içao :final elo s 3°

do art. 45 om a elo s, 28 elo art. 179 da

me ma Lei fundamental elo E taelo.

e e não entende com o actuae exi ten

te 1 a propo ta l' forma ma s6 om o de

futlU'o legiv i : não poderá er praticav 1 a

:ubstituição pr po ta d uma ter eira parte ela

totalic1acle elo' m mbro lo m mo Senaelo

'ellào quando vague xactamente o numero

CO-re 1ectivo no perioelo d uma a outra le

gi 'latlU'a' ou no periodo ela onvo ação de

lUna á outra Camara elo D puta lo , lac1a a

hypothe 'e d qu sta seja di olvida.
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2a parte. ( A eleiçao de seus membro

será na terceira parte dos que a compoem

presuppo tos os argumentos já expendido :_

Como se designar o terço sub titutivel, se todos

os Senadore actuaes têm um igual direito a

servirem vitaliciamente como Representante da

Nação, e por qualquer da re pectivas pro

vincias? - Como accommodar essa designação

a cada uma das mesmas provincias,' se 11a

.taes que têm um 's6 representante no Senado,

,quando outras têm seis e mais? - Como com

binar a pretendida exautoração, mediante tanta

desigualdade, se a Representação Naciona:l deve

ser fiel ao numero dos cidadaos repre entados

em referencia á maior ou menor população de

.cada uma das secções do Imperio?

3a parte. ( A eleição terá lugar toda a

vezes que se renovar a Camara do Deputa

dos. » Se a Camara dos Deputado dever· er

dissolvida, e o fôr j - que justiça e intere e

nacional exigem que se tenha tambem, como

não existente uma terceira parte dos membros

do Senado? - Qual. a razão, combinante com

o bem publico, para que com a dissol~ção

occasional da Camara dos Deputados, fique a
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nação acephala, ou policephala? - Será con

ducente á exi tencia do systema social, que

a Con tituição, onde se elia encena, fique pró

derelicto de tituida de seu guardas naturaes?

Uma imelliante innovação meu enhores,

6mente quadraria á proposta mudança total

da Con tituição, sim, se deixasse de existir o

ystema monarchico constitucional representa-

tivo, proclamado,. jurado e sustentado pela

Nação Brasileira.

E' com a creaçao de um Senado, totalm nte

novo, que poderia ter lugar a· proposta ub

stituição d um terço de seus futmos m,embro ,

seja biennal ou quatriennalmente, uma vez que

de de logo fica e prevenido o modo pratico, c

o principio ub titut iVO, e, não offendendo a

·direito algum anteriormente adquirido, fo se

em conformidade com a ub tituiçao temporaria

e parcial, previamente decretada. Âs im foi que

nos E tado -Unidos se elegêrão os seus sena

dore, e dou na razão de cada um E tàdo,

em e ter em consideração a maior ou menor

população re pectiva, prescrevendo-se immedia

tamente sobre o numero total a decretada ub

tituição biennal, e preval~cendQ, assim, a igual-
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dade em E tado contra a base olida da re

pI'e entaçao, aliá guardada a respeito do de

putado . no que se deu a vid nte disparidade

e anomalia de ficarem E tado como Rhode Islam}

e Providense, Plantationi e Delaware com um

6 r pre entante e dous enatlore' em ne-

. nhmna differença de il'ginia, Pen ilvania e

Ia achu ctf', aliá com cl z e oito repr en
tantes.

Um illustr deputado (o I r. Evari to), lll

ba,raçado em algumas da indicada que tõe t

como defensor da reforma que r futo inculcou

tê-la. resolvido inconte tavelmente, declarando

que deL'{a semo isso á leo'i latma por vil'. I i

melhante soll1çao (quo mai propriarn nte .e

eleveria ela 'mcar entre a, e capatoria que

muito li tinguern a habili la lo do illu tI.' ora

r1or), ~ manife tall1ente il1con titncional e ab
. urda.

E' incon titucional, porque nos não clID1pre

decretar reforma alguma enão obre a verifi

cação de sua necessidad , a qual s6 se p6de

dar, havendo-se copulativamente demonstrado

que é util e justa a mesma pretendida mudan

ça; - como se .p6clem dar estas condições vil'-
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tl.lae e expre ampnte pl'e ·cripta.· na Constitui

ÇllO quando o I roprio. aut res e afano o'

defen ore da reforma ainda agol'a ignorão o

meio pratico de ua onfecçao e execLlcao?

E' ab mela, porque nó, 1 gi ladore 11ao

ha,emo 1 ommettor á. 1 i latura que e

egu , lUl1a reforma onigmatica além d lDl

praticavel m muita ele ua parte, mor

tifera la propria 1 i nmelamental juraela, E é

a im que o declama f a Na,çao qu ~l' reforma!

Opovo a cx.ig !» omo le ejar o que ele co

nhece! orno dev 1'- conceder aquiUo m 'mo

que o nutante Ín uI a lo 01' 'ào lo ua opi-

nião a 11ao in apacitado el expli ar?

r ao, meu senhore, a açao não quér, nem

n6s por ella poeleremo querer uma iunova-

ção, cujo mal ão da. prim ira ordem e im-

min nte ; ma ujo ben ão, ainda agora,

e. tl'anho ás fa uldael int 11 tua, tlos seus

mui had.ido nthu ia ta .

Re. ta-m a ter ira parte elo di ur o, - É
ab olutamente anomalo e penuCloso o § 5° em

di cu ao,

A meno ele er vonta 1 illli creta de innocular

em n6l:i tuelo o quo 6 I óele . er bom para os
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Estados-Unido da America do Norte; - que

outra causal de e querer trazer para aqui e .

. pecies heterodoxa , que nada têm de coaduna

veis com as in tituiçõe prosperantes em nossa

patria?

Esse vime de folhagens, tomado da arvore

.con titucional de Wa hing'ton, longe de poder- e

enxertar cm a da no sa patria, aliás :B cundante

em flôre e fructo , s6 servirá para emmarasma

la até fazê-la perecêr de todo,

. Se naquelle E tado exi te um Senado teU1

porario, .e tá na razao de um presidente, res

ponsavel, electivo e temporario; - poderá qua

drar o me mo a respeito de um Monarcha

vitalicio, hereditat'io e inviolavel? Se naquelle

Estado existe um Se~ado amovivel, e tá na razão

de l~m presidente, ao qual falta alguma acçao

legislativa, que não seja dependente do me mo

Senado e da Camara dos representantes: -po
der-se-ha dizer assim de um Monarcha que

exerce todas as attri.buições d...o Poder Moderador

e as do Poder Executivo, abrangendo pelo. orgão

dos seus ministros uma iniciativa de leis noS

casos geraes? ,

Se o Senado nesses Estados p6de não ser vita-
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licio julgando do presidente até o inpeachement

(pois que o indictament pertence ao tribunae

de justiça ordinaria); deixa de proceder a mesma

razão para com o enado do Brasil, ao qual

não incumbe exauthorar o chefe do E tado in

violavel pela Con tituição . ma , . iro, julgar defi

nitivamente a todos os grandes empregados pu

blico inclu ive os Principe em exceptuar

os ucce ore. pre umptivos do Th.rono, como

e já demon trou.

Se no E tado - nido a amovibilidade está

na razao directa da independ ncia individual de

cada um enador; por is o q'ue nenhum empre

gado publico ahi o póde er, nem lhe cabe a

acceitaçao de algum lugar lucrativo durante o

tempo do exercicio senatorio, cá no Brasil suc

cede mui pelo contrario, poi que Senadores e

Deputados são empregados publico ; e não s6

por debilidade de caracter alglrn, como por

nece sidade outros, se mostrão susõeptiveis de

se levarem da's' graças e dos favore do poder.

Se no Estados-Unidos os Senadores exercem

a maior parte da grande attribuiçãe (que po

dem tornar o presidente da União. em depen

deneia para com elles, pois que até sao o eus
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con elhei.ro) entre nó ,o enado eleve estar de

continuo em pre ença com a amara elos Depu
taelos e com o Monarcha, para que ele uma

parte nao haja exce o para de poti mo, e de

outra para a elemo l\acia e olygm-chia.

E á vista ele tanto exautora los da vitalicie

dade o Senadore '- como erão capaze ela

a,lta,- attribuiçõe' que a on titLúçao .lhes con

ferio? Como desempenharem ondígnamente o

~acerelocio politico, que lhe incumbe pelo sa-
I

grado penhor da libcr lades publicas?

E tou ·certo que se se quizes..e, como nos E
taelos-Unido.. , -que a el içao fó "e ele igual nu

mero ele Senaelores em aela provincia- que a

fize em os respectivos lon ~lho, Gerae -que

nao comprehenele ~e empreo'( d algum publico,

etc., não achm-ia tanto eleD n ore' . e cusára

atribuir á Naç'lO um . imelhante te 'temlmho

como expre ,ao de 'ua vontade, ou com0 1'6

fórma nece sitaela para o seu bem.

ão no obstinemos na encetàda carreira. Se
n, aniquilação total ela Con tituiçao não ponde

ser vencida, como foi proposta i-para que in

si. til' em solapar a bases ele sua maior con oli
dação?
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O' Franceze . por mai. que dominado do

prurido innoyador ontentárào- e em reduzir á.

vitaliciedad ua pairia d ante heI' clihuia'

diremo que a açao Franccza é meno zelos!;\,

do apeIfeiçoamento d sua ir tituiçõ politicaR?

Entretanto não fi ou a pai.ria franccza, tfi;)

popular orno é o no, o enado m6rmeute

e prepondera eo'uudo a arta a ida le d

25 anno om y to d libcrati o ao 3O, ao

conh'ario do m mbro eh Familia Real Prin

cipc de ang'ue, no quae ba t yã 25 anno

COlll a e I· ial iI' um tan ia d nao poderem

tomar a ent . mordem po itiva do Rei em

cada, e :"0, et .

Como ton 1 ng- de julgar la antic1ad

da ir tituiçao p lo omportam nto actual dos

individuo a qu lU um! r eu d mpenho,

não de ceI' i a fa to . toda,i.a perguntar i,

se, o .. cnado ap zar ti d ver ao IroI erador,

que abdi ou, a olha e nom ação indi'ii.dual

de eu m mbI'o', 11'10 con l'ya, com a aju.

tada moderaçao, o penhor agrado ela in ti

tuições jurada '? Ig'norar mo n6s, que do eu

seio emanou a 1 i garante lo tiireit de pl'O

priedade?-ql1e no enado forao ini.ciado o
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regimento das Camaras Uunicipaes e dos Oon

selhos Geraes? Não emendou e11e, e para melhor,

a lei actual da. liberdade de exprimir o pensa

mento? Negou, porventura, o seu consentimento

ao Codigo Penal, á dissolução dos corpos es·

trangen:os, e á muitos outros actos leg'islati

.vos, em que aliás, interes es oppostos teria o

poder?

Fôra apropriado o contraste da Camara tem

porari3. depois de 18311! 1 Más não o faça um

Deputado

Reconheceu o illustre preopinante (o Sr. Eva

risto) que a. eloquencia, o enthusia mo, 'as pai
xões pódem compellir a excessos a Camara dos

Deputado , para que seja necessal'ia a existencia

de uma outra Camara, menos homogenea em os

elementos de sua composição. Assim é; mas

omittio, sem duvida por esquecimento, o que é

mais notavel, e vem a ser- o vil interesse, o

servilismo ministerial, que, extinguindo todo o

sentimento de amor da gloria, e fazendo esquecer

devêres os mais sagrados, alenta o espirito, fo

menta o arbitrio e serve árabida tyrannia envolta

e,m vestes de sangue l. ..

Accrescentou o mesmo orador, que nao deve-
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ramo de e perfU' do acerto da eleiçõe na sub

stituição do Senadores, como e pretende com

aproposta, pois que o povo empre nomêa bem.

Assim é a regra, sustentada por Machiavel e

Montesquieu, quando aflirmao que o povo tem

um admll:avel in tincto para acertar na e colha

de eu orgao e defensores -ma porque do

me mo fonte quieu se não adoptará para re

conhecer como util e nece ario, em o actual

Senado o prin ipio de vitalici dade? O sabi

philo opho põz a questão e a resolveu, su

tentando-a com os exemplo, que já. em outra

occasião referi, da republica de Athenas,

Lacedemonia e Roma; como não deverá pre

valecer o me mo principio, e com muito maior

razao, a re peito de uma monarchia heI' ditaria

con titucional e representativa? .r ãq valerá. elle

tanto, como aqllella especiosi lade do in tincto

do acerto eleitoral? Não diz o mesmo Montesquieú

que as funcçães vitalicia têm a vantao'em de

economisar aquelles, que a exerc m, o interval

los de pusillanimidade e de fraqueza,' que pre

cedem á entrada na cla e de simples cidadãos

e á expiração do eu poder? ão teremo nós

passado pela experiencia de ta verdade, á vista
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de alguns dos nossos Deputado' no 3 e 4° a11110

da respectiva legislatma, ora porqu fitem obre

a rceleiçao, e ora porque cuidem apro eitar- e

das profu õcs do pod r? Entretanto que o POyO

a quem tudo quanto ha de imputavel se attribuel
llem sempre é quenl elége' um parti lo capcio, o

.mnitas ,ezes delle se apodéra .0 faz obrar

absolutamente em contradi ão a eu mai 'iritae

interesses.

A verda le, finalmente, luz a eus olho ; e

feliz elle , e nao s acha ele toclo atraiçoado.

Orêo o nobre preopinante dever inutili n.r a

comparações d um abio Sellalor, a r speito do

lastro de um navio e das juntas de um carrOl di

zendo que ao navio se muda o la tro, ao CaITO

os hois. Resütva mostrar, c o lastro é mudaveJ

quando o ~avio 'iriaja em alto mar, e se os bois

se disjungem continuando o carro em seu CUl' Oj

u1as como o não mostrou, c o nosso ystema so°

cial não deve parar, ó forçoso que lhe não tolha·

mos o equilibrio e a força manten dora de seu

curso natural e progressivo.

Exclamou o meu co11 ga, ,9.ue o Poder Modera

dor céde suas attribuições respectivas aos Con

selhos Gemes; a As, embléa Geral, tambem cédej
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quando
1.4
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t,s6 o enad nao qu ~r ed Ar!!! E pois; como

póc1c cedêr a embléa eral em que o. anado~

cêda? os rapi lo elevado tiro le ua imagi

naçao terá o illu. tre orador que o enado não

faça parte da As mbléa Geral? Oom e1feito o

enac10 céde de na attribui oe quando v6ta

que e melhor ma' do on elho Provinciaes. e

céde Gl. bem geral da a ao' -para beneficio de

quem abdicaria Ue a yita1i.ciedade?

A Nação na admitte di tin çõe por mais que

.0 de pota . a queimo. Importa aber quaes a'

di tincço e quae o 1 pata 1 a que se refere

meu illll tre coIl ga.

Quanto a e te deixarei, qu eH me mo no-los

indique quando lhe aprouycr' quanto por 'm ás

distincçoe - qual o paiz bem on tituido que

lIão a tenha da na,tmeza la 'lu se trata, e i

menta la na ba e de utilidade o'eral a faval' dos

talento e virtud ?

Trabalho fA ra o ombinar tanto rancôr I ela

distincçoe qu m, talvez o t nt lema iado me

nosprezo I ar tudo quanto lh antolha f6ra

da ameola da maior con ideraça .

A leiçfío ternporaria (diz o nobre

,grang'a a illLl 'tração progrc' iYa- e
II.



- 210 -

não a grano'êa? Tudo erve e se tem acal1'e-.
tado! ...

A mobilidade repetida da el içõe faz lcgi 

ladores. O exercicio de legi ,lar produz o ffeito

contrario.

Poi bem, consiga- e o vantajoso effeito da

mobilidade, mediante a leiçao periodica da

Camara dos Deputado j e, a sim se evite que

hardidos fatuos demagogo e apodérem de am

bas as Camara e in titl1ao desg-i'açada irrcmc

cliavel ocblocracia quando a eleiçao desacértc,

. Se a perfeição (le1'iva da e tabilidade, diz o

nobre deputado, 'ejao, tambem, vitalicio o

Deputados.. O argumento mLO fôra procedente,

nem mesmo quando a utilidade da permanencia

do Senado, consisti se s6ment em o cnado

res tornarem mais habcis no exerci io contínuo

de legi lar: ma a verdade é, que em muitas

outras razoe e sustenta a g'arantia da vi

taliciedade: razões, que, tambem II tentào

como incl.ispen avel, a mobilidade ela Camara

que concorre natma1mente com maior porção

do elemento elemocratico na composição do

governo mixto e .a, temperamento elo seu cqlli

librio salvador.
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Um outro illu tI' deputado (o Sr. Hem·ique

de Rezende) di e que a Inglaterra. esteve a

pique de urna revolução por causa, da Camara

do Lord. Ma -como procedêrão elle quando,

a todo os r pito, conhecêrao que a reforma

era nacionalm nte exigida? - Cedêrão.

E e, poi , e que fazem ela e á parte, a-

sim procédern: corno proced ráõ contra os ill

tere es nacionae, enadore e colhidp da

ma a geral do idadão popularmente eleito

e cujo intere e pe oa e de familia e81:<'1,)

plenamente identificado com o interesse ge

me da patria C?

Taes têm ido a razoe dos illustres antago

ni ta da viiali i dade do enado razoe que

bem 'o par cem om outra , não meno nuga

toria do que faIfaritemente dizem não dever

exi til' uma. monaI'chia na America, omo se a

e ta pa.rtc do mnndo conhecido e adapta e

melhor a anaI'chia da inculcada republicas, ou

a autocracia do je uitico PaI'aguay.

E porqne nao seguu.'ão, meus illustres col

legas, a opinião ele publicistas normaes, em

materia tão grave? Qnal o professor ele direi

to publico a persuadir-lhes, que, na confecçao
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da lei ftmdamental de uma monarcrna heredi

taria constitucional e representativa, se podem

accommodar preferivelmente, duas Camara de

repre entantes temporario ? E se tal publicista

nao ha, nem haver p6de (porqne deixa-lo-rua de

er quem imelliante paradoxo proferi se)' por

que má fortlma havemos n6 de especular

em politica fundamental, cujo erros commlilll

mente produzem muitos crimes? - Por que

desventma nossa ha de haver entre nó quem

q.leira e in i ta para que todo o prinClplOs se

condemnem, e desprezada a expericncia me tra,

pro igamos temerariamente a sinuosa incerta

carreira das iunovaçã s? Afigura- e-me, neste

momento, algun de no so compatilota preci

pitando sy tema uníver almente reconhecidos

em politica, mas, ainda ent~o, não adaptavei ao

nos o palZ.

D'aqlú um qu verga ao peso enorme dOR.
ferros do despotismo em sumidos calabouço .

e ei-~o, qLle no exilio chora procurando alvar

a existencia! D'acolá um outro, que privado

de quanto a fortuna com a liberdade conférem

é já da populaça infrfme, em seu pezar abal

roado ! ...
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.A. patria natalícia g me irriçada de patibulos

e algoze , que poem termo á vida de de gra

çada victiroa!!! Tudo é cou ternação e luto

onele a liberdade, nao ac eita, foge desappa
l'eee! ...

Se mp. quadro tão doIoro o aperta com frieza

mortm ra o oração nsivel de todo o Bra-

ileil'os -porque, ainda depo' de 'recuperada

a liberdade abu ar tanto de eu benignos

fmeto e até querer-lhe decepar o tronco da

exi tencia?

E notai que então o:ffria uma I arte I ainda

que mui on idemvel do orpo nac~onal i as

demai LU'a ao deUa. ao a,.onte erá, de gra

çadamentc, a iro e o grande mal ataca a ca

beça já um pouco affi tada, pOI q e tudo
pere eria...

egul'am nt ,meu enhores, e algum con

ceito pOI ulàr plana sobre mim, orno em fructo

de lealdade e fumeza, com que a patria irvo,

eu de bom grado o exponho e exporei, empre

que tiver de d viar a meu patrícios alo'um. b

mal, que O" ameace. em eu e'S:.porei es e con-

ceito popular em fructo. As im como o que

planta, em terreno fecundo porção de cerea



tem de ver cedo, 01'1'11'- e cúm elie a natureza

e proporcionar-lhe, em ab::t tada colheita, com

que se alente, e ponha a alvo da mirrada

indigencia: as im o patriota que não ayaro

na aras sagrada da liberdade, expõe a 01 iniào

adquirida, cedo tem de vê-la reproduzir em

coraçõ justo e agradecido tal que de con

tínuo atormente a multiforme inveja, a livida

virulenta calumnia com todo o seu infernae

conjuros.

D'aqui me irei satisfeito da patriotica m.i ao

com que me homão meus patricio . E te corpo

de anciãos, depositario do agrado penhor Coon 

titucional, melhormente inteirado da santidade

do sacerdocio politico, que a pau-ia lhe con

fiou e que pela pau-ia exerce, no-la ha de de 

empenhar alliando a eguridade com a natural

g1.'andeza e prosperidade g~ral da família bra

sileira.

2° DISCURSO.

Me"ijs senhore .- Eu me julgava totalmente

desencarregado de motivar mais alguma íez

o meu v6to pela manutençao e guarda da Cons

tituição brasileira, sustentando a vitaliciedade do
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• cnado, de de que vos dixigi a paIana no se

g'lilldo dia, tffi que nos occupavamos d ta

important que tão i tanto melhor depoi que

,i que minha razoe erao magi tra1mente u

tentada por tao abios e eminente oradores,

como o que depois de mim faliár'w. E de

tal orte me da, a por ati feito, ne ta parte,

que todo me havia dedicado simple mente a

attender e a oUVU'. este pl'OpO ito porém,

deixaria eu de er con equente e ilencioso

e mudo. falta e 0111 a m re ida re po ta a

dou ele mcu illu tre collega que decla

rado ine:s.oravei antag ni ta da me ma vita

liciedad , a qu nos referimo , talv z julgas

sem ter, om declamaçoe e pecio a e far

fante nUo'atoria, nao s6 diminuido, orno de

todo anilulado a força e congruencia de alguns '

de meu argumel1to

No meu primeiro di c,ur. o me fiz argo de

provar e creio que pl'o~rei ati factoriamente ,

que a propo içao con tante do s 5° do pro

je6to em di cu ao, e d via nece ariamente

venccr pela negativa: 10, por e tal' contra o

j,t vencido obre os §§ anterior . 2°, por im

praticavel, além de injusta i 3°, por er abso-



lutamente anomala c pemiciosa sua doutrina.

E persuadido de que em leg'i laçao, bem como

em moral, ,o melhor meio de fazer adoptar

wna verdade com preferencia a outra, con

si te em demon traI' claramente o. seus bon

ou máos efi'eito . pro urei de empenhar e te

m~thodo analytico ;. e, des mpellhando-o fiu

tent i que a propo ição sujeita constante do

§ 5° em di cus. ão e reduzia a um euigma

indecifravel, por aquelle me mos que. mai

pugnavao para que eHa fosse gerabllentc adop

tada.

O illu tre orador (o Sr. Eval'i to), que en

cerrou com o eu di curso a e ão ultima I

proclU'ára decifrar aqueHe .enigma, e, no in

tuito de no-lo per uadil' itou o modo pratico da'

substittúçõe ,prescripta a re peito do Con olho

dos 500 e antigos. Seguramente o meu illastre

collega alludio á Con tituição dada pela Con

vençao acional da França em go to le 1795:

- mas quem tão obtuso, que nao reconbêça

que o nobre orador se illudio, se nos não creu

embaü' ?
Primeiramente prepondéra a grande e inven

civel differença de se tratar, entre nó , de Se-
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natlor s já eri t ntes, em continu ado exer

cicio, confonne a lei fundamental jmada, e

que lhe deu o er politico. A Constituição da,

Republica Fran eza pelo ontmrio, crea,a O'

Con eiho pre crevia o modo de elegêrem

e 8ub tituirem de futuro o eu' membro .

Em eO'undo lugar, a onvenção Nacion,al de

França tratava primordialmente de fazer uma

Con tituição nova coufe cionando poderia -er

citar o arbjtrio de e colher o methodo 1e ub··

titnição que lb parece melhor, em que,

n im a,enta' e preJLuz algum. Nó , pelo

contl\ rio tratamo de reformar uma Con titLli

çào monar ru_o-heredjtario-r pre entativa e d

nb tituir á uma de ua' e senciae' ba ,e' a

peça di form·, h terog nea , ,parlam ntal'-

mente e tranha a eu natural mecani mo.

Em terceil'o lugar - a mobilidade do Con

selho c1 500 e antigo podia e combinar

com a, exi tencia e1 hemem do directorio exe

cutivo, tambem amovi el na razao de ca la um

de eu membro::!, annualmente á sorte, além

de deverem er eleito pelo mesmo corpo le

gi lativo. Entre nó , muito pelo contrario, um

Mollm:cha l~el'editario é o hefe do Poder Exe-
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cutivo e o exerce por mini tro de sua no

meaçao c amoviveis ad nut1~?n.

Em 4° lugar o membro do directoria exe

cutivo erão re pon avei' e slljeito á julgação

final da Alta' Côrte de Ju tiça, bem ómo o

membro ele cada um dos Oonselho' legislati'Q ,
I

Entre nós o chefe do Poder Executivo é in·

violavel, seu agente, bem como os membro

do Corpo Legi lativo, exclu 'ivamente, julg-aveis

pelo Senado.

Em 5° lugar, o Corpo Legislativo era per

manente e, ao me mo tempo, veelado ao don

Con elho's o poder e reunirem jámai em uma

só sala. Entre nós as essões da A embléa

Geral ão periodicas,.e amba a Camaras podem·

se reunir, como realmente nos reunimo , em

conformidade do art. 61 da onstituição.

Em 6° lugar, o Oon elho de 500, podia fazer

sessão' com 200 membros; entretanto que o do'

antigos não podia deliberar 'ém os reunirem

em numero de 126 scilicet) metade e mais um·

Entre nós é commum ao Senado o que está

disposto para a Oamara dos' Deputados não ter

se~são.

Em 7 lugar o conselho dos antigos não
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tinha, a re peito do projecto de lei do Oon

selho do 500 enão o .....éto ou sancçao. Entre

n6 tanto a amara do Deputado como a

do enado tem mutuamente o véto geral, e o

relativo rejeitando e corrigindo uma e outra

o projecto re pectivo àm o con iliadOl: re

media do referido art. 61.

O que me parece entretant digno de ob

serração é que o nobre orador, não deparas e

na indicada Oon ,tituiçao franceza dé 1. ti , com

o prin ipio ahltar da e tabilidade e indeperi

dencia do juize , prin ipio 'ahi conciliado,

quanto era pos iv 1 com a in tituiçõc. democra

laca para convir comno co obre anece idade de

er \ itali i o enado ; ele achar- c tao im-

parcial e ju to quanto humanamente e deva

de ejar: uma vez que lhe cumpre conyerter-.
e em tribunal de justiça, e julgar por crime

o maior p r::;onagens e funccionario do E 

tado. Todavia nã devêra er tamanha a

impres ao au ada por 'simelliante illcoheren

cia' quando um outro illu tre orador, e

aliás, tido.por mui abalisado juri onsulto e pu

blicista de puI o (o Sr. Vasconcellos) julgou

desvanecer a minha asserção obre erelli Vl-
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tali io os membros do Tribunal Supremo.do

Estado -Unido, com declarar, que ene. erào

~vestido mediante a declaração de rem con·

,ervado emqnanto bem erVIssem.

Pre indindo de. er e ta phra e entre nó

inconcns. a a respeito das nomeações do funccio

nano á. vi.d[\,; - nao e ta,rGi, recordado o abio

j LU'iscon ulto de que a clau lua « qLbandiu e

bene gesse1'Ínt» sub titllio á que ant riormente

vogava na Inglater~'a • dU1'ante beneplacito I

e que por con cgninte, desde 1701, ficavão

ahi vitalícios os juizes, por acto especial elo

parlamento em o reina lo de Guilherme m?
'Desconhecerá o nobre orador que a me ma

phl'a e «quandiu se bene ge sel'int » foi aelop

tada pelo' American s com toda a força de

expre' ao e de intelligencia pratica, com que

fôra concebida e acceita naqn lia na mãi pau'ia?

Dirá alg11em, I 01' aca o, que os juizes na

Grã-Bretanha sao amovivei , .ou temporaria

mente succedidos ?

Por con eguinte é vi to que o illustre ora·

dor, Sr, Eval~sto, não decifrou o enig,ma, apezRr

de ter todo o tempo de 24 horas para con·

sultar, oU:"'U', combinar, cuscernir e descrever i
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e tanto não decifrou, que o tornou ainda mal

emmaranhado do que d ante era e aqm um

tal comparatiyo p6de 'er admi i,· l.

E na yerdad 1 meu enhore 1 • e a Taçao

reclama e ou quize e alguma reforma na 01'

ganisaçao do nado, e alguem leva se a peito

illudi-la com qualquer jargao apparato. o - re

formataria, certo que nao de empenharia mai

bem o u intento imulado do que metendo

lhe á cara uma propo içao tal omo e a me. ma

com que. nos o upa. Pl'.imeiram nte ão

19uac todo o. enador exi tente - m qnae.

dclle rccahiní a exautoraçao qn e lhe pre-

tende de retar ?

El11 2° luo-ar poderião d -

'ignar do exi t nt o xautorado e Ll b-

,tituivei. 1:a tal ort nao pr viue a propo içao

do § 5° m di u ão: tal arte o me mo § 5

contradiz ou x lue ab olutamente, quando quêr

que tud e faça por eleiçao. A orte é cég'a:

a orte é antin IDL a ao. olido e alutal'e.

principio repre ntati, .

Em 3° lugar. Suppondo que a exuutoraçao

será designada por orte -'- quem no dirá quae .

erao os designado á de tituição? Quem po-

. '
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derá accommoda-la no embrião do po iveis

a ponto que a provincia fiquem repre en.

tadas, e onsentaneamente a decretada ub

~racçao de um terço da totalidade g ral ?
Em 4° lugar. Podendo nao ficar alguma

provincias repre entada , ou sendo-o de igual.

m nte - dar-se-ha, nis o, um bom de envolvi

mento do anhelado germen municipalisador,

porque tantos forço julgão fazer ~s meus illllS

tI' s collegas da opinião federativa? Poderão el'

coherentes os illustres enthll iastas da IDmU.

cipalisaçao e do federalismo theorico quando

se declarem, definitivamente, a favor de uma

subtracção na totalidade' do membros do Se.

nado, essa a mesma capaz de de trair a 'ba e

reI re entativa de cada uma da existentes ec
ções do Imperio?

Em 5° lugar, Sendo a Ol-te quem de igna

o cxautorandos e sub tituivei (contra o prin·

ClplO electivo e de representação por proviu

cias, segundo sua população), - conseguir- e.

ha por ella a proclamada re erva do incul·

cados selectos, de maneira que a eleiçao sub

stituitiva s6 o seja dos não selectos?

Assim como o illustre orador não decifrára
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o enigma, quanto ao modo pratico da exclu

sao e ub tituição, tamb m deixou de 'ati fazer

ao argmnento ~onsecutivamente proposto, 'obre

u existencia do S nado, para guardar a Con 

rituição fazê-la cumprir, quêr no intervallo

de uma a outra legi latLU'a, quêr d poi de uma

di olução:

Conforme tá concebido o paragrapho u-

jeito, e tão circum cripto, como é, a conver

ter-se a amara do enado cm lc tiva e tem

poraria . a er a eleição de eus membros na

terça parte elo qu a compoem, a que tenha,

i o, lugar todas a vezes, qu c r novar a

Cumara do Deputado - qual outra, cousa po

deria fazer a I gi latura por vil', C uma i

melhante propo ição pa sa se? E, não podendo

cuidar a I gi latura que e égue ele nenhuma

outra reforma, que nao eja a propo ta - quem

é que convocaria a A embléa Geral quando

o executivo nao a om oca e - eja ordinaria

mente para a 1 gi latura eguinte eja extra

ordinariamcnt , porque tive c luo'ar uma di

olução? Quem convocará a A en bléa Geral

(que não exist) na morte do Impen dor para

que se o~cupe de I g:er os membro da Re-
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gencia p Imanente, quando a provisional llào
cumpre?

a hlglatena, comquanto nao exi ta uma

Con tituição sy tematicamente cOOl,d nada, como

é a no a lei fundamental do Imp rio tá to

davia preyenida em h)1Jothc es por um e'·

tatuto da minha Anna' o qual e acha con·

nexo á in. tituiçõe politi a do E tado e deHa

faz part , E' no dito statuto determinado que

Q varlamento se p6de reunir e estar cm e.!lo

durante o periodo de sei meze ' . e ao mo·

mento da morte do rei se achar prorogado ou

dissolvido; e que, quando eja findo periodo

da legi latura, ain la as' im tenha lugar a de·

terminada reunião até que e possa instaUar o

futuro noyo parlamento,

A propo ta fallaz reforma, com o só intento

de destruir céga e ob tinadamentc nada prcvio

nem era natural que hom e . e d preyêr. Em
cambio de phanta ia deixál'a-se a lei ÍLUlda·

mental do E tado á mel' ê do Poder Execntiro

e a J: ação exposta .í, onflagração das f<:Lcçõe'

e todos os seus horrore .

Taes males se devem con iderar tanto mcno

remotos, quanto os abusos elo poder se incre-
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IlIcntarião no sentido directo de 'e eH propor

cionar o po 'iyei meio de pôr O mai compro

mcttido de eu agente a oberto de toda are 

pon abilidade pratica; o que não é sem exemplo.

Até 1715 ra de tre anno o per~odo de

cada uma legi latura na Inglaterra, um acto

de Jorge I augmentou a . ete anno o tempo

marcado. Razõ e 'pecio a~ e produzirao para

uma imelhante alt ração· porém . a verdade

cau aI e taya m receiar- e· a admini tração que

um novo parlamento, menos benigno ou não

connivente com o actual, lhe toma se conta

da 'u pen ão do habeas- 01'J.nt e da medida

dema iadamente yiol nta~ que empregára a pre

texto de alvação do E tado. e por~m o actual

parlamento nao e tive e favoneo á impunidad ,

outro eria o 'mod de pro eder da admini tra

çào, ma nunca em detrim nto e en ial do sys

tema r preseutativo, 'empre vigiado p la Oamara

vitalicia e hereditaria.

Entre nós dada a hypothe e de s di, oh-er a

a cmbléa por não quadrar a algulll M.ini teri

faccinoroso, ou teria lugar a conyocaçao de uma

outra, debaixo da sua dictatorial influencia, para.

eterno ludibrio no so na hi. toria dos governo
R. 15
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repres.entativos, ou no .caso de de acerto em ua

vistas parricida, teria de a li solver logo a exem

plo de Polignac na França, para que a exi tencia

efrectiva de uma tal Oamara dos Deputado não

fosse incommoda aos :Mini tros em tempos de

cri e i a sim cOJ.:!lo recentemente se lltendeu nao

dever ser sanccionada uma resolução da a sem

bléa geral que l'esponsabilisava o juizes de paz'

porque estes não fos em detrimentados.

r ãonavendoum corpo politico, que legalmente

. de~ermine como incumbe pela Oonstituição ao

Senado, que a As embléa se reúna, qualquer ajun

tamento despido do necessario carater legal se

designaria como sedicioso. Oontra elle o poder

majs ousado e firme se portaria, e uma revo

lução teria lugar, em que fo e, talvez, victima

a porção nacional mais sã, durante a luta feroz

do despotismo tyrannico e ela ochIocracia.

Pelo menos, em a minoridade do tru:ono, teria

mos, em vez da nossa Oonstituição, uma especie

de instrumento de estado, e á sua frente algum

protector sob o nome de regente. Oamara tem

porarias se installarião, e nellas o miseravel simu

lacro de uma representa;ção ab.olutamente m
~igna de qualquer nação livre.
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Attribuio-me oillustre orador (o Sr. Ev3tl-isto}Ol
ter julgado os Senadores como proprietaI-ios á.

vitaliciedade. E perguntou consecutivamente l se

elles, jurando a Constituição, não sabião que a

mesma, lei fundamental era susceptivel de re

formas? Convirei nisso; ma , tambem, ·me ha

de conceder o Sr. Deputado, que elIes sabião,

fiéis aos principios, que, emqp.anto o Governo mo,.

narchico representativo fosse o Governo do Brasil"

exi tll-ia o Senado vitalicio, como se acha cons a

grado na Constituição do Imperio; sabião que o

principio da não retroacção das lei, é um dos

de eterna justiça, que lhes devia ser guardado

emquanto ubsistente o outro da utilidade com

mum contra a moral pequena: a qual, segundo I

Mirabeau, 6 costuma absorver a, grande moral·

nos tempos de crise.

Pretendeu o mesmo senhor Deputado levar o

seu argumento ainda mais avante; e, entãQ,

dice que os filhos dos pares da Franç~, tam,

bem terião· ele reclamar contra a destituição

de seus pais, ou abolição da hereditariedade

da paU-ia. A Assem léa Geral desculpará a meu

illustl'e collega o erro, em que incorreu, como

alheio aos conhecilnetos juridioos, sempre que
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os pal.' do tae :filho vivos fo em, nâo termo

estes de reclamm' um du:eito, cm o qual, aliás

só poderiao ucceder quando lhes pudesse el'

tral1smittido fallecendo pare O' mesmos pai.

Dig-o - lhes pudes e-, porque segundo a

ordenaúça de Março de 1816 e Ag-o to de 1815

e 181 7, o proces o da inve tidura e collação

na pairia, não era tao facil e peremptol'Ío qu
nâo dé se alg-LUll lug-ar, tanto ao poder como lí

propria Camara respectiva, para que admittis e

os menos dig-nos. E talvez fo se por falta de CLilll·

priJnento das solemnidade., estabelecida na iu·

dicadas ordenánça , que se julga m nullo o

titulos, ultimamente conferidos pelo rei Carlos XI

mec1iante alg-umas, outras medidas, notoriamente

violentas e hostis ás liberdade patria. ào

obstante, porém, a França, conforme repetidas

vezes se tem dito, contentou- e (ainda quando

possuida do maior enthusiasmo reformatorio)

que a herec1itariedade fo se abolida.

Accrescentou mais, o nobre Deputado, que
se a duvida erão os nove mil cruzado , elle o

daria. l , Simelhante proposição envolve (com falo

tai!: (a-utorisação nacional para o despendio men

ofonado) o absurdo de taxar ·de sordida avareza
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:t todo o empregado, que tenha <;le defender o

direito adquirido á con: ervação de qualquer em

prego publi o que lhe pertença. Como ser appli

caveI a legi ladores, e taes como estes, que pela

Con tituição e achão encarregado de guarda-la,

-defende-la, cumpri-la na maiores crises?

Attribuio-me o me mo orador o ter dito que

o enado está ntre a liberdade e o povo. l\Iai

aju tado fôra o avaliar-me com alguma rectidão

de e pirito. A A embléa Geral está certa de que

(:u nao di~e nem proferira meno do que um

pen amento COl'l'ente em po~tica, e sem duvida

alguma. incluido em a no a On:stitlúçao, isto é,

que ao enado incumpe :rp.anter' o equilibrio do

Governo ID.ÍÀ"to, impedindo, de um lado, a na

tural tendencia ao poder ab oluto, e do outro

a d mocracia imples. O abio orador te-lo-ha

visto, com todo o conveniente desenvolvimento,

em Pagés) Benjamin Constant, Lanjuinais, e

me mo ne se D 1oIme, a quem pareceu menos

prezar, egundo o modo por que o m ncionoll,

no di Cul' o de que trato.

Dice mai : o illustre orador, que eu, fazendo

a apologia do lord, parecia querer que os

nosso Senadores tambem fossem hel'editario ;
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- E por qu~ não diria eu que o. Sl'. Deputado,

declamando contra o numero limitado dos Sena

{Iores; querelia que o MonarClha os pudesse aug

mental' illimitadamente, sempre que lhe apro

vesse ? Mas não; outro é D methodo que eu sigo,

e cumpre seguir argi:unentando. Nem me cabe

o admittir a hereditariedade pórque ataca o pl'in

cipio representatIvo, cuja excepção s6 póde ser

adaptada no Monarcha a favor de transcendentes

l1awes de Estado, Nem devo querer a mobili

dade do Senado por incompatível ~om os ne

cessarios e uteis fins de sua instituição, e que

s6 podem guardar e cumprir sobre o consistente

apoio da maior permanen.cia e estabilidade.

Que a vitaliciedade, .meus senhores, é uma

garantia s0cial e da. maiOl; importancia á causa

publica, ao seu bemestar e prospero desenvolvi

mento, reconhece-se, não s6 na historia da In·

glaterra, como, ainda mesmo na da França. O
parlamento em o llltimQ dos ditos Estados era um

C0TpO ju:dicial, COJ+lposto de m.embros annuaes.

Depois que Carlos VI, os fez vitalicios., reves

tio um certo caracter de consistencia que lhe

faltava, e foi sucessivam6nte olhado como pro

tector natural do pOV0.
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De na qualidade primitiva passou a exercer

flIDcções politica. O simple emegistranie'11to

das leis induzio a revi ão de sua justeza e exe

quibilidade. Foi o paTlamento quem se abalan

çou'a pôr obstaculo ás dissipações bancarrup

tora e ás de envolturas anti-:fi.nanceira dos

Tenays Calonnes, Brienne, depois de ter en

tI'ado no exame das operações fiscaes; haver

ca sado o testamento do rei mais audaz e lln

perioso ; desapprovado a guerra dos sete anno ,

e destruido os jesuitas. Exilado e revocado do

exilio, suspenso e profligado, resiste sempre á

tyrannia ministerial, mesmo em despeito da

pre ença do rei nos - Lits de j'UJstice - l pro

clama a necessidade de e convocarem os es

tados geraes, que a monarchia absoluta e de

iinitivaJ?ente estabelecida por L1.úz XIV havia

êlispensado mediante o decurso de um seculo;

oe na maior das cri es não se descuidou de de

cretar a inamobilidade de seus membro ; quê

desfizetão os adversarios desse corpo, sempl:e

que tomámo a péito inutili a-lo? M:aupeou sub-

tituio-lhe os membros; Lamoignoú emprehendeu

desQrganisa-lo.

E' inneg'avel que teve suas' phãses ;-mas dei-
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xou nunca de oppôr ao fortes, servindo a secun

dar ora á corôa, contra a aristocracia, e ora a

nação, contra a corôa ? E o que era então, o incon

sistente 3° estado senão um pa ivo inl:ltrumento?

O que erão os notavei ?

E, quando fez ces ar a sua existencia, foi

para que rezidisse no seio da França uma 1'13,. .
presentação nacional completa, que centralisoll,

reprimio e regulou os excesso da revolução j

cujas scenas na Bastilha, e em varias uutro

pontos, serião, aliás, muito mais ensanguentadas.

Era menor, e incomparavelmente menor, a

responsabilid.ade de opinião, a que estavão 'u

jeitos os membros da Constituinte de 1789; mas

elies não escapão á imputação de terem dado

ansa ás horroro as desgraças que enlutárão

ua pat.ria, por. cedêrem á mal entendida de

licadeza de se declararem não elegi~eis para a

Assembléa ordinaria; - E, pois, hão de o Se

nadores do Brn,sil ceder da causa publica que

mais importa. a seus deveres, por se achar e ta

implicita com o interesse individual de sua con

servação, cOl~O lhes proclamão alguns de eu

iJIustres collegas-?

Appelie-se para a nação; - e como e de quem
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appellar? Podemos nós tornar litigiosa a Con 

tituição, e app~liar de sua exi tencia para o

re ultado de uma eleição qualquer, livTe ou

automaticamente clirigida pelas facções e seus

ousados coriphêos? Appellemo de nós, e só

de nós é que cumpre appeliar, porque sómente

dos Deputados é que a Con tituição concé~e

appello ao juizo eleitoral.

Demais, - que alteração menos ociosa e im

productiva do que essa que se reduz a substi

tuições parciaes de quatro em quatro anuos ? Não

valerá tanto a di.fferença do numero como a com

Illodidade dos povos, e com ella o maior apreço e

perfeição no processo electivo individual, e seglm

do as faltas que natma1mente houverem? Nao

accederá completamente a representação provin

cial que aliá e não deve pre cindir sem ver

gonho o regresso?

Aifu'mou o nos o bom coliega que elie ó

ataca o fortes; e como estranha a mexi tencia

de notabilidades, sendo o proprio que não ad

mitte que existão 'papoulas? Machiavel acon

selhava a maxima, mas a suppunha exequível

por algum principe.

Pareceu-lhe que a l?el111anenCla no emprego
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e seu continuado exerClClO repugna ao aperfei

çoamento intellectual; o que ningnem deixará

de ter como paradoxo. Heredital"ios são o lords'

-"-negará o nobre orador que os ha muitos dis

tinctos em todo o genero de saber? Mesmo

reis têm havido na França e Inglaterra de bem

recente data, os quaes considerados simple cio

dauãos, ficariào ue par com as mais illnstra

das capacidade do seu paiz.

Considerai que a projectada reforma e faça

para que estejamos em esteira coni os pro

gressos da il1telligencia humana; - mas por

que não começaremos com os profe sares ·d~

todas as aulas, com os clerigos e vigarios, com

os magistrados e mais empregados publicas, su·

Jeitando-os todos a exame, concurso e provimento

de dous em dous, ou de quatro em quatro

annos? Estou que a proposta não agradarin

a muitos: sentirião que a p81feição progressiva

das capacidades intellectuaes deve ser reser·

vada ao Senado.

Finalmente, o iÚustré oí'adór, occorréli a ih,

tancia de nos não devenhos levai' simplesnienté

pelas nossas individuaes opiniões, âffóutàndo

nos a especulàr sobr'e a existehcia poli~ica da
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nossa patria contra o voto abio dos melhore

publicistas, e julgol'l. tel' resolvido optimamente,

clamando (em re ultado de não deparar com pu

blicista algum em seu apoio) que o públicista

à seguu' é a sua razão!!!

Bem, O illustre Deputado a senta que o pa

Mici ta a seguil' é a sua l'aZíão' e, entretanto,

ii, philosophia, que não suppõe, tem provado

que a razão de cada um individuo é propor

cionada á suas luzes, e subordinada ao impe

rio que as paixões exercem obre o seu en

tendimento, principio não desconhe'c-ido até dos

poetas Pernlus e Moliere, que o contemplão como

maxima cel'ta e verdadeira, Mui boa raZíão de

'~a ter Locke, philosopho grande e metaphysico

profundo; ma , e tranho á sciencia do legisla

do'!.' e homem de estado, deu á Carolinas uinà

constituição nótoriamente irrisoria e ip.applica

've1. O que posto, meus senhores, e p'êr

illittido me fõra, e a'o mesmo tempo soube cSe

que meu illustre collega me ouvii'ia fraterna-l

mente, eu lhe dirigira â seguintes pérglmtas:

l.a Que juizo fà.i1.a o meu illu. tre collega dê um
musico de orelha, o qü:al, tendo-se feito apre

ciavel entre os seus admiJ:adores pela destreza
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no movimento dos dedos e delicadeza de ouvido,

se deixasse logo possuir de vaidade tal, que,

não só ostenta se poder tomar parte em uma

orche tra, como entendesse dever compõr sym

phonias e grandes peças theatraes, emendar a'

melhores producções dos grandes mestres, etc.;

antepondo, entretanto, com toda a força da

gritaria, a sua razão! !! razão!! sempre que e

lhe advertisse e demon trasse que era impo si

vel uma simelhante empreza em quem ignorava

absolutamente o contra-ponto e todas as regras

da harmonia?

2. a Que juizo faria, o meu illllS1J:e collega,

de um individuo, '0 qual, acostumado a viajar

em canõas, savei.ros e outras pequenas embarca

ções abertas e proprias dos rios mortos, e tendo

algumas idéas do modo por que forão antiga

mente co?s1nlidas as náo e galiotas de Camby

ses e Cleopatl'a, só por isso, a sentasse que podia'

er nauta.e con tructor, e, acontecendo ser ad

mittido como praticante ou passageiro em um

grande navio de alto bordo e construcção mo

del'n:a, pa sasse a entender 'com os nautas de

profissão, e até com alguns constructores exis

tentes no proprio navio, querendo persuadir a
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todos que a coberta era desnece saria, que a

.ma treação era muito complicada, difficultosa'

as manobra., etc.; trazendo, assim, a seu par

tido o gnllnete. e alguns passagei;I'os imples,

ou amb'cio o de tomar parte no regimen do

me mo navio; respondendo, em resumo, a todas

a objecçãe. que e lhe puzes em, $egundo os

principios nautico e ás reg'l'as de construcção,

que nada tinha com principios nauticos e re

gras de con trucçaó - que suas regras ,e prin-
" ta~ . ~ "', ~ "?ClplOS es vao na sua 1azao, , , , , ,- ,.. I azao ...

8upponho que se o praticante ou passageiro

cons~guisse partido ba tante para o projectado

arrancamento da coberta do navio e desordenar

lhe a mastreação, seria o primeiro a descor~r,

de fallecido entre; acompanha, immediatamente

que obrevies e horrend:;t tempestade, e ameaças e

ubmergir a todo ,

Evitemo, poi', que a náo do Estado sossobre

e pereçamo naufrag'os, E essa in:emediavel

mente seria a sorte da patria e nossa, e des

prezando todos o principios e regras sociaes, ce

dessemos a esse frenesi reformatorio, em que nu

t.~o alguns para envolver-nos.

Patriota e Deputado, homem e cidadão, filho,
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irmão, e. felizmente, marido e pai, não posso ser

insensivel á sorte presente e futura do m~u paiz,

Sua existencia, prosperidade e grandeza de

pendem das actuaes instituições politicas. EJ

destas inseparavel a vitaliciedade do Senado, e

eu. v:oto por ella com toda a consciencia, de que

possa ser capaz, como homem, patriota, cidadão

e Deputado.- Rebouças.

Encerrada a discussão em Assembléa Geral

camo a proposta da Oamara dos Deputados por

um s6 voto de mais de todos Senadores e Depu

tados, que votárão contra havendo s6men.te um

voto de menos de Senadores e Deputados que

votárão a favor da l.'eforma.

'Ftldos os Senadores actuaes forão eleitos de·

pois de 1834. Se tivesse passado a propo ta re

forma, como tinha sido votada na Camara dos

Deputados em 1832 nem um /delles seria vita

licio.



Não forão publicados integralmente, nem

mesmo consta que o fossem e existão em re-

umo, os discmsos de maior importancia e ~ais

effeito proferidos pelo Deputado Rebouças,. e

forão es es os ela noite de 30 e do dia 31

de Julho de 1832 contra a proposta de se con

verter a Camara em Assembléa nacional e de

decretar algumas disposições flagrantemente re

volucionarias, e assim .0 de opposiçao ao duplo
. d b' , "projecto e ammento .

Na essão ele 30 de Julho immediatamente

ao seu começo o. Deputado Paula e Araujo re

quereu que a Camara se declara se em ses ão

permanente, a sim se venceu contra ,a oppo-

iÇ<~o do Deputado Rebouça mo trando que não

havia causa para isso, e que declaração da Ca

mara em sessão permanente era de máo agomo

por ter sido á uma sessão permanente que se se
guira a dissolução da Assembléa Constituinte e

Legislativa do Imperio efficiente de um futmo

não pouco omminoso.

Immediatamente á declaração de ficar a Ca

mara em sessão permanente foi nomeada uma
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Commissào e pecial para dar parecer sobre a

mensagem da Regencia, e esse parecer teve de

ser apresentado ao entrar da noite. Immediata·

mente a ser lido, o Deputado Ferreu:a ele· Mello

requeria para ser votado sem discussão como

~onsta da acta correspondente. O Deputado Re

~o~ças por um di cur~o vehemente' e patetico,

resolVeu a que o autor do insolito e inadmis irei

requerilnento efi'ectivamente pedisse para o re

tirar vendo-se desde logo convertida em maioria

a então considerada minoria presente.

Aberta a discussão do parecer da Commis

são especial algumas emendas lh~ forão ofi'ere

~idas emquanto se· não deliberou interromper

a sessao até a manha elo dia seguinfe. .r e te

~ontinuou a discu são tomando parte nella o

Deputado Rebouças que c~ntinuava absorvido

no assumpto abundando em factos historicos,

e com especialidade sobre golpes de estado,

quando o Deputado RODorio Hermeto Oameiro
Leão, approximanelo-se lhe advertio de já haver

faI1ado 3 horas e 10 minutos, e que convinha

termi'nar o seu discurso: pois que já se estara

de conformidade no seu intuito. Accedeu-Ihe

o orador, e, uspensa a sessão ás 4 horas



- 24l -

da tarde, logo depoi se procedeu á votação

obre as emendas não retiradas pOI' seu autor

endo a não approvadas, as pl'ejudioadas, a

appl'o\ada e as comprehendidas como consta

das acta do proprio dia 31 de Julho e do

antecedente assim:

30 de Julho á pago 208 e i

acha a men agem da Regencia

er demittida com a conclusao

I ~essao em

lJag. 209 se

pretendendo

eguinte:

«Os abaixo a ignado', no acto de' reque

rerem sua demi sao do emprego de membros

da Regencia. permanente, nao podem 'deixar de

.agradecer fran amente a Camara do Deputado

a leal cooperação, que recebêrao, emquanto.

nelle existião, e de fazer votos pela sorte do

Bra il e pela consolida.ção da actual ordem de

~ou a .-FJrancisco de Lima e Silva) José da

Costa Oa1'vallw e João Bmulio J.l1tmiz.

O parecer da {'.o mmissão ad lwc a fi. 212

com a eguinte' conclusão:

«Vendo, poi , a Comrissão que das cau 'as,

acima expendidas, não podem cleL'i:ar de re ultar

(JS maiores males vendo imminente a guerra.

civil e a' anarchia, e antolhando com horror ás
ro. 16
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l'evoluçoes parciaes e des~'egradas, quando de

certo hão de apparecer nas províncias e de

que p6de resultar a desmembração e a ruína

do Imperio; julga que s6 as mais enel'gica

medidas podem salvar a nação.~ o thl'ono co~.

titucional do Sr. D. Peru'o II. E como estas

não cabem nas nossas .attribuiçães, nem tuo

pouco acceitar a demissão da Regencia perma

nente, é de parecer, que e ta A.ugusta Camara

se conve?'ta em Asse?nbléa. naciona!, .pa?'a então

toma?' as ?'esol'/Ufães que requér a C1'Í8e actuali

e a que isto mesmo se participe ao Senado.

Francisco de Paula Araujo e Almeida, Gé1'Vasio

Pires Ferreira) Mct?wel Odm'ico Mendes, Gabl'iel

J.l{endes dosS antos) Ca1~dido Baptista de Oliveira.

A. pago 216 foi apresentado e retirado, a pc

d!do de seu autor o Sr. FelTe~'a de Mello, o

seguinte requerimento:

t Que o parecer seja approvado ou rejeitado

sem· discussão. J

Não se vencendo o adiamento por dua vezes

pedido e apoiado, seg~indo-sc a discussão do

parecer da Commissão furão ofi'erecidas as se·

guintes emendas do Sr. Carneiro Leão:

« Como emenda ao parecer da Commissão,
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proponho: 1°, que e dirija uma menságem á

Régencia 'COnvidando-a a cnnservar-se no po to,

a 'que foi elevada legalmente pelos votos' da

Assembléa Geral, a segrtrando..:lhe que ess-ã passa

a tomar, medidas aptas e conducentes a salvar

a patria da crise· actual; 2°. que se convide'

ao Senado por uma outra mensagem a que se .

delllare em sessao permanente, e ajude a Ca

mara dos 'Deputados a tomar com brevidade

medidas aptas' a manter a segurança publica;

3°, que a Co~ssão' já nomeada apresente

emendas ao Cod. Crim., apresente um Codigo

de Processo e todas as mais leis, que pare

cerem convenientes, para manter a liberdade e

a egm'ança publica, e que todas sejao adop

tadas immediatamente e rémettidas ao Senado

com recommendação de urgencia; 4°, que se

peça ao Senado a promp?- remessa das emendas

por elle feitas ao projecto de reformas cons

titucionaes. - Carneiro Leão.

.A pago 217 do Deputado Hollanda - Caval
canti: .

'. Proponho que se responda á mensagem

da: Regenciá' por unÍa deputação desta casa,
em· que' s~ lhe assegure ~ qu'e~ aCamara faJ.:á
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todos o esforço para coadjuva-la no alto de 

empenho da' attribuições, de que se acha a

me ma Regencia re\estida, na fórma da Con ti·

tlúc;ão.- H. Cavalcanti.»

.Do. Deputado Rebouça : « Que se declare á

Regencia que esta Augu ta Camara, fiel á Consti

, tuição, não póde acceitar a demi são offerecida, c

para assim lhe significar se lhe dirija Llma depu

tação.- J!,ebouças, RibeÍ1'o de Andmda. "

Continuando-se a discussão ás 11 hora I ID'

terrompeu-se a se são.

No seguinte dia 31 de Julho:

Dos Deputados Barros e Ferreira da Veiga:

«que seja acceita a demissão daRegencia e por uma

deputação se lhe dêem agradecimentos pelos el'

viços que .prestou em tão alto emprego. Que

se convide ao' Senado para amanhã ao meio

dia proceder-se á nomeação da nova Regencia.

-A. Paes de Ba1'1'os, E. F. da TTeiga.»

Do Deputado Lessa: «Que se responda á Re·
gencia que a Assembléa dos Depu~ados nao julga

com eniente acceitar a sua demissão: mas ante.

louvando as suas virtudes, a solicíta para que

continue a empregar os seus des,ellos a bem
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da patria emquanto a As embléa vai adoptar

a' medida convenientes.-Lessa.»

Â pago 218, o relator da Commissao ad lwc,

o Sr. Paula A.l'a1.~o, leu outro parecer, sendo o

final da iutroducção:

I Tendo a 2tl. parte do seu parecer de a

gradado á grande parte do membros da Ca

mara toma sobre si toda a responsabilidade

moral, que de ju tiça deve recahir obre eus

membro, e nao obre os. que não partilhárão

a nas opiniãe a este re peito, pen a qlJ.e,

:ti.nda cabendo algumas medidas alvadoras nos

limite da Con tituição, tem lugar o retirar '0

,eu parecer, substituindo-o, pelo que submette

á con ideração da Camara. J

E o parecer é e te:

(Que e dirij a uma men agem á Regencia,

I convidando-a a pel1nanecer no seu po to,

( por não reconhece?' nem na Assel1~bléa nem

I na Regencia autoridade pa?'a ~b1na dar e a

outm acceita?' simelhante demissão i e qu,e no

( meie um ministerio ela confiança publica.

I Qt~e se Pl'OCtb1'e pelos meios legae faze?'
I

(pasSa!' em ambas as Camaras as refo1'mas

'I constitttcionaes pelo menos Ct q'l.te se red~tz a
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a .Rege?~CfÍa a 'UIIna só pe.,soa,. 7.listQ já ~e'r J?fl!ssado

« em ambas as Ca?1~(J,?'as asri,m como as do
- J' ,

« COflCe.lhos .P?'ovjw;iais. ,Que, se adopte o Cod,

a do Processo, e ~s emjenrJ,as j~ J?1'opostas ao
a Cod. C?'Íminal.

a Que, 'pas~adas est~ ?n(?didas, e aeixa?~do a

« Cama?'a de ~sta?' em Ses ão Permanente, se

a approve a [-ei do o1'çamento, se adopte u1~a

• a ,o?ner}ida pa1'a 1nftl!W1'a?' O meio GirCILlante I e

a q,,!,e. se e?1?-ende a, Lei das Guardas N acionÇtes,

• « E g.ue, •• :9-nalmente, .For uma Lei se dB 1Í •

• « Reg,encia o, di?'eito, l~ 4is,solv.m; a Ca?1wm·dos

'a • Dep'utados. -~~noel Odorico nfende .- Ga·
«, .brieJ.. ~!endes dos. Sap.tos. -F: Paula"Araujo,

a - G. P. Ferreira. » .

Â pag. 217, retir~do por con entimepto d:J

.Camara o 1° (Parecer da Commissão. ad lIDeI
_ .. ~ • • - 1_

CO!ltipUOU a discussão. do 2° com.a em~J;lda

o AAter;içm;~,ep.te G>~er\{Ç}idas 'e ~pqiadas. Su~pen·

· deu-se a ,Çl.iscu são ~ás ~ 1?-or~s çla ~aJ.·de,.Mn~o

0 1 S1', Carnei?"O .JJ8,1j,o tp,mJ,b,em PJYJ; conse'(l.tÍ1nj3l1Jo

da Gama?'Ct. ?'eti?'qcJo a 2:1, 3:1 e) 4a p1'oJ?0sú;~es 40
sua emenda.
• ' • tI •

• I C'pI).tinuando. a d.isc~l;ls~.O ffi.s 4 1/2 hOlJl8 Q,a

, t~rde, se d~.libe?'Ou, que s.Q~nente se tçnnas,se e,11I
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to'nsideração o que dizia 1'espeito -á m,ensagem á

Regencia, dirigindo-se t~tdo o mais ás 1'espectivas

C01nmissões pe,;'manentes. Foi a final approvada

-a 1" parte do lO período do Parecer da CIJmmis-
- ào até as palavms - no seu posto, com a

emenda do Sr. Hollanda Cavalcanti; - e a do

-Sl', Lessa até as palam'as - sua demissão - ,

rejeitado o ,;'esto do 1° pe1'Íodo do P ar'ece1' da

Con~missão e haver:tdo-se P01' p,;'ejudicada a emen

da dos Srs. Paes de Barros e Ferreira da Veiga

,e a 2:1 parte da do Sr. Lessa; assim como por

comprehendida a 1:1 proposição da emenda do

Sr. Oarneiro Leão e a do Sr. Rebouças. Levan

tou- e a sessão depois das 5 1/2 horas da tarde,

tendo o Sr. Presi lente nomeado os Sr . Oalmon,

Barreto e Rebouças para comporem a Depu

taçào que deve dil'igu:-se á Regeneia.

Do Discurso contra o duplo Projecto de ba

nimento não existe mais do que a me;moria e

l'emini ceneia dos contemporaneos, nunca tendo

ido publicado' por extenso; mesmo em resu-

mo não e depara em parte algunla, recor

dando- e que o orador historiára as abdicações

de de as épocas mais remotas, mostrando que

as espolltanea não haviao sido retrahid;a que
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10 Imperador abdicou em seu augusto filho ~

successor, no Throno do Brasil, pela Constittúção

do Imperio ; que a ua abdicação era geralmente

o inesperada, e a todos smprehendeu) quando s6

mente se pedia ao Imperador que se abstive se

de ministros que erão tidos por infenso á pu

blica liberdades, nomeando pessoas notoria

mente identificada. no bem da patria, no amor

das instituições constitucionaes juradas· que em

tanto o Imperador abdieára, entendendo que

a attribuição constitucional de nomear e demit

til' livremente aos ministros de Estado lhe não

era constitucionalmente ~'espeitadapor ter aguel

la sl1ppliea partido de uma rmmião armada e

em attitude revolucionaria; que abdicando o

Imperador, tanto mais e leve crêr que elle

não resiliria, evitando todo o pretexto de per

tmbaçao da ordem no Im} erio tendo por Im
perador eu filho, qua,nto elle mesmo preferira

abdicar a qualquer emprego da força á ua

disposiçao para manter suas attribuiçõos con. ti

tucionaes; vivamente fez entir a atrocidade c

abominavel tendencia do Projecto e seu ac1c1iti

vo, que, além de iniquo, . e mani[estava impo

.liticamente provoocac1or ele alguma reacção, qne,
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na po ibilidade de chegar a' er exequivel, se

. manife tava execrando na e pectação dos exem

plo dados em, J oaqtlÍ.m Murat na Oalabria, e

Ago tinho Iturbide no Mexico, e nem n'uma

nem n'outra parte imperava, occupanc1o o Thro

no um filho em cujo nome e pude se pro

mulgar uma Lei omino a e cruenta.

O orador mostrou-se inteiramente commovi

do, e 'ua commoção se communicou in tanta

neamente aos espectadore no recinto da Oa

mara e na galerias, levantando-se exclamações

e brado.

Acalmando-se um lOuco, terminuou.

J{lJIlais continuou em di Cll:3sào o Projecto e

,eu audit.i'7o até findar a legi latUl'a de' 1830

e 1833.

e hegas e a ter então passa~o na amara

do Der utados, muito provavehnente pa saria

tambem na do Senado, e como Lei seót pu

blicado em nome do actual Imperador em me

nOl'idade !. ..

~ra , ficando em reserva para ser tratado na,

Legi latura seguinte, comquanto passasse na

Oamara do Deputados, chegando ao Senado,

foi ahi rejeitad9 sem debate.
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~ão foi o .advogado Rebouça eleito para a

· seguinte Legi latura, a ~ontar de 1834. Ma I

tendo-se elevado de 13 a 14 o 'numero de De·

J putados pela Pl'o.vincla da Bahia, foi eleito para

· servir no ultimo anno dessa mesma Legisl.a.

tura -o de 1837.

Ainda :p.ão havia publicação oflicial do de·

· bates da Camara; ma o JO?'nal do C01nTlte1'cio

.0S publicava em resumo e. por extenso, como

convinha.

Dessa publicação; existente na .Bibliotheca

Nacional, farão col1igidós, em resumo e por

extenso, os Discursos do ·.Deputado Rebouça

que se s.éguem.



CMfARA ,DOS. :ç>EBU?,-'ADOS

ll5'ào em ºde J~nho de J837.- Presidencia do SJ~ Aratljo Lima.
~ltima, parte da Ordem do dia.

Continúa a di eu' ão do art. 10 da prop'o~ta

do governo 'sobre fixação das .forçaEl navaes com

a emenda da Commi ao.

O Sr. Rebouças é de opinião que, para que

tiv.esse lugar o adiamento, fôra nece sario. de

monstI:ar que não exi tem na Qasa as infor

mações que a Cón tit,uição exige para que se

,faça a Lei de fixação' , e que a presença, <;lo

Sr. .(ini tro era nece saria pela 'Con tituição,

não, dependente s6mente de sua vontade. ~stá

~atisfeita a primeira questão, se não com a ex-

. ten ão que os Sr . Deputados poderião de ejar,

,ao menos segundo a' l,etra da. C,onstituição; e,

~d.izendo.a mesma Con tituição g,ue os Mini .tros

poderáõ a si til' á discussões da propostas do,
}loverno, sendo isto facul,dade e não necessidade,

.a Cam~'a 'p6de adiar a !Uscussão da propos~a,

mas deve c~prir a COJ1stituição. Quanto á.
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proposlçao emittida pelo Sr. Torres, na sessão

antecedente, votando contra O' adiamento, que,

se o Sr. :Uinistro não dé se a informaçoes exi

gidas sobre a politica da administração actual)

e sobl'e a materia em discu ao, a Camara e

re olveria a não fixar força alguma, mo tra

que a Camara não fica ele nenhum modo dis

pensada de cumprir a Constituit{ao, e que deve

fixar as forças segLlUdo as informações dada

l)elo Govemo, e que, pelo que respeita á poli

tica do governo, é uma questão de convenien

ciaj pois, se a' Camara entender que a 'politica

do GovelTIO merece maior greío de confiança, a

Camara será mais franca com o Governo, e se

pelo contrario a politica elo Govemo nao dér á

Camara a confiança de que neuessita, fali.ando

da crise actual, aCamara co"ncederá ao Governo

aquiUo que não p6de deixar de conceder' m,

nunca se lJ6de dispensar ele cumprir o dever

mal'cado pela Constituição; porque nem n~

Constituiçao, nem.nos principios geraes dos Go

vernos representativos se acha um exemplo para

um procedimento simelhante; mtúto embora al
guns Srs. Deputados. que podem ser autori

dad~ na materia, tehhão entendido mtú clivel'-
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samente. Não tend o Poder Executivo o direito

(le dissolver aCamara, como muito convem

para que nao abu e cumpre que os Srs. I?e

pl1tados sejão circum pectos e g~nero os, e não

abusem de ua exi tencia temporaria peando

o Poder Executivo para que se l~eite.a toda'

a uas intençoe. , porque então deL--::ará de exis

tir o Poder Exe utiYo, e virá a exi. til' na Ca

mara dos Deputados uma dictadma; cumpre

ante á Camara proceder com muita serieda

de, e nào se de lizar a ponto de se e qu ceI'

inteiramente da ua. obrigações;' ão queren

do, comtudo, dizer com isso que o Sr. Minis

tro continue a ser tenaz em deixar d~ e pro

lúmciar de .uma maneira po itiva a respeito da

perguntas que Hle têm sido feitas.

O orador é, portanto, de voto que deve ser

rejeitado o a liamento; e conclu , pedindQ ao

81'S. Deputado que afastem quanto ser pos a

o caracter de irri ão (apoiados) que infelizmente

'e introduzio na di cussào de objecto tão serio

(apoiados), qual aquelle de que e trata' (apoia

dos), e é a sa.lvaçno da patria, e, o melhora

mento da sorte de tantos patriotas que se achão

oh o cutello da anarchia.



C.AM:A:RA: DOS DEPUTADOS

essào em 6 de Junho de :1.837.- Presiaencia do Sr. Araujo Lima.
Ultima parte da Ordem do' dia.

Contimía a discussão da prop?sta do Governo

paí'a fixação das forças navaes.

Muitas vozes. - Voto~, votos, votos.

Di~ersos senhores cedem da palaVl'a.

O·Sr. Presidente: - Vou pôr a votos.

O Sr.- Rebouças: -Peço a palaVl·a.

O nobre Deputado insiste na sua bpiniao de

que a Camara dos Srs. Deputado deve fixar as

forças de mar sobre as informações do Governo,

não podendo dispensa-Ia deste dever o gráo de

conceito que a Camara possa ter a respeito da

administração actual, o qual, comtudo, servirá

de advertencia para conceder as forças com a

maior circumspecção possivel.: porque entende

que os mandatai'ios da nação, aceitando o man

dato; não podem deixar de cumprir a Consti

tuição, sendo um dos devei'es que ella prescreve
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aqu lle de fixar as forças de mal' e terra. Con

clue mostl:ando os inconvenientes que resultarião

de a Camara negar as forças ao Governo.

A discussão fica adiada pela hora. Levanta-se

a se são. ás 2 horas.

r



CAMARA DOS DEPUTADOf'

es,ão em 8 de Junho de \837.-Presi(1encia do Sr. Al'aujo LIOIrl.

Oontimla a discussão adia la do' art. 1) d,t

proposta do Goyerno, fixando a força nayue,

com a emenda da Commissão.

O Sr. Rezende pronuncia um discur o.

O Sr. Rebouças: -Se eu me dispen asse de

faliar nesta occasião, mnitos motivo teria para

i~so: primeiro, porque nã.o me acho com boA.

saúde; segundo, porque não desej aria fanar em

contrariedade a muitos do honra los membros

desta Camara que estimo e prézo por muita~

razõe da maior consideração possivel; ter eira,

porque endo de meu,intuito fallar de improYÍ8

hontem com o espaço que tem havido, não me

acho tão apto para ennuncial'-me com aquelb

.energia e yehemencia que cumpria, acompa.

nhando ao honrado orador que me preced.eu.

Mas, ] a posiçao a que me acho reduzido, a lle

ce idade de snstentar principias que eu cou-
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idero ela malOr vitalidade para o Eystema mo

narchico representativo, faz-me pôr de parte

todas as causas de que fiz menção.

O ponto principal, que tem dado lugar a dis

(lllSsão ~le que me teMo occupado, vem a ser,

·se esta Camara, um dos ramos do Poder Legis

la.tivo, p6de deixar de cumprir uma attribuição

que a Constituição lhe prescreveu em determi

nado tempo, se o direito de gel'encia, que se 'pre-

urne, pMe se prescindir como mandatario. Desde

logo, eu observo que seria um absurdo que

a gerencia dada para que o mandato se

cumpra, e exercite a bem do mandante, produza

o eft'eito de d rogar o man.dato, ou de su pen

·dê-lo á vontade do mandatario, que aliás accei

tando o mandato fica-lhe indispensavelj e não

p6de prescindir de o cumprir e observar. O..
que assim é ennunciado, que pelas regras ge-

raes do mandato não se p6de de maneira ne

nhuma controver~er, segundo a 'nossa Consti

tuição, produziria, no modo de' ver dos hon

rado. membros um absurdo, Mas quando a

nossa Constituição, ü'atando das pl:incipae a.t

iribuições dos diversos poderes politicas, diz

().ue é attribuição, por exemplo,. do Poder .Legis-
R i7
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lativo, presta,l' jmamento ao Príncipe Impel'iH1.

marcar a tríbuiçõe do Reg nte ou Regeu ia, de

cidir qual é a dynastia, e outras attribtúçoe

de ta natlrreza, que e devem cumprir immedia

tamente que é dada a occa i~o para ellas e oh

'el'varem, poderia esta Augu. ta Camam, on qual-

qu r do ramos do Pod r_Legislativo em certos

ca o pl'escindir de ob rvar qualquer das at

tribuiçães incluidas no mandato gel'al estabele·

cido na Constituição, por cil'cumstancias quae

quer? Não, de maneil'a nenhuma, porque nào

_ e póde da,r circLIDlstáncia alguma que rcleveo

mandataria de cumprir mandatos desta natmeza.

O mandatario póde abster-se d cumprir os man

datos que lhe sã.o conferidos, em . lhe CirCLUll'

screver o tempo de os ob er"Var, porque então fica

a seu juizo cumpri-lo logo ou deixa-los para

occasiao opportuna, fica a seu juizo apreciar a:

cirCUln tancias em que convem cumpri-lo oh-

erval-os. E tau nesta opiniao, a respeito da
quellas attrib'uiçõe para as quae nao e l're:·

creve época, attribuiçães que não sn.o neces uria,

indi pensaveis para o an'uamento do corpo poli

tico ;. mas, no numero elas attribuiçõe inc1efi

Tiveis, está a de ih.( rIDOS, forças, porque li
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Ct>nstitl~çào determina que sejao fixada todos

o annos; logo poi, que, por circumstancia ,

qualquer dos ramos do Oorpo Legislativo se ~'

rogas e a attribuição de a defirir por um tempo

qualquer que fosse além de um anno, pelo

meno , suspenderia o mandato; e a Oamara dos

Deputados o su penderia na questão de que se

trata, e nao 6 c1ispen::;ava-so d-e-desempenhal'

esta atb.~buição, como inhibia aos outro ramos

do Poder Legislativo de a pôr em pratica; por

quanto é attribuição privativa da Oamara tomar'

a iniciativa sobre as propostas do Governo.

Quando a Oonstituiçao c1.iz que compete a

qualquér dos' ramos do Poder Legi lativo e

me mo ao Poder Executivo, cumprir certa attri

buições, 6 lhes deixa o cmnprimento ad libi

tum quando elia rião são necessarias, inc1ispen-

aveis em certas occa iões. Por exemplo, o Poder

E~ecutivo, em um tempo determinado, convo

pará a Assembléa Geral ordinaria, se deixar de .0

fazeI;, ao Senado toca convocar; e o Senad,o

ueixar de cumprir, porque o Senado poderia dizer,

que nas circumstancias do paiz, não convém

convocar a A sembléa Geral, porque eria com

posta de· tmbulentos, que viriã.o empecêr o paiz
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que stá em desordem, que as eleiçõe' não s-iio

f, it, com a neces aria liberdade; emfim e. (li

e outra especio idades, de que os despotas lanço I)

mão para satisfazer °a 'uas affeiçães, ou ao es

pirito de partido e de facção, de que sejao deno

minados, então poder-se-hia dizer que o Senado

fazia hem? Que exercia uma attribuição, que
----~p....l...,.·a....til.."..,c"7 Va ...........~ 'enoia qt e o mandatario tem

o .

D.< till'almente? Ningllem o diria: oomo, pois,

neste caso que é, pelo menos, simelhantc, se

'considera que esta Gamara p6cle, 0mo gerente

do mandato que acceitou e jurou cumprir, le"mo

a g'erencia a ponto de usp nder a Constituição,

no que é de er executar dentro do anno,

Peregrinando, o hOU1'adó membro afa ta- e

da COllstituição~ e vai procurar exemplo par3
sn tentar 'na opiniao de poder a Camara do

Deputados negar-se ab olutamente ao cumpri

mento do mandato de fixar as forças anm al

mente, e recorre ao Estados-Unidos. Eu quizera

que o honrado membro apre entasse provas e 

criptas tão a:uthenti as como as nossas, e moS

u'asse qne pela Constitui°ção d8lqüelles Estados

é determinado que anntlalmente se fixem as

forças, que a Camara dos repl'esent'fLlltes, sob
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presumpção resultante de actos dos agentes de

um.ontro poder, se abstivera de :fixar as forças,

de cumprir este mandato; porque a compara

ção das attribuições dQ chefe d~ Uniã~ Ameri

can3J com as do Ohefe politico a tual do Brasil, é

pelo plenos anomala.

Classificou o homado membro a inspecção,

que os püblicistas considerão como cardeal ao

sy tema repre entativo, de um poder aos outros

poc1eI'es, e dice que.o primeiro exercicio desta

inspecção éonsiste- na censlU'a; muito bem. O

egundo exercicio desta inspecção consiste em

e fazerem representações, em phrase parlamen

tar, dirigirem-se mensagens, O terceiro é a ne

gativa (que neguei e neg~.rei se~pre) do' exer

cicio de determinacões 'conteúdas no mandato.

Oquarto e "lutimo; que é o extremo (diz o hon

rado membro); é o ela accusação dos Ministros.

A accusação dos Ministros, que diz o homado

memb1'o, é o extremo dessâ inspecção, eu direi

que é ~ mais ordinario, segundo o nosso sys

tema; é o mais ordinario segtrndo as nossas insti

tuições~ E o mais ordinario porque a Oonsti

tuiçãb o contém exp~'essamente, É o mais 01'

dinarip porque o recommenda a lei regulamentar
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qúe "O dimanou do complexo de princIpIO que

estabelecem a responsabilic1áde legal, na noe'u

lei fundamental. E ta lei at manda que a Com-o

mi ões desta Camara que encontrarem qualquer"

violação de lei, qualquer violaçao da Con titui

çao, praticadas por agente do Poder Executivo,

podem e devem immecuatamente denunciar o li

nistro re pectivo. Se, pois, esta attribuição é tào

ordinaria, como o homado membro a julga por

extremo? Para que perigrinar pelos costume

dos outros paizes,' quando temos co~tume~ no ,

sos? .Já temos encetado aqui accusações de Mi

nistros sem ser em tempos cal::tmitosos, s6mente

levado' pelo justo impul o de dar acção á no a

lei, de não ~ermos dispensadores de um elos no 80

primeiro deveres, não nos respon abilisando pelo

succe SO, porque quem trata de cumprir" o eu

de,er não deve tomar sobre si ó resultado

quando este não depende do . eu proprio procedi

~ento. Ora, sendo i 'to assim; sendo além de um

mandato ordinari.o nosso, já sanccionado pela ,
pratica dos poucos aunos, que temos do exercicio

de systema representativo, é" obvio que vai cobe

rente com a lei e com os no sos costumes, que taro

bem coincidem no cumprimento deste mandato.
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Em 1830, no pl'imeiro anno da egunda legi 

latUl'a ordinaria, a oppo ição estava em maioria

desta Camara : e maioria muito energica. Esta

maioria esta;a em luta como poder rodeado com

todo oprestigio,' que poderia reunir, e que tinha em

eu apoio alg'luuas capacidades nacionaes. O

que fez esta maioria em opposição a esse poder

formidavel? Negou-se ao cumprimento de seu

deveres c.onsagrado na lei fundamental do E 

tado? De nenhutn modo. Tomou a iniciativa ele

todas as leis que tendião a pôr m pratica ?
y tema: empregou nisto toelo o zelo e soli

citude apresentando tantas e mo boas leis que

muda hoje são respeitada : pôz o ystema

con titucional em andamento, quant~ foi ba .

tante para fazer o poder recuar.... e recu~r ele

ma 'iado, e ele uma maneira a meu Yer, ominosa

ao paiz, e que b m s.e proya até pelo facto,

e algun delle ao o que têm feito parte desta

di cussao. Se nós temos mais este exemplo ele

'uma opposição em maioria, que tomou a si fazer

ao paiz todo o bem, que se elevi~ esperar, e que

o fez na mór parte, com todo o acerto compa

tivel com a felicidade ela patria, como pois, a

termos nós con eguielo uma malOna tão m-
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fluente, esta maioria ha de apartar-se dos prin

cipios inscriptos na razão publica, pl'oclamados

pela Nação inteira, e apartar-se após de conjec

tmas, clando um desses exemplos que os pu

blicistas têm emittido em theoria, quando con

templão as maiorias possuiias de odios e desli·

sando-se de abysmo ·em abysmo até levar a ma

china social á maior ~esordem e. confusão pas

sivel? Este e'o ponto, que esta ,incluido Df;

indicada idéa, e que não foi tocado 'pelo hon

rado membro.. .

Supponha-se que nós não tivessemos um man-

dato tão expresso; que possamos, a respeito do

que nos occupamos, procedermos acl' libitum i

vejam?s quaes são as con equencias de fixar

mos ~ forças, quanta a prudencia nos ensina

e quaes são as consequencias de não a fixarmos.

Já ouvi que a razão que nos leve a deixar-nos de

fixar as forças, é compulsar o Ohefe da adminis

tração a que H,bra mão elo administradores que

tem, que, ao ver ela Oamara, não são éonvenientes

ás neces idades .do paiz, e chame a outros que

preenchão as suas vistas politicas. Se, com ef

feito, ist0 denota. constrangimento e compulsão,

é contra a lei fundamental do E.stado, que diz.
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mui expre sament que o Po~ r :i\Ioderadol' a

,peito dos Ministros ex rce a attl~buição de.

os nomear e dcmittir livremente, c qualquer

idéa d onstrangimento é contraria á letra da

C tituiçao. E dcmai" enhore, além de nós

no. tornarmo assim respon 'avei , e f6ra da

periferia de nos o poderes, além di t? apre

, Ilto outro argumellto,~ quo de certo não ~sol

veu o hOl)rado membro, que da parte p.o Chefe

do poder exista a saz de patriotismo para ceder

a e8tH. compulsão. Quererá sempre aCamara

do' representantes que uma administração seja

de S 11 sentimentos, e in ista tenaz na ua op

po içao? :E1 qual será o e:ffeito da.compulsao que

da Camam pretende e ercer, sahindo da peri

felia elas ua attribui oes? Será conforme com

â luze. de algum homem de E tado o abrir mã.o

meio. ql1 a lei fundamental põz á sua di 

po. ição, palra ficar em c1ependencia do poder

(PU; áliá de considera na mesma occa ião ?
~inguem dada golpes de estado contra uma

utilidade qualquer, pondo-se na. dependencia do

patriotismo e boa vontade. d ssa -mesma auto

ridade. Ma, dada a hypothese ele que tudÚ'

pode se ter lugar, sem que nós nos abstivesse-
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mo do cumpriment de um mandato expre 'o'

de que valeria a Camara negar força', quando

se trata do agente do poder ne ta occa. ião?

Não tem ene uma lei de fixação de força?

De que serviria esta denegação, e considera

semos o poder desvairado de todas as idéa do

bem publico e inteiramente excentrico aos ver

daden:os sentimento do bem da patria? Elle

se julgaria desligado das leis, e intE;liramente

obraria á sna di crição: então diria, eu_ tenho

nece sidade de occorrer ás precisões do Estado

vós vos abstivcs eis de fixar forças, por este

facto negativo con titui t s-me absoluto, eu tra-

tarei de salvar o paiz. \

E eis ahi a dictad ~'a que o hom-ado membro .

de,ia receiar e não a dictadura que receia, e

até figura existir, exemplificando-a em dous facto,

o da demissão de l.un empregado, a con ideração

~m favor de outro: l.ml porque negou o seu

voto, outro porque o deu; querendo considerar

por estes factos o poder tão forte, tao formidavel,

quando hoje po~' todo. estes factos o considero

apenas 'reconhecido e nao respeitado, o que é

um gravame, mu mal para o paiz, segundo toda

ás idéas complexa elo sy tema representativo.
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De outro f, z menção o da re po ta ao voto

de graças. esta me ma Camara, ainda em 1 31

.e ouvio do Mini: tro ela justiça um officio e 

cril to quando granele parte ela população elo

Rio d Janeiro, se acha,a em arma , por cau a

da II dição ela. ilha da Cobra. Lêa-se este offici

I't:jll- e o que nelle 1'e umbra, attendão- e para

: ph1'a e elo relatorio do m mo Mini tr no

anuo seguinte j lêa- e tudo i. to considerem-

fi leis de e_-cepçào'que ne sa occasião se fizérão, e

cada qual jnlgu e o mal da pl'e ente crise não

fôra embalado desele entao. Tudo qUaJ.lto e po

cleria dizer de ora cm diante e tá dito.

'rrollxe- e -emplós de outros paize . dis.8- e

que nell não se empt ga a a a u ação dq

Mini h'o senão em ca~os extremo. Tem e es

outro paize, uma lei de 1'e pon abilic1ade e 

cripta como n6s temo. , e tão explicita em meio

repressivo ? Jão. S, e podem dar exemplo

ae .taes paizes são máos exemplos, porque a re8

pon abilidade não tem tido lugar senao como

precedente, ou cOllsequencias de algtill1a r "'\"0

\'lção. Assim aconteceu na ~ng'latelTano reinado

de Jacques I om Bacon, e com o Conde l\fi

rlles. ex; e no reinado de seu filho com o Conde
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de Strafi'ord; assim aconteceu na França depois

ela quéda de Carlos X. E tes poderes em estado

de revolução, em caso de guerra de nm a outro

poder postergárão todos os principios que na nos a

Constituição são consagrados; fizérão uma lei'

ad hoc e julgárão ad lwc. Continuemos a julgar

Ministros: melhor é prevenir o mal. Que satis

fação daremos ao Brasil, ao .mundo inteiro de

sermos arbitrarios,' quando devemos conformal'

nos á lei escript.:'1,?

Por todas estas razões, senhores, não posso

de maneira alguma, senão roborar minha con·

sciencia na opinião, desde a primeira vez enun

ciada nesta Camara; que não podemos deixar de

fixar as forças; q'lie nóssa gerencia limit.:'lr e

a pesar a::. circumstancias do paiz, e prestar

co~formemente no quantu~n as forças, que se

possão negar a uma administração, que não ejá

inteiramente indentificada ás no sas vi tas po

liticas. E te é o meu voto.



üAMARA DOS DEPUTADOS

oSr- Rebouça : - P la Constituição e dá

attribuição privativa da Assembléa fixar Ol'de

nn.dos: ora, dizer ao Go, e11.10 qu os fixe, quêr

illter!na quér defil1iti~alllente, é dar-lhe uma at

h'iblliç.ao, que 11 pertence, é despir-nos arbi

trariamente fi fl" 110 :isas attribuiçõe I para as

conferir ao Go eru o, qu nuo nó as devemo

exercer,

jIa diz- e que o Govern tem onhecimento.,s

nece m-ios para ü 'i lar! E !"l, este re peito não

Q~ teremo nó? ;1.0 os devere s ter? egal' que

nó' os tenhamo~ ou devamo k r, é ferir e seu:.

cialm nte a raz" o, porque o Repl'l 'entautes <L't
:ação são escol hidos por proviueia. e devem

tI'l por consequencia, o conhecimento" provín

cia ,m6~'mentc da repartições publicas" e com

o complexo d te conhecimentos, legi 81amos

para o Brasil, segundo as circumstancias ieste
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paiz. Demais, praticamente não exi tem as re-

presentações na casa? Não temos individual·

mente conhecimento do que ão a<1rninistraçõe

de correios nas diversa prOvi.!lvláS mais ou

menos? Temos; e Se não temos bastantes, peça·

mos infõrmações ao governo; mas procedamo'

de modo que a lei dos ordenados dos empre

gados destas administrações sáia d'aqui, e não

, áia d'aqui commissão ao Governo para legi lar

e ubmetter· depoi. á' nossa definitiva appl'ova·

ção; porque esta marcha fere a Oon tituição, e

é incompativel com a divisão dos poderes nolla

estabelecida.

Disse-se que era obj ecto d',e pouca c'on ideraçào

comparativamente a outra ") que s têm aqui re·

cusado, conferir ao Governo. Emquanto a prin·

cipio , eu não, eT.ltendo principio para mai',

nem para menos. .A. autorisaçli.o que e quér dar

ao Governo rJara fixar ordenados a tantos em·

pregados, 0J.uantos são os da!' administrações

elos diversos codeio. do Bra. 'il, não considero

que se~a de pouca monta, quêr em tempos pa'

cificos, quér extraorc1inarios. Tl'l.do quanto po a

influiJ.· nas communicações do Imperia, tudo

quan,to possa afi'ectar aos' diversos directores
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de tas aclmini traçoe , e os vehiculo de mar

terra, é de maxima. importancia e peso, tanto

mai , quanto hoje em dia a maior parte das

cou as do no o pajz e tão materiali ada i e

a independencia e' existencia civica de grande

parte dos cidadao..:, e r Sl'mente de empregado:s

publico, e tá na n ?,ào elo meios que tem de

'uboi tencia i por con equencia, dando n6s ao

Go, emo o poder de di tribuir melhoramento

peclm~ariqs pelos diver O' empregado' dos vem':

culo ele communicação ele mar e terra, damos

l~e nm poder immen '0, Ll que p6de abu àr, se

ene é pos uido dd. má fé, e d~ má intenções,

de qne algun senhores o tem accu ado.

Pelo que respeita ao adiamento que propõe

outro homado membro (o Sr. Rodrigues Torres),

elie importa dou gravis imo inconvenientes,

que atacão radicalmente os principio .

Em uma hypothe e convertemos o Governo

em uma commissão desta ca ai e em outra hy

pothese nos reduzimo ao estado, em que estavão

a a sembléas de ':ledo paYhes i onde o leg'isla

tlore ,não tendo iniciativa, reunião tudo quanto

tinhào para legislar, e pedião ao .Poder que

iniciaSBe as leis, para o Poder legi lativo de-

r.

--
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liberar. Parece que <1'aqui n'~o pócle escapar o

h~nrado membro que prol ÔZ o adiamento ne te

entido.

Em }'esultado do que acabei de dizer sou de

opinião que lie continue a discutir a lei, para

-q e seja emendada egUJldo o nosso conheci

mento) determinando os ordenados; ou quando

e 'te traballio seja incompativel com o andamento

de uma discussão, yá a uma Oommis ão, pum

. que, á vista dos papeis, ofIereça artigo.' mais

precisos, que sejão conforme com as uos a~

attribuiçães de Inarcar ordenados, que não po

demos delegar a ninguem.

Dada a hora fica a lllateria adiada.



CAMARA DOS DEPUrrADO.'

:Se~são cm :lO de Junho de i8:Ji,-PI'e idencia do Sr. Ara ujó Yianna
Ord '111 do dia.

É inb'oduzido O ,r, linistro da Guerra que

rem a i ,til' á. primeira di u sao (la, propo, 'ta do

Goycl'no onvertida cm pl'oje -to de lei pela Clm

mi 'sào de marinha e g ueri'a, pela qual e pede

aUtOl~ ação IW'L'u lenn' a força decretada para o

auno financeil'o de 1837-38 á metade mai' ;

para ell8'~~jar dentr f6ra do Imperio, e para

modifica,r alguma ui, pO"iç,õe da I i· do reCru

tamento c ela, guarda' naciollaes.

Div rsos enll re' fazem di 'cur os,

O Sr, Rebol1ça ad,ert que, tratando-se na

prim li'a discu 'Sê! da utüidaíle, ou nno utilic1.l.de

da prop ta, o, Clrs , Deputad s de,em limitar-SI>

a e ta questà.o, ficando para segunda di Cl1ssf\o o

cn ral' no conheelinento do merito de cada um

dos artig'Os da proposta, podendo ser conte tada

por mui boas razõe', litteralmente achada na.
R. 18
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Constituição do Imperio a opinião dos Srs. Depu

tados a resI eito da iniciativa.

O objecto de ta proposta é para o augmento

da força militar: a que cão, pois, que no deve

occupar nesta primeira discns ão, é abcr, i. e

gundo o estado actu 1 cIo rasil, convém ou não

augmentar a .força militar. Ora, qu convém é

indisputavel, até a humanidade o exige (apoiado),

porque sem que se apresente no Rio Grande do

Sul uma força militar hnposante. não se podm::\.

conseguir a pacificaçao dt'LCj l~ella provincia, nem

impeLlir a continuação do U l'l'amamento de sangue

brasiÍeiro, eplquanto as forças cLlJi de parte a parte:

fÔrem iguaes.
Sendo isto evidente a propo ta é ind:L ,velo

mente util; e o que p6d ser pbjecto muito di .

putavel no ,conceito de algun senhores Deputado

é o meio que a proposta, convertida em projecto

de lei, apresenta para o :fim de augmentar a força

mas isto pertence á segunda discussão. Então nó

examinaremos cada um destes meios, e se por

fortUJ;l.a n~ssa, pudérmos de, cubrir outros da

meios mais convenientes ao paiz, mais afastado

da possibilidade dos damnos que se l'eceião, felize,

de n6s se pudérmo,' fazer e te serviço á patria.



GAMARA DOS DEPUTADOS

ssão em 23 de Junho de 1 37.-Presidcncia do Sr. Araujo Lima.
Ordem do dia.

A 11 hora annuncia- e a chegada do Sr.

Ministro da Guerra, que é introduzido com RS

formalidades do estylo, e contimí.a a 1a discussão

adiada da propo ta do Governo.

Diyer os senhores pronuncião di curso .

O Sr. Rebouças, depoi de observar que acha

desnece sario explicar:-se sobre a posição que

occupa na casai e dizer que julga simplesmente

affirmar que e opporá . empre aos actos con

trarias á Constituição, desregrado e adversos

ao interes es da pau-ia, segundo o seu modo

de entender, e que estará pelos actos conformes

á Oonstituição e interesses do paiz, sendo~lhe

indifl'erente que sejão apresentados por um ou

outro lado da Camara i entra as iro na materia :

Dice o nobre Deputado, que me excitou a
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faliar, que nao yotava pelá proposta, porquanto

não tinha confiança no Governo; e que não tendo

confiança noGo,erno era coherente com o prin

cipio do mandato constitucional, negando o seu

voto a favor da proposta. Eu já me expliquei

as az a respeito do modo por que entendia o

mandato dos repre entantes da nação, e folgo

de que' nesta occasião eL1 possa demonstrar pra

tieamente a differença entre o mandato re tricto

e de méra confiança. Neste caso é mandato de

méra confiança, porque a Oonstituiçao nao mano

da que se dê credito supplementar ao Go,erno i

que se dê força pessoal 0 '1 dinheiro i mas manda

que annualmente se fixem as forças. Naquelle

caso necessariamente se b.ão de fixar a forç~~

vara mais ou para meno , neste caso se hão de

conceder as forças que a s br-l1oria da A cm

bléa Geral achar de eces idade e convernencia

sere conferida. Por .consequencia, eis o ca o,

';.u que a Assembléa Geral principiando por e ta

Oamara exerce uma gerenoia de mandato; eis

() caso em que convém que a Assembléa exa·

mine amplamente, sem l'estricção alguma senão

a da utilidade do paiz.

Para não me estender muito, faço s6mente
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nma di tincção, que é até do Regimento da ca a,

e é que na lei de fixação de forças não ha

que teio de utilidade: a utilidade é ingenita com

a lei fundamental; e como no presente caso l:t

utilidade carece ser demonstrada; e não é elogma

do mandato, está e discutindo a utilidade.

~la', dice o honrado membro, que ainda

que o Gov rno merecêsse confiança, achava

desnecessario o credito que se péde!... Pri.

meÍJ:amente con iderarei alguma cousa sobre

confiança pelos exemplo que deu o illu tre

Deputado. Quaes sao este exemplos? Dice

que o Governo (nao os individuos que agom

'e achão ao timão do Estado, mas os que an

tecedêrão) I1mittio acto anti-constitucionaes,

que os Ministro de agora não têm cassado.

Ora, primeiramente é neces ario verificar de

uma maneira precisa estes actos, como anti

con titucionaes; e, esta maneira pr cisa é que

e tá ainda por verificar.

O honrado membro renuncía ao meio da

accusação do lVIínistros, dizendo que se bur

Ião! Por defeito de quem poderão ser bUl'la
dos?

Será por defeito do GovelTIO ou ela Camal'a?
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Quem póde re olver vagamente que tàes acto

são anti-con titucionae , e atacão as liberdade

publica nao o p6de resolver precisamente

pelo meios estabelecido na lei fundamental?!

Ântes de e instituir e ta censma de uma ma

ncu'a inefficaz, não p6de Ó Governo que é um

poder, declarar á frente de te ramo do poder

legi lativo, que entende que c te açtos não ão

anti-constituciona s, o Governo o dU'á n.té para

ser coherente eomsigo: - O actos sao cons

titucionaes. - Du'- e-ha : - O Governo abu ou

do poder. - Diz o Governo: - G o, maJ.'chei

segundo as minhas attribuiçoe. - Como ha

de aCamara re olver a que tão. ando

da autoridade que a Con ,tituiç} confere: e

qual é? Âccusar os membros do Governo que

perpetJ:árão o crime,' que, na per uasão da Ctt
màra, eri te nos Decreto .

Ma, suppanhamo que e tes acto ão anti

con titucionaes; nao são elles de uma nat1ll'eza

tal que tornem o Governó em ele remto para

o facto de empregar a for a que se lhe confie

para pacificar o Rio Grande elo Sul? Quero

dizer, os actos que o Governo tem praticado,

a que alludimos, importão que o Governo seja
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enthusiasta dos dissidentes do Rio Grande do

u.I, para que destes acto resulte nós des

confiarmos de que o Governo empregue a' for

ça que se lhe confiem; não para chamar á

ordeUl os dissidente do Rio Grande do Sul,

ma para augmentar a força do dissidentes

contra nó ? E ses acto se sao anti-constitu

cionaes é para que a sentemo que o' Governo

empregue com muito mai energia a forças

que se lhe confiem' porqüe ão de natmeza

a collaborar a favor do genero absoluto, op·

po 'to ao systema republicano, ma não a col

laboral' a favor do ystema republicano.

Ma" dir- e-ha que estas actos ão anal' hi o

e como tae favorescem o e piJ:ito de anar

chia, que é fonte de todos o' mal s de que o

Bra il tem ido pacient~. Mas, ne 'te caso não

erá favorecer tambem o e pirito de anarchia)

deL'(ar ele accusar os autore de te acto pelos

meio legaes ao nosso alcan'ce? Ora, e os

no o male na cem de nao e ter observado

a Cou tituição, qual é o meio de evitar que

este male se aggravem? É ahir fóra da Con 

tituição? É ser 'arbitraria, e desprezar o meios

regula'res que a lei fundamental tem pre cripta,
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para adoptarmos 'a,quelles, que a nossa phan

tasia nos fornece na occasiao presente, na cu'·

cumstancias que muitas vezes não somo ido

neos para apreciar? Tendo, pois, a meu Ter

elito alguma cousa que pelo menos concorre á

eapacitar-me que os acto que se attribuem ao

Governo corno anti-constitucionaes, não sao de

natureza a 'e concluir que o Governo não me

rece confiança pa.ra se lhe dar a força que

elle diz necessar.ia para pacificar o Bra ii, no

dous e:s:h'emo .

Mas, eUzenc10 a SIll o homaclo membro que

o GovelTIO não merece confiança, accre centA,

que, na lei lue tem de entrar em voga no

proxi.mo anno financeiro, o Governo tem to

dos os recm'sos, e que, fazendo-, e uma emenda

na lei de fixaçã.o, de qu temos de nos occu

pal> sobre 'recrutamento, tem o Governo toda

a força 1?-ece saria. Ora, e ta reflexão, ou in·

sinuação, importa que o nobre Deputado tem

confiança no Governo, porque quer habilitar o

Governo para inteirar os 10,000 homens que

não tem podic1o inteirar pelos meios estabele

ci,c1os na lei.. Por consequencia, aIli está.. o nobre

membro concedendo que o Governo merece
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coufi:mça a re peito do mesmo objecto, para

tiue elle nega a confiança, a qual o homadú

membro ainda estendeu além, dizendo que, nos

guar la municipaes das províncias, póde o Go

verno achar força para occorrer á necessidade

da g'narniçao no Rio Grande do Sul.

O Sr. Oahl.lon: - Peço a ·palaV1·a.

O Sr. Rebouça mostra ue te lugar que .1.

gllltrc1a municipal é re tricta [\,0 . erviço policial,

com a' coudicões do serviço determinado no

eu Regulamento; e que ainda que esta força

e destacasse, era 11e essario que outra víesse

occupar o sen lugar: sendo necessaria para

uma e outm cou a clisposiçao legislativa.

Oh erye, contimía o nobre orador, obsen e

o nobre membro, Deputado pela Be.thia, e que

etá ao facto da cll'ctUTIstancia peculiares da

qnella provincia, o perigo em que ena estará sem

pre, mqnanto não houver uma guarnição, que

faça respeitar a ordem estabelecida, e veja se

erá passiveI destacar della a pouca guarni

çào que ahi existe, a força policial, que mal

ba ta para ·fazer as rondas e as pntrulhas.

O homado membro entende, que é facU

preen heI' a força por meio do recrutamento;
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mas elle sabe que todos os meIOS de recrutar

tem sido burb,do em nossa provincia, aliá

muito popuIo a e abundante de desempregados

D mais, a lentidao do recrutamento, e do ensino

neces ario para ,e tornarem capazes de ma

nejar a armas é compativel com a lugencia

da pacificaçao daquella parte integrante do

Bra il ?

Supponhamo ainda que tudo isto é uffi

ciente. Tem a lei pI'ovidenciado i to? ão: lID1a

lei novn deve providenciar; ora, rejeitando-se

a propos~ta in limine, temos lJrovidenciado? O

homado membro rejeita a propo ta porque tem

um artigo anti- onstitncionaI; mas bem ,ê que

a base da proposta é o augmento .de força, para

a pacificaçao do Rio Grande do Sul.

Passe, portanto a propo ta para segunda

cliscussao, e lá lhe examinaremos cada um do

artigos.

O orador desenvolve esta parte do seu dis

curso, mostrando que aCamara ha de pon

derar na segunda discussão o inconveniente

da' medidas a adoptar, para escolh~r a de

menore inconvenientes e sacrificios; e conclue

manifestando o desejo de quê se lhe aponte
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a utilidade de não ser privativa, mas exclu

siva da Oamara, a exposição do pensamento

para o fim de e onfeccionar uma lei a res

peito de impo tos e recrutamento, e do Governo

não poder vu.' apre. elltal' na Oamara o seu

cabedal de luzes a este respeito.

Levanta-se a sessão.



OMURA DOS DEPUTADOS

- 'são em 2~ de Junh de 1837.- Pre-idencia do Sr. Ar!lujo Lima.
U1Li,lJa parte da ordem do dia,

Oontintla a discussà.o do projecto de reCI'U

tamento.

O Sr. Rebouça,s declara ter votado para. que o

projecto passass á. eg'nnda discussão, persua

dido de que neDa eria melhorado: e persua

dido tambem c1a nece sidac1e c1 que as força

decretadas para o anuo conente se completem,

mas não pelo meio capital do projecto. As prin

cipaes razões em que ÍLmc1ára seu voto sobre a

materia que se discute, já ford.o presentes fi. Ca

mar~. Não p6de convir em que, tratando-se do

complemento de forças llnmec1iatamente neces

sarias, se extenc1ão ás providencias a lei recen

temente feita pela Oamara para o anno de 183

e 1839, a qual em si tem as providencias, que

a Oamara em Slla sabedoria julgou indispen a

veIS,
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Declarou-se e declara contra a idéa de recru

tar na guarda nacional.

A hyi:>üthese que dá oeca iao á esta medida

complementar e tá prensta na lei da guarda

nacional e assim não e deye deixar de usal' da

providencia da lei, para reconer-se a outra pro

,~dencia, qual a de re l'l1ta.l', que vai estabe

lecer a desordem por todas as considerações que

podem entrar no calculo do legi lador. Demais

e. ta medida ex epcional não é aconselhada pelas

necessidades do paiz, porque os serviços que

destes cidadao se quêr exigir como soldado de

linha, podem-no elle' pre tal' com o guardas; o

que é sustentado, por exemplos de outros paize. ,

quér americanos, quer europêos, onde as guar

da civicas, as milicia e prestárào ao serviço

COm o me mo denodo e efficacia a que se pres

tavào os solc1ados de linha. Continúa mostrando

que não sabe porque serao recrutaveis os cida

d,J{os de 18 a 25 anuos, e não os de 26 em

diante até os 35 anuos, tendo robLlstez e as mai

qualidades para soldados; e accrescenta que, á

~sta da carencia de dar um complemento de

força para preencher a decretada para 1837 n.

1838, é indispensavel que se comprehendão na
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sene dos recrutaveis os de 18 a 35 anno, na

conformidade da leis, com o que fica entendido

que não se recrutaráõ guardas nacionaes.

É lida e apoiada a seguinte emenda:

« Supprimao-se as palavras de 1838 a 1839

e seja o recrutamento feito obre os individuo I

não exceptuados I elas leis existentes, compre·

hendendo-os na idade de 18 a 35 armos. - Re· ,
bo'uças. D



CAMARA DOS DE~UTADOS

Ses ão em 27 de Junho de !F37. - Presidencia do SI'. Araujo Lima.
Ordem do dia.

Á 11 horas e um qua-rto é inclroduzido no

alão o Sr. Uinistro da Guerra, ~om a forma

lidades do estylo, e continüa a c1i, cus ão adiada

do art. 10 c1a propo ta .c10 Governo :fixando as

força terre tres para o futuro armo finan

ceiro.

Os Srs. Seára e Ministro pronuneião dis

C1.U·sos.

O r. Rebouças: - P di a palana por ouvir

a um homado Deputado ele :iHina" que hontem

faliou, t.lStentar que ao Governo competia 01'

gamsar os corpos. O Sr. :M.inistro contestou ao

principio esta proposição, e c1ice. que nãQ queria

arrogar-se a uma prerogativa, que nao lhe com

petia, mas afinal conv io que, egunc10 as

circumstancias pec1ião, poclia o fazer; ele maneira
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que o objecto se tOluon como susccptiyel de

transacção entre o Governo e o Corpo LegislatiYO.

lt i to - que nao admitto de maneira alg'uma

porque a Constituição não o permitte, Se a força

e tá organisada como a lei houver determinauo

o Governo deve emprega-la como convier a bem

elo paiz, isto é expresso na Con tituição; mas,

a org'anisação não p6c1e ser determinada ellào

por lei. O Governo p6dc informal' que comém

tantos batalhões de tal arma, tantos COI'pO. de

artilharia, tanto esquadrões, etc., etc.' e á vi ta

(1e~tas informaçõe , ,a As 'embléa Geral deve e .

tabelecer a organisação e discipliná. Conferir

c,ja organi açao ao Governo é a As embléa de·

mittir de si uma attribuição que não p6de de·

mittir. Se fos e permittido ao Governo e 'ta fa

culdade, influiria isso consideravelmente nas

rendas publica 1 teria mesmo poder al'bitrari

.de crear ,emprego , tantos quanto Se O indis-

pensaveis para a organisação de 11m corpo, para

di 'olução, para converter m reg'imento o que

seja batalhão, etc. Devemos por consequencial

fixar ~déa a este respeito, e as entarmos de

maneira indubita.el que ao G verno não com-
I

pete determinar cousa alguma a re peito da 01'-
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ganisa ão e di ciplina, que é da priyativa com

petencia do Poder Legislativo, que depois de

e tabelecida e ta organi açao e disciplina, é que

o Governo póde dispôr da força, couforme a se

gurança e interes e do ]Jaiz. Isto é claro na

Constituição; e mes 10 recorrendo á collecção de

leis militare , nó~ vemo que toda ol'ganisação

de corpos é e tabelecida por lei, toda a disciplina

é e tabelecida por lei' o que re::speita a de ta

ea.mentos e movimentos do corpo , de uma parte

para outra é o que p6de fazer o Poder Exe utivo,

c quando a organisação esteja estabelecida de

modo que seja incompatível com a segurança

]lUblica, o Governo proporá pré viamente as me

dida convenielites, e a Assembléa, 80bre suas in

formaçõo, fará alteração ou não na organi
, ção.

Já que pedi a palavra para fanar a e te res

peito, direi alguma cousa obre outro ponto

de -ta questão, que vem a ser que a propo ta

que pa ou em primeira discussão, de algmna

maneira implicava com a lei ordinaria de que

e trat.:'t: eu entendo que não. A lei ordinaria

deve ser tratada como se a proposta não exis

tisse; tanto em razão de não ser compativel como
R. . '19
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uma medida que se deve pôr em pratica de de

já (e Deos nos livre que a.inda em 1838 e 1839

estejamos em circumstancias extraordinarias)1

como porque sendo a proposta uma providencia

para desde já, deve tratàr ue circum tancias

muito e peciaes, deve tratar de di po'ições tmi

camente que sejão incompativeis com a lei 01'

dinaria.

O orador conclue observando que não ha

necessidade de se declarar o desde já na pro

videncia que se quer c1ecretar; porque, sendo o

desde já um abuso em legislação, nenhmna ne

cessidade ha de continuar com este abuso; e

tendo passado a proposta c10 Governo á eg'llnda
discussao, parece incompativel com a. marcha

prescripta pela Oonstituição e Regimento da casa,

que uma lei orc1inaria possa prejuc1icar a pro

posta.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 1) de Julbo de 1837.-Presidencia do Sr. Araujo Lima
Ordem do dia.

Continú~ a discussão adiada do art. lOdo

projecto de resolução, que permitte aos MiniStTOS

de estado assistirem ás sessões da Camara e to

marem parte nas discussões.

081'. Rebouça tambem considera a resolução

inconstitucional e por isso votará contra o adia

mento e cont.ra a ua conversão em Decreto, e

votará contra tudõ que fizesse com que aCamara

a demora se e não lhe dés e logo uma decisão

negativa. Entende que não se p6de fazer uma lei

que nao eja uma inducção ou corol1ario da lei

fundamental; não se p6de dizer que a resolução

de que se trata, seja uma inducção, um corol1ario

da Constituiçao.

Considerando a gra~de maxima da Constitui

çào, da divisão e attribuições dos poderes vê que

ella fez dependente a conservação do edificio, so-
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cial da guarda dessa divisão, que seria alterada,

se ~caso na balança que contém o equilibrio do

poderes, se puzesse um. pesQ de mais que faça

perder este equilibrio, o que acontece com are·

soluçao, como mostrará.

Attendendo-se para a disposição relativa a

consultar-se os eleitores de novo, sobre a reeleição

de um Deputado que aceita o Ministerio, vê-se

qtle a admissao dos Ministros, sem dependencia

desta qualificação, a arbitrio da Camara., é uma

contrariedade manifesta a este artigo da Consti·

tuição. Consultando-se ainda a .Constituiçao eDl

outro artig-o, vê-se que se concéde aos Mini tro

não uma attribuição, mas uma faculdade de a .

sistirem ás discussões de suas propostas e a

passar a resolução, não seria uma faculdade, por

que faculdade é para o Ministro, que orgão do

Poder Executivo, apresentou a sua proposta j IDas

yinha augmentar-se no Poder Ex.ecutivo, attribui

ções que não tem nem. é c@mpativel que tenha, e

attribuiçães não hbmogeneas, mas heterogeneas i

porquanto a lei fundamental tratando do Corpo

Legislativo, nã@ contemplou o Poder Execlltiv (j~

e pela resolução p6de-se apresentar o P0der Exe

cutivo na Camara. Defendeu-se a resolução, di-
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rendo-se que, se acaso os Ministros não se podem

apresentar na Camara f6ra das occasiões mar

eadas na Con tituição, inscon titucional é o Regi

mento que concéde que elles venhão tomar parte

na discussõe , de negocios que por elIes não

forão instnúdos ; mas além de que ep.tão trata-se

de convidar o ~.Iini tro e não Ministros, ou o corpo

Executivo, e então é préviamente consultada a

Camal'a, ha a advertir que os Ministros vêm nà

mente de informar e não discutir; porque a Ca

mara entende, que sendo ás ~nistros idoneos

para informar.a respeito de todos os negocio ,

que tendão ao xercicio das funcções de te ramo

do Corpo Leg'islativo, é mais conveniente que elles

em vez de o fazer por communicações officiae ,

ofação pe oalmente; e se, porventma, quando

elles vem dar es as informações, tem tomado

parte na di cu soes, é abuso que se não deve

admittil'. O orador observa que, quando mesmo

não de esse votar contra a resoluçao, em obedien

cia á lei ftmdamental, e s6 tivesse de discorrer

COmo estadista, votaria ainda contra a resolução

porque o:fferece maior numero de inconvenien-
• I

elas, que de conveniencias, sendo estas de tal

or.dem, que não passão de especiosas; pois que
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a nnica maIS forte procede elo exemplo de duas

nações, quepassão pelas mais cultas e ~ais ha

beis no eXercicio da fuhcções do Goverllo Repre

sentativo, exemplo que não nos p6de ser appli

cado, consultando a sua origem, sua analogia á

poste?"io1'i; não p6de ter applicação para nói; por

que o direito de legislar naquelles paizes , partia

da mesma autoridade que exercia o Poder .Execu

tivo; não se marchou ahi das :ütrihuiçoes das

Camaras em favor do Poder Executivo ma,

contra-marchou-se do Poder Executivo para oLe

gislativo. Não tem applicação o exemplo, C0118U\

tando-:5e a sua analogia, attendendo-se ao nu

mero de membros da Camara-dos COlillllU11S em

Inglaterra, e da dos Deputados em França, ao da

nossa: e publicistas mui notavei ,considerando

o direito de serem os Ministros tambemDeputac10s

entendem que essa mesma theoria , que se consi·

derava mlú valiosa para a Inglaterra, não p6dc

ser em voga a respeito da ]'rança, por ser na

Inglaterra a Camara dos Communs muito mai

numerosa· em membros, que a dos Deputados na

França; e se ahi considerava-se uma inconvc·

niencia na Carta que os Ministros fossem membro

da Camara dos Deputados, não servindo o eXeJ)l-
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pio da Camara do Commun , que era muito mais

numerosa, taes exemplos não serve para oBra il
onde ha muito menor contacto de _analogia da

no sa Camara com qualquer das dessa dua

nações. Conc1u mo trando o inconveniente da

demora dos trabalho , e outro que da re oluçao

.eseguirião.



GAMARA DOS DEPUTADOS

Ses ão em iO dé Julho de i837.-Presidencia do SI'. Araujo Lima.
Ordem do dia.

Introduzido o Sr. Mini tro da Guerra tem

lugar a segunda di cus ão do projecto offerecido

pelo Sr. Souza e Oliveira sobre recrutamento.

O Sr. Rebouças não concorda com o artigo

que se refere ás forças decretadas para o anno

de 1838 a 1839, porquanto, sendo esta pro

videncia para desde já, é elesneces al~a para o

anno futuro. A pacificaçã:o elo Rio Gl'ande,

sendo o moveI ele todas estas medidas, não

deve a que se discute extender-se ainda d'aqui

ha dous annos; e demais, na lei de fixação

para o anno que haele correr ha, sufficientes

providencias. Outro inconveniente que já se fell

cargo de expôr, é sujeitar ao recrutamento de

tropa de linha os guarelas nacionaes qualifica

dos, e revogar-se as Instrucçoes estabelecidas

desele 1822 até o presente. Pelo que respeita
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aos guardas nacionaes acha desnecessario que

se falte á fé pu~lica, sujeitando-os a fazere1;ll o

'el'viço de tropa de linha, quando elles como

guardas nacionae podem prestar este erviço.

Sendo elles guarda nacionaes destacados, sa

bem que, essada a cau. a, retÍl.'ão-se ás suas

habitações e recrutados não. No primeiro caso

e tando certo que, conseguida a pacificação do

Rio Grande, regre são, prestar-se-hão ao desta

camento de melhor grado; o que não acontecerá

sabendo que sao considerados seldados de tro

pa de linha, não s6 para'entao, mas por todo

otempo em que deve ervir o soldado de linha.

A favor do primeiro caso ainda ha uma

razão politica. Até agora a guerra civil do Rio

Gtande não tem sido considerada cómo de in

teresse nacional enao no conceito daquella

pe ,oa mais illustradas que pen ão como es

tadi tas; ma a mas a geral dos Brásileiro

ainda não e indentificon inteiramente com a

pacificação do Rio Grande; e o facto de se des

tacarem gnardas nacionaes de certa ordem de

qU&.lificação é de umma politica; porque e tá

na razão do Ílltetesse individual que e acabe

aquella guerra.
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Os guarda ~acionae', para que regressem

ás uas familias, devem esperar a pacificaçào

daquella provincia: e então os pai pelo filhos,

o' irmãos pelo irmãos, os parentes de qual-o

quer gráo, os affins, os amigos, aquelle que

e. tão em corrcspondencias com eU s, todo coo

peraráõ para a pacificação daquelle ponto do

Imperio; e então esta pacificação tomar-se-ha

verdadeiramente nacional; identificar-se-ha com

todos o inteI' 'e de familia, e deste interesse

pctrtirá grande interesse geral de pacificar o

Rio G-rande. Guardado, pois, o re peito devido

á pI'omc 'sa e tabelecida e consagTada na lei

do guardas nacionaes, - d~stacados os guardas

para a pacificação do Rio Grand em .sua propria

qualidade de guardas nacionaes, não s6 se man

tém este grande principio de credito, ma. pre

ta-se uma homenagem á boa fé; dá-se grande

força á promessas e estabilidade ás leis' iden

tifica-se os individuo com os interesses gerae

ela nação.

O orador observa que, ainda prescindindo

ele tas considerações, a verificar-se a medida

que se discute, dar-se-ha occasiã6 a grandes

de ordens, e até tornará improficnos alguns es-
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ta.belecimento , l'eduzll'á outros a esterilidade e

até mesmo introduzil'á a fome; porquanto, su

jeitando-se ao re rntamento os feitore' e admi

ni tradores... ,

O Sr. Souza e OliveÍ1'a: - A isenção áce~'ca

destes Sllbsiste.

. O 81'. Rebouça. continuando, nota que não

ào exceI tllados o tropeil'os, boiadeil'o, me

tre de oilicio, pedreiros, carpinteiros, canteiros,

pescadore' de qualquer condição, etc. Nota

que, sendo sujeitos ao recrutamento os tropei

ros, ficão vedado' o vehiclllos que conduzem

ao no o mercado, os generos de primeira

neces idade, trará ainda inconvenientes no

commercio. Suj itando- e os marinheiros, gru

metes, moços, etc. ao recrutamento, virá gra

vissimo mal ao commercio. Os arrae , mestre

de barco : etc., são necessarios para conduzir

ao merca~o g-eneros de necessidade, e demais

ao individuo mais idoneos para a marinha

gem, e não para o exercito em terra. O caI

xeiros sujeito ao recrutamento, obrig'arâõ a

fe~harem-se as lojas e armazens, etc. Exceptu,an

do, porém, os e tlldantes; eis aqui uma cla se,

que, e11e, orador a ser autor do projecto não a
/
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exceptuaria. Os estudantes tomarião algum co

nhecimento das armas, e, se tomassem gosto

pela profissão, se tOlnarião bons militares

habeis g-eneraes, como de estudantes, mediante

a conscripção na França, se fizerão habeis ge

neraes, como Foy, Lamarque, Junot e outros.
. .

Os estudantes, servindo um ou dous annos na

armas, não ficavão vedados de continuar seus

estudos os que não tivessem gosto pelo e.

tado.

Julga que o fim que se teve em vista com o

projecto, conseguil'-se-ha do moelo que passa li,

propôr na seguinte emenda, que é apoiada:

« Para completar a forca de terra', fixada de

1837 a 1838, fica o govelno autOl1. ado:

« 1.° A destacar da guarda nacional os in

dividt~oS comprehendidos no 3trtigos 120, §§ ln

e 2° e 121, §§ 1° e 2° da respectiva lei.

« 2.° A recrutar, na fórma da lei, .os indivi

duos idoneo. para o serviço de primeira linha

que não fôrem guardas nacionaes. Os recruta

dos poderão dar substitutos igualmente idoneo .

e, quando estes' não sejão considerados tae

pelo Governo, terá lugar a pretendida substi

t lição, mediante aI quantia de 400$000 1'8., qne



- 3ü! -

'e fará entrar efi'ectivamente aos cofres publi

COS, para se applicar ao ajuste d vo1tmtarios.

f 3.° O substitutos que não fôrem isento

lJOl' lei, accumularáo ao tempo da ub tituição

o do serviço que lhes compita pre 'tal' corno re

crutados, ou voluntarios sujeitos ao re rutamento.

Salva melhor redacção »



CAMARA DOS DEPUTADOS

Ses,ão em ii de Julho de 1837. - Presidcncia do Sr..\raujo Lima.
Ordem do dia.

Entra em discussão a seguinte resolução :

« Art. uniCO. O art. Ioda Lei de 6 de Ou·

tubro de 1835, nas palavra - e os existentes

pela morte dos actuaes administradores legitimos

-comprehende todos quantos tenhão fallecido

depois da data da mesma lei.

« Ficão sem efi'eito a di posições em con·

traria.
« Paço da Camara dos Deputados, IOde Junho

de 1837.-Rebouças. »

O Sr. Rebouças sustenta a resolução; mostra

que hade fixar a intelligencia obvia desta lei, e

todos os principias de utilidade; e lhe parece,

portanto, que ella está no caso de passar para

se evitar grandissimas demandas.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 29 de Julho de i837.-Pre-idencia do Sr. A:'aujo Lima.

,
Entra em discu ão um requerimento da Com-

mi são do orçamento pedindo cli,er as informa

ções ao Governo.

O Sr. Rebouças julga que, qm:mdo os homa

dos membros exprimem o eu zelo pela digni

dade da Camara, emittem uma propo ição que

nao parece decorosa.

Entre as diversas cau a para nao se dar a

informações justamente peclid~s não se aéve

adoptar a peior dellas, que é dar-se por certo

que o Governo não manda a. informações por

que não as quér mandar. Não se deve presu

mn: e acreditar que haja um ~oYerno que trate

Com tanto desprezo a Camal'a do Deputados,

que não lhe manda as informaçõe que exige

para poder proceder como lhe cumpre. O ora

dor quér antes presumu: qne o :Ministro se e-
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queceu, que as cousas não estao em bom e tndo,

etc. O orador tambem não quér presLlmir que o

Governo esteja de má fé, . alvo quando por

provas irresistíveis fôr levado a convir nisto, e

então não déve declamar; a Camara forte pela

lei, déve verificar o que p6de. Vota pelo reque·

rimento, nunca desejando que se diga que a

Camara' é tratada em menoscabo sem que não

seja p?-ra vmgar este menoscabo pelo meio
legaes.



· OAMARA DO DEPU'rADOS

;'fssãoem i8 de Agoslo de i837.-Presidencia do 6r. Araujo Vianna.
Ultima parte da ordem dia.

Contimla a di cu ão adiada do orçamento da

repartição dos negocio e trangeiros, com as

emendas apoiada ~ nas anteriore e oos.

O Sr. Rebouça mostra a necessidade de se

fazer uma especitil'ada de larução do tratamento

do no os diploma' . no paize e h'angeiro

alglill dos quaes con ta que não se tratrio com

o decoro compativel ~om eus emprego.." e dig

nidade da naçao: ma' vivem mi erave1mente,

procurando fazer patrimonio para o futuro, dos

<linheiros que lhes são dados, para que elles se

portem bem na côrtes 1 junto ás quaes se
Mhao.

Não admitte o melO termo em que faliou

t. Ex., a respeito de o Governo poder fazer re

tirar do Brasil estrangeiro á titulo de u peitos.

Entende que isto seria um arbitrio contrario á
A. 20·
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lei ftmdamental, que permítte que todos se POSSl'

conservar" ou sabir do Imperio, levando comsig()

o que lhes pertence, salvo o direito de ter·

ceiro. Se o estrangeiro é criminoso, deveserpr().

cessado na fórma d as leis, para soffrer a pena

do delicto 'q1J,e commetteu , mas nunca ser lan·

çado fóra com violencia.

Mostra que esta arbitrariedade é mn grande

mal, é contraria á lei fLmdamental, su ceptiveJ

de mtútos abusos, e prejudicial mesmo aos Bra·

sileiros, que tê m estabelecirhentos ftmdados n()

pI'estimo dos e strangell'o, qtie nelles se em·

pregão.



CAMARA DOS DEPUTADOS

sessão em 23 de Agosto de i837.-Pl'esidencia do Sr. Araujo Vianna.
Ultima parte da ordem do dia.

ORÇAMENTO.

o Sr. Rebouça diz, :l'espondendo ao Sr. Pa

ranhos (*), que este illustre Deputado, enganou-se

inteiramente, quando, entendeu, que elle, oradol',

havia elito que a parte do Rio Grande revol tada

se atira a esse excesso por causa da insigniiL

cante imposiçao sobre a carne de charque de

paizes estrangeiros. Lembra que foi o Sr. Araujo

Ribei.ro quem primeiro iniciou esta medida, até

chegou a recommenda-la ao Sr. Ministro da

GuelTa, persuadido de que nella existia o mei Ô'

mais efficaz de pacificar o Ri.o Grande. Então

o orador, respondendo a isto, dice que podia

o Sr, lfIinistro da Guerra convencer-se ele que.

a Camara resolveria o contrario, porq~anto não

daria o pessimo exemplo de se, favorecer aos

(') Dr. Velloso Paranhos, Deputado pelo Rio Grande e fallecido
Desembargador da Relação do Rio de Jaueiro
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ubdito Brasileiros em l'eyolta fazendo obre·

pezar iguae producto de paize E trangeiro, :

que e te exemplo serviria á' outras ela se in·

du triosas p~ra que e puze sem em l'e,olta1

afim de obterem grandes yalltagens de eu.

productos industriae, pelo facto de e obre

~arregar iguae productos de paizes estrangeiro

importados para aqui. Suscitada de novo e Ja

idéa, o orador dice que era em razao da po

litica,· inadmis 'ivel simelhante medida, pelo lado

de poder ser elia favoravel aos refractarios do

Rio Grande, como tambem era inutil, e até

ofi'ensiva a elies, porque não se devia em boa

razão, suppôr que se tives em elies revol~adol o

tivessem sacrificado tanta vida e tão impor

tantissimos interes es, s6mente pela vantagem

pecuniaria, que lhes podesse re ultar do aug

mento de direitos sobre a carne que pode e er

importada de paizes estrangeiro .

O orador observa que o honrado membro,

que essa idéa suscitou na discussão da lei de

mação de forças, agora nesta, discussao mu

dou alguma cousa de opinião: diz que a impo

,ição não tem em vista a pacificação do Rio

Grande principahnente, m~s crear unia renda
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pal'cl, am rtização do papel-moeda. Ao que re 

ponue, que, i es e honrado membro, com outro
seu ollcg-a, da commissão, e persuadia que

pela impo. ição d ixaria de existir um conClUSO

de igllae producto e trangeiro., nece aria

mente. e minoraria a renda, e então, existindo o

e-scanc1alo da medida, não se conseguiria, toda-·

via, o fim da imposição.

Respondendo ao hom"ado membro da com

mi são que dice, que seu grande :fim era, com

essa impo ição, acabar com a guerra civil no

Rio Grande, tirando o elemento principal desta

guerra que constituia em roubar o gado do Rio

Grande, para ser levado á Montevidéo, e ex

alli charqueado, e depois exportado, o orador

nota que a politica do nobre Deputado se reduz

a que JIÚnoremo o dinheiro que possa ter

no BO inimigo, ainda que nós nos molestemo

omais po sivel, até acrmcando nos a exi tencia.

No entanto o homado membro não conségue o

que teve em vista com esta impo ição; porque

omaior Incro do roubo do gado não consiste na

carne do charque, que se possa exportar para o

Brasil: os conhecedores da materia, dizem que

omaior lucro resulta dos couros, pontas bovi-
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nas, unha que d'alli immediatamente se expormo

para a Europa, Demais, se o argumento do hon·

rado membro assenta sobre o l'oubo, que diz

existir, e com que se alimenta a guerra, a imo

po ição devia ser limitada á Montevidéo, e nào

generali ada a Buenos-Ayres, e a qualquer outro

paiz que possa importar carne de charque.

O orador continúa a sustentar por novos ar

g'umentos sua opposição ao artigo, Lembra que,

se em tempos ordinarios, o charque do Rio

Grande não podia abastecer ás principaes pro

víncias maritimas, muito menos p6de aba tecer

agora, que a maior parte dos lugare onde e

prepara imelhante genero, está em poder das

força refractarias. Lembra o compOTtamento

da Assembléa Geral em 1827, quando o Ceará

e o Rio Grande do Norte erão ameaçados da

fome: então, não s6 se alliviou dos direitos de

importação, a todos os generos comestíveis, que

podessem ser levados áquellas província , não

se limitando esta graça aos navios de cabotagem,

sendo até concedida aos navios estrangeiro j

como tambem se autorisou o governo para sup

plir essas províncias; e sendo facto que as pro

VlnClas actualmente soffrem fome, muito maior
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offreráõ se não continuar para ellas o charque de

Montevidéo e Buenos-Ayres. Lembra o estado

a que ficarião reduzidos os estabelecimento

agricolas, l3obrecarreg'ando um genero de pri

meu'a neces idade com mais 15 por cento; e,

que, vedada a importação do charque de Buenos

AYl'es e Montevidéo, deixará de haver um mer

cado aos nosso productos que para ahi ião nos

navios que nos traziao o charque. Mostra tambem

que, esta imposição será, em Montevidéo eBueno 

Ayres, um protesto para os governos daquelles

paizes excitarem a popularidade dos habitantes,

fazendo uma excepção contra o Brasil na im

portação de nossos ~eneros, tanto mais que alli

se não necessita exclusivamente de tabaco, as-

UCaJ:, algodão do Brasil, generos que lhe p6dem

vir de outros paize .



CAMARA DO DEPUTADOS

Sessão em 26 de Agosto de i837 .-Presideucia do Sr. Araujo vianna.
Ulti.ma parte da ol'del)'l do dia.

ORÇ~1ENTO DA FAZENDA.

O l:r". Rebouça entende que a emissao de

bilhetes do thesomo não é autori ada por Lei'

julga, porém, conveniente que esta autorisa

ção legalmente tenha lugar.

Pa, ando a responder ao Sr. Oalmon o ora·

uor se expressa assim: .

Pelo que re peita á segmança do Bra il, o

meu collega o Sr. Oalmon fez um raciocínio

- wzendo que - quem não tem occonido

com os meios á sua disposiçao para su:ffocar

a guerra civil no Rio Grande do Sul, deve-se

dizer que é connivente com os rebelde , e para

exemplo dis o trouxe que o Governo não se

tinha prevalecido da força existente em tres

províncias para expedir para o Rio Grande

do Sul, quando d'aqui partia o presidente ora

lá exi tente. ;rara que ,'e provasse a eri ten-
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cia de ta força, faltou uma razão ao homado

];embro, porque a razão a que reCOlTeu ,sobre

o procedimento do Senado não é procedente.

Ora essa razão principal devia ser se com

toda a evidencia se podia dizer - em tal pro

vincia existe tal, guarnição, o erviço e póde

fazer com tal força, e por consequencia tal "

numero de praças é di ponivel' e a sim a res

peito das outras províncias. Ora, nao quero

dizer com isso que o Governo não pos a lan

çar mão de alguma força, porque a respeito

do Rio de Janeiro) quasi que pa a por cousa

IlveriguMa .que o Governo póde di pôr de al

guma força, e mesmo em S. Paulo e Per

nambuco, seglID lo dizem o senhores Deput:i.-

do por aquellas províncias: não posso, porém,

dizer outro tanto a respeito da Bahia. Entendo

que a forças que exi tem na Bahia não são

ba tantes, para a sua manutenção. Já em ou

tra occasiao, quando considerava a Bahia no

e tado em que a deixei, em relação ao germen

de desordem que lá existe, mostrei a necessi

dade da força lá existente; mas, agora com

as ultimas noticias chegadas no paquete, digo

eu que a Bahia carece de mais força (apoiados))
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e que aquillo, que se tem tomado como ponto

de ridiculo, a desordem de S. Felix, é tão

pouco ridiculo quanto se p6de dizer como cousa

séria, e muito éria, que corre uma voz qna i

dominante na provincia, e algumas circumstan

cias fazem acreditar de que aquella de ordem

não está mui bem com a união do paiz. É de

certo um grande inconveniente para a paz

daquella provincia, e mesmo do Bra il ; inha

bilita; o Governo para dispôr de alguma força

expedicionaria daquella proVillCla para o Rio

Gl'an.sle do Sul.

No Rio de Janei.ro, porém, o espirita de

desordem não existe, ou pelo menos está muito

acalmado, tanto assim que dice um nobre

membro que o Governo trata de expedir uma

força para o Rio Grande do Sul; e consta

tambem que se expedirão ordens ás outras pro

vmC1as que estão nas circumstancias de dis·
pensar forças para o Rio Grande do Sul.

Pelo que respeita ao raciocínio, que diz

nós tivemos mnita razão, quando negamo o~

15 mil homens: argumentamos que o Governo

não pqdia preencher a força decretada; como

pois, completar o 15 mil homens? Mas ne te
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ponto não é que versa todo' o assumpto da impu

tabilidade que possa recamr sobre a opposição.

A opposição negav-a absolutamente. A' censura

de que o Governo nao empregava a força dis

ponível em todas a' provincias paTa pacifica

ção do Rio Grande do Sul, podia o Governo

dar uma razão de segurança publica da con

enra ção das provincias, e que cumpria que o

Governo supremo não sacrificasse a paz geral

do Imperio, ~ pacificação do Rio Grande, que

podia ser ephemera, não sendo sustei:ltada, e

manteúda a pacificação das províncias. Mas a

negação geral de toda a força necessaria para

a manutenção do Imperio na paz e na guerra,

é uma negação que não se justifica de modo

nenhum : e por cOllsequencia o resultado que

o honrado membro quiz offerecer á attell

ção da Oamara e da administração geral, p6de

muito bem retorquir co~tra quem assim ra

ciocina. Não queTo com isto dizer que é isto

intenção de alguem ; mas faço estas reflexões

para mostrar que este raciocinio p6de muito

retorquir sobre quem o faz.

Agora, quanto ao Senado, poderia entender

que 15 mil homens não são necessarios : mas
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reconheceu que 10 mil homen não são ba

tantes, porque emendou para 12 mil. Tambem o

Senado reconheceu que, egunelo as leis existen

te ',' o Governo não tinha o meios neces ario..

para fazer efIectiva esta força, e por is o emen

dou, proporcionando-lhe meio extraordinario.

Por .consequencia a unica di 'cordancia que

houve no Senado, para com a admini tJ.·ação

foi emquanto ao numero ele 15 mil homen,

O orador pa sa a impugnar a idéa do 1'.

~Iini.-tro, da Fazenda obre nao esperar me

lhoramento no meio ciJ:culante, senão por meio

de um Banco. Lembra que a xperiencia tem

provado a exactidao da opinião daquelles e·

nhores, que impugnámo ne ta parte a Lei ele

6 de Outubro de 1833, poi que e ta di po

sição ficou inutil. O nobre orador entendeu

que de nenhum moelo e deve deixar de appli

cal' os meios compativ i com as no as cu:

cumstancias para omelhoramento do meio cu'cu

Iante, na esperança de e e tabelecer um Banco,

Pronuncia- e contra a arremataçao das ~'en

das da alfandega, e de outros impostos, mos

trando que c1epoi do estabelecimento da

Collectorias, será mui djfficil fazerem-se tae.
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arremataçõe ; poi. que assentão que é melhor

arrematar por preço incerto e pelo qual . âo

responsavei segtmdo as contas que ap,re então,

do que obrigar- e por uma quantia certa, egura

por fiadores.

Julga inexacta a asserção do Sr. Galvao, a

re peito do baixo preço por que são computa

da as fazenda na pauta das alfandegas.

Se a do Rio de J aneu:o ainda con erva a pauta

feita duraute o mini terio elo Sr. Calmou a fa

zenda, longe de perder, ganha, pela' di:fferença

do cambio de então de 22 e 33, comparado

com o de hoje, que, posto e teja baixo em

consequencia da cri e commercial é de esperar

que melhore em breye.

Observa, porém que na Bahia ha um anno

e fez nova pauta ; e se os importadores te~

alguma vantagem pela diminuição do cambio

desde então, é de esperar que este prejuízo e

Compense pela alta de cambio aCUna referida.

POl'tanto, emquanto não se estabelecer um

plano, pelo meio do qual se conciliem á· idéas

da arremataçõe , e admini traçõe que exi tem o

nobre orador julga mais conveniente se on-

el've o que existe.



afilARA DOS DEPUTADOS

Sessão em ~ de Agosto de 1S:37.- Presidencia do SI'. Araujo
Lima.-Ordem do dia .•

. Entra em discussão o art. 9° do Orçamento

que designa quaes são as imposições que per

tencem á receita geral.

São apoiadas diversas emendas.

O Sr. Rebouças, declara que deseja dar

algumas explicações sobre <> que havia dito

na discussão deste orçamento. A primeira, con

cernente ao objecto que se discute, é dirigida

ao homado Deputado o Sr. GaIvão, que julgou

que elle orador o taxára. de contradictorio. O
orador declara que só quiz confixmar o que

havia dito com a exposiçao de um facto.

Havendo affirmado que não convinha de modo

algum que as 'rendas fossem arrecadadas por

meio de· arrematação, porque ou esta se nào

conseguia, ou se realizaria com a desvantagem

da fazenda publica, observou que a maior parte
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daquelles que em outro tempo se davão á ar

rematação achão-se empregados na Collecto

rias, e preferem este meio ao da arrematação..

Lembrou o exemplo do que aconteceu na

Bahia, onde, havendo a Assembléa provincial de

terminado que se arrematassem certas rendas

de natureza a serem arrematadas, nao appa

recêrão licitantes senão em uma comarca, e,

para que o honrado membro e recordasse deste

facto, dice que foi aquella mesma comarca,

cujo complemento da arrematação ficou sus

penso a requerimento do mesmo honrado mem

bro, e cuja suspensão cessou depois que oessou

a lei do orçamento. E' certo que o honrado

membro fundou a suspensão da ftrrematação em

um plano que oifereceu, e que foi combatido

por heterogeneo, e que, pa sando em segunda

'discussão, cahio em terceira.

A respeito das pautas o orador lembra que,

para eifeito de augmentar a renda, que era

o fito do hom'ado membro o Sr. GaIvão, quando

offereceu a emenda elevando a receita a 16

mil contos, no Rio de Janeiro não se pode

ria tirar vantagem alguma em confeccionar-se

nova pauta; porquanto, a pauta que existe foi
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feita em tempo' cm que o cambio estava mais

baixo, e e· ella se regulou então pelo preços

do mercado, hoje, a arrecadação do direito,

regulada por essa pauta, é vantajo a á renda

publica; porquanto o cambio, apezar de baixo

e da crise. commercial, é mai .alto elo que

quando se fez e ta pauta. Ainda hoje verificou

que o cambio e tava a 29; e quando a pauta

se fez, o cambio regulava a 22, e, qu~elo muito,

até 25. Pelo que pertence á Bama, dicera que

e sa pauta recentemente se fizera; ma o hon

melo membro replicou que ha s6 nomeações de

arbitros para decidir a~ questões, quando ha

clissidencia entre os despachantes e o officiae

da alfandega. R~éorrendo ao novo regulamento

das alfandega o orador nota que por elle e

estabelece uma commissào de pauta,. embora

não existão pautas nova com esta denominação

especial, existe todavia alterações de ,alare

de preços; exiRte alteração de preços moder

namente feita existem nova classificaçãe de

fa7.enda: e, enc10 aSSIm, é obvio que não ca

recemos de nova pauta para que as renda

cresção.

Depois de dar e. tas explicações ao Sr. GaIvão,
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o orador passa a fazer algumas observações

sobre o que dicera o Sr. Maciel Monteiro. Ob

serva que este nobre Deputado considerára a

povoação de S. Felix como UI)1 pequeno ar

raial i o orador persua de-se que a questão não

é e as idéas de commoção politica nascem

n'uma pequena, ou n'uma grande povoação,

.a questão é, se ellas se achão dissemina

da, e se uma administração previdente, cir

cnmspecta e humana, deve ter todo o cuidado

para que eUa não tomem corpo. Quando se

referia ao c tado, em que está a Bahia, dice

que ahi predominavão id as que não se con

formavão muito com a união: e ainda não

tendo e.cito, é uma mole tia da provincia; e

para que ella nao cre ça nem produza efi'eito

ominoso, é neccssario que seja urada em tempo.

Julga neccs ario, para segurança do paiz que

haja alE alguma fOl'ça, que não p6de ser senão

a força aquartelada i e é por isso que dice que,

'e ante não se devia tirar a força da Bahia

muito menos deye-se tirar agora (:\:). Dizendo

r) Os symptomas se realizárão no rompimento da re,olta de 7

de ~ovembro do mesmo anno (1637) sómcute resolvida cm Mar~o

o()o armo seguinte, concorrendo coiltl'a fi força exi tente m rcbd
n 21
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isto estava longe de desculpar a administrn.ção

sobre factos que lhe forão arguidos: e quando

outros honrados Deputados, representantel:i por

outras provincias, dicérão que dellas se po

dia destacar força paTa o Rio Grande, não c

podia, elle orador, fazer carg'o de desculpar a

administração a este respeito, não tendo pleno

conhecimento das circumstancias das outras

provincias, podendo apenas dizt:r que lhe pa

rece que no Rio de Janeiro não existem ele

me~tos de desordem, e, se existem, são faceis

de suffocar. Reflectio neste sentido, sujeitando aO

criterio da Camara estas con iderações, para con'

trastar a maneira pouco pensada, com que da

parte dos outros senhores se arguia o Governo

dizendo que elle não empregava os meios á na

di posição; e do não emprego de es meio'

resultava uma idéa de connivencia com a idé,

dos refractarios no Rio Grande. Tambem o Go
verno podia dizer que da parte da opposição

assentava melhor simelhante imputação, por·

dia na capital da provincia, UUlIl brigada que de PernambuCO ia
para o Rio Grande do Sul e que se conservou incorporada ao
exercito da legalidade composto de todas as forças activas exis'
tentes no Reconcavo eque para ahi ha,ião emigrado da mesma
capital.
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quanto, tinha-lhe ella negado todos os meios,

não 6 extraordinarios, como orc1inarios: O ora

dor lembrára que um tal procedimento nao

p6de ser justificado com o procedimento do

Senado, a que se referio um hom'ado Depu

tado, porque o Senado não s6 não rejeitou

a força decretada pela Canlara, como augmen

tou esta força; nao s6 augmentou a força

como offereceu meios extraordinarios para ~e

verificar esta força.; não querendo dizer com

isto que estes meios forão a respeito do pro

jecto de lei, que autorisava para recrutar, e

empregar outras providencias, afim de com

pletar a força já decretada pela lei em exe

cução.

Nota, comtudo, que esta mesma lei nã.o se

deve a um do hom'ados membro da oppo

siçao, como na Camara se referio; porque a

Re olução tal qual offereceu o homado membro

da opposição, sem ser emendada sena mexe

quivel, faria um mal certo para se obter um
bem incerto.

O orador, tratando do art. 9° em discussão,

declara ter de substituir os paragraphos 28 e

29 pelos seguintes, que são apoiados:
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«, Em lugar dos paragraphos 28.e 29 do art.

90 sejao os seg'uintes:

«Paragmpho 28, lYletade da divida activa.

de todas a rendas anteriores ao 10 de JUlllO
de 1836.

« Paragl'apho 29. :Metade das rendas provill'

ciaes posteriores ao 10 de Julho de 1836. »

Orão diversos senhores.

O Sr. Rebouças ustenta a sua emenda, re·

produzindo algumas razões de seu díscur o ano

tecedente. Sendo a maior parte da divida de

que se trata, procedente de contratos feitos

com a fazenda publica, ante~ do en aio ares·

peito da divisão de rend:1s, feitas em 1832, o

orador não sabe porque se dirá geral, e nã(}

provincial esta divida.

Entende que as provincias, primeiro, dévem

attender á sua manutenção, depois á manu

tenção geral; porque os Estados se f6rmão com

as familias; das familias os Estado e nações;

e das nações o gencro humano. Não aescobre

razão porque 'se proceda neste caso de modo

inverso; isto é, tratando-se primeiro do geral,

e depois elas provincias.

Apresenta varias considera.ções sobre a uti·
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Edade desta medida, sendo uma dellas o tirar

lIOS conspiJ.'adores e ociosos o pretexto de que,

sendo grandes os productos dos impostos das

jJl'ovincias, são comtudo privadas dos melho

ramentos de que carecem.

Ol'ào o~ 81's. Torres e Vasconcellos.

O Sr. Rebouças responde que a respeito das

rendas de importação e exportação, que não

se cabrão iroroediatamente, se p6de praticar o

mesmo que se pratica na Bahia, a respeito

da,s rendas que alli se arrecadão pertencentes

ás Alagôas e Sergipe.

Ora o Sr. Vasconcellos.

O Sr. Rebouças responde que, tendo sido

empre considerado. renda geral o producto dos

direitos de importação arrecadados na alfan

e.ega do Rio de Janeiro, estes direitos não

entrão em divisão alguma.

A respeito das outras provincias lembra que

a escriptmação orientará a respeito do modo

de fazer a divisão. Lembra finalmente que não

trata do estado de agora, mas da divida anterior.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 30 de Ago to de i837 .-Pre idencia do Sr. Araujo Lima.
Ordem do dia.

Continúa a discusão do art. 9° da proposta do

orçamentó com as emendas apoiadas hontem.

O Sr. Rebouças: -Sr. presidente: na sessão

de hontem, eu dice que não vinha encarre·

gado de defender absolutamente o Governo; ma

como vejo que no resumo do meu discur o se

omittio o adverbio absolutamente, parecendo

antes que eu tinha feito abnegação de defender

o Gov~rno, ou desculpa-lo em todas a circum'

stancias, devo declarar que o que quiz dizer

foi, que não me encarregára de defender o

Governo ás cégas, mas sim razoavelmente.

TJ:atarei da principal questão de hontem,

sobre a minha emenda que se acha sobre a

mesa: e como esta questão não é para se tratar

a esmo, mas sim de uma maneira minuciosa,
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el'vir-me-hei do Jornal do Comme1'C/Ío, para

pas ar em revista, tudo quanto a respeito di

"erão os homados membros que hontem tomárão

parte na discussão.

. .O primeiro Sr. Deputado, que -refutou a minha

emenda, foi o illustre Sr. Duarte e Silva, o qual

cuce, que se oppunha á minha emenda pelo

desfalque que causará na renda geral, da qual

tem sahido grande somma em auxilio da mór

parte das províncias-. Para que es a proposi

çào fo e procedente, era necessario mostrar

que, da divisão da divida preexistente ao anno

de 1836, resultaria menor arrecadação dessa

divida para as despezas actuaes da causa geral

do Imperio, do que aquella que eifectivamente

tinha resultado, de se fazer a cobran!(a desta

mesma divida, por conta unicamente do thesouro

g'eral do Imperio ; logo que isto se não dem'on 

tl'ou, quando aliás era necessario, porque eu

mostrei que da divisão re. ultava mais prompta

cobrança, e por consequcncia maior producto de

capitaes condu ente á satisfaçao da de pezas

geraes, e das necessidades pl'ovinciaes i e, não se

demonstrando o contrario disso, 'não procede a

objecção.
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Seguio-se ao Sl'. DLl3J.'te e Silva, o Sr. Oasu'(}

e Silva, o qual dice, quanto á emenda: que vota

contra, e a favor do artigo da Commissão, que

deroga o artigo da lei, que concede ás provin

cias metade da divida activa.

Eu digo o contrario, que não é da receita

geral que se tira metade para as provincias: é

das provincias que se tira metade p3J.·a as de

pezas geraes, porque a divida :l.e que fallo na

mi!lha emenda é provincial, e não geral: por

consequencia, dever-se-ma dizer: - mande-se dar

metade da divida provincial que pertencia ás

provincias antes de . e fazer a divi ão constante

da ultima lei desta divida das provincias é que

se tira metade p3J.·a a renda geral, e nao Sfr

tira da renda geral para a renda provincial.

Demais disto, se esta medida existe na lei de

1836, se se achou o anno pa sado que tinha

1ugar esta medida, qual é a razão que occorre

üe no\'o, para que uma medida simelhante

seja derogada? Porque já neste armo se procede

em contrario do que se praticou o anno pasi:iado?

Oreio, que se alguma razão ha para mudança,

é em favor da medida que proponho, e nunca

contra' e11'a. Agora, demais a mais, não foi s6-
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mente em o anno pas sado que assim se entendeu

e legislou, para que este anno já se deva derogar

o que o anno passado se fez: mas neste mesmo

anno, tratando-se de se relevar certos devedores

da fazenda publica, na. província da Bahia, por

um acto legislativo de eqllidade e justiça, sus

tentou-se nesta casa, que nós nao podíamos

relevar senão metade da divida, porquanto a

outra metade pertencia á província em virtude

da lei. Assim passou este anuo nesta casa e

foi remettida para o Senado a seguinte resolu

ção (o orador lê a resolução de dispensa aos

arrematantes do dizimo de milmça, ~scado e

gado na província da Bahia, de entrar para

os cofres nacionaes com metade da quantia

total da anema.tação). A' vista disto que razão

ha, para que a Camara mude já de conselho?

Existe uma lei do armo passado, existe uma

re olução em conformidade desta lei anterior.

E quer-se sustenta.r ag-ora que é absmdo,

que é contra os interesses nacjonaes', que é

impraticavel esta medida? A divida preexistente

pertence igualmente á renda geral e á renda

provincial; o producto resultante da cobrança

desta divida é applicado tanto a cada uma
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das provincias como geralmente a toda' as pro

vincias de que se compõe todo o 1mperio.

Continuando o Sr. Oastro e Silva a sustentar

essa anonlalia, bem depressa a administração

se \ eria em um cáhos. Oomo? Existe a admi

nistração em um cáhos em consequencia da

medida tomada em o anuo passado? Não e

tem executado esta medida? Oomo s p6de

dizer que d'isto resultará um cáhos que nunca

existia; e do que sempre' e praticou, como depoi

explicarei tocando mais particularmente no di 

cmso do Sr. Vasconcellos?

( Essa partilha, diz o Sr. Oastro e Silva

além de desigual é um premio a Offil sao, por

quanto as províncias que mais omissas farão

na eobrança da divida, maior quinhão tem? ,

Aqui já se presui)põe que as províncias têm

sido encarregadas da cobrança desta divida,

então é sua' então não se dá o cáhos; porque

então o cáhos precedia a ter efi'eito a lei do

anuo passado; se, pelo contrario, a divida não
era provincial, ma, administrada pelo the

somo geral, então o defeito da offilssão é im

putavel ao thesolUo, a seus prepostos, e não aos

prepostos das províncias-não tendo estes jnge-
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rencia alguma ne sa cobrança. Demais amai,

essa administração provincial de que se falia

é de administração que exi tia pelo agentes

do Poder Executivo; não trato da, administração

existente por determinação da As::;embléa pro

vincial e tabelecendo melhor meio de con eguir

a cobrança desta divida, que até agora não- se

tem verificado como e mostra mesmo do d 0

camento official aqui ex.isteIl;te· acontecend o,

que na provl,ncia da Bahia, em vez de ter de

cresCIdo a divida que oeCOlTeu no anuo em que

se fez esta tabella, que logo lerei, ~lla augmentou.

Como poi se póde dizer que é premiar ás

pro'i'incias por sua omlssao, se a provincias

ainda não entrárão na arrecadação da divida,

na hypofhese de que esta divida pertencia á

renda geral, quando, na outra. hypothese, esta

arrecadação era feita por empregados gemes?

r Além disto, prosegue o Sr. Castro e Silva,

muitas províncias têm rendas já de sobra, e

nenhuma precisão ha de dar-se-Ihes mais renda,

quando o governo geral se vê em grande pl'~

cisão com uma divida enorme. »

A conclusão desta proposição, a ser verda

deu'a, _era para limitar-se, exceptuar-se a p1'o-
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vmma talou tal; mas não para resolver-se

contra aquellas provmcias que têm necessidade

de partilhar da divida, não só para occorrer

aos melhoramentos provinciaes, como mesmo

para. dar um produeto maior para a renda

geral, sendo· a divida melhormente arrecadada

do que tem sido até agora.

f Se as províncias, diz o Sr. Oastro e Silva,

quizessem pagar a metade da divida publica, o

orador de boa vontade lhes concederia tambem

a metade' da divida activa. O Rio de Janeil'o,

cnjos cofre regorgite"to m ter em que empre

gue seus ftmdos, nao precisa metade da divida,

que importa cm 53 contos, etc. )

Ora, com que é que se paga a divida public3. ?
Não é com as renda . das provincias? E' certo

que a provincta da Bahia produz pouco mais

ou menos tres mil contos ue réis, e quanto se

gasta na provincia? A maior parte das suas

rendas sahem d'alli para pao'amento da divida

externa, para satisfazer outras despezas geraes.

Para se dar esta hypothese de partilha, ena paga

ria metade da divida publica, comtanto que toda

a renda ficasse com ella. Este argumento do. .

illustre deputado, pois, não tem forca alguma.
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Resta-me responder ao discurso do Sr. Vas

concellos.

Eu dice que para existir Imperio é necessa

rio que existão provincias: que se não p6de

dar o todo composto de provincias, sem que

estas proyincia.s existão: nem quando se par

tilha uma divida provincial por todo o Impe

rio, se faz exclusao do grande principio man

tenedor da ordem, que considero existir na

união do Imperio: portanto, púa que as obser

vações do illustre Deputado? Alguem ouvio,

ou dice eu a' blasfemia politica, que a união

~ abstracta, é extTeme inteiramente da exis

tencia das provmcias? O que eu nao quero

é o inverso: é que se entenda que se partio da

união para as provincias, quando das provin

cias é que e faz a uniao, quando para existir

Imperio em geral, é necess ario que existão as

províncias, porque o Imperio se formou das

provincias, e a provincias não se formárão

do Imperio. Eis o que dice.

Depois de lêr outl:o topico do discmso do

Sr. Vasconcelios o orador continúa:

Quem reduzio stes meios de que falia o nobre
Deputado?
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Se estavão reduzidos e tes meios, estavão na

Lei de 1836, que dispunha que na percepção

da. divida entrassem as provincias para sua co

brança.

Se fôr maior o producto augmentará a renda
I

geral directa ou indirectamente, pOl'qu~ o produ-

cto da renda, que fôr applica.do peculiarmente na

provincia, hade ser para o desenvolvimento, para

o melhoramento da industria, e commm'cio,

d'onde resultão o direitos de importaçao e

l)1aXime de exportação, d'onde resulta maior

producto da renda geral do Imperio ; pois pMe

se dizer que o emprego da renda, em de en

volvimento da industria e de 'outros ramos da

riqueza nacional deve produzir o augmento da

rendás g-era~s. Aqui é que o homado membro

neste topico considera as provincias extremadas

da união do Imperio, porque persuade-.. e que

aquelle dinheiJ:o que fôr empregado nas pro

vincias, é eIJ?- favor des~as exclusivamente, e

não converge em favor da prosperidade geral

do paiz, para o melho;'amento das rendas ap

plicadas ás despezas geraes do Imperio..

Observou o illustre Deputado o Sr. Vasconcel

los que emquanto a haver deficit nas provineias,
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tambem o ha na provincia de Miua -Geraes,

que podia mui bem pedir que fosse cheio,

visto que as rendas particulares de ta provin

eta sao arrecadada para o cofre geral, etc.

, Isto, porém, não tem força algmna; porque

nunca os direitos de importação arrecadados

no Rio de Janeiro forão considerados como

rendas de Minas; por consequencia não vem a

proposito para a questão? porque considera a

divi ao da divicla pertencente a cada uma pro

víncia. Pergunto eu: a provincia de Minas se

encarrega de arrecadar, por qualquer meio

convencional ou judicial, a divida preexistente

dos direitos que se pagão na alfandega do

Rio de Janeiro? Não, de nenhum modo; como

pois, e quér neste momento sl1ppõr que a

provincia de Minas tenha parte na divida re

sultante do direitos de importação contrahido

no Rio de Janeiro, quando a divida de que se

trata é a propriamente provincial, que se arre

cada, e sempre s arrecadou, e se arrecadará

na me ma provincia" onde a mesma divida é
contrahida ?

O argumento, em verdade, do nobre Deputado

é improcedente; se eu dice 'se que elo debito
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em que estivesse o Rio de Janeim, para com

o thesourà nacional a respeitá dos diJ:eitos da

alfa ndeg'a, partilhasse a provincia de Mina~

Geraes, teria razão o honrado membro, por

ser uma' innovação; se.ria querer tirar aquillo

que sempre foi considerado do thesouro, QU

dos cofres do Rio de Janeiro, para fazer 1ml

donativo á provincia de Minas, que nunca o
\

percebeu, llem por emquanto, nem ao depois,

median te cobrança convencional ou judiciaL

E quando trato da divida das outras provincia

que sempre foi considerada das provincias, como

sempre foi considerada a da Bahia, Pernambuco

etc., não póde entrar em argumento; de maneira

nenhuma, o que se possa dizer a respeito de

Minas, quanto a direitos de iJnportação e mesmo

de exportação, porque esses, direitos de impor

tação e exportaçfi.o arrecadados no .Rio de Ju

neu'o, nunca pert~ncêrão á provincia de Minas,

nem a nenhuma outra, do mesmo modo, tendo-se

sempre feito' a divisão dos du-eitos de impor

tação, cobrados ou contl'ahidos na provincia da

Bahia, a respeito de Sergipe e Alagôas, nunca

se fez esta extremação a respeito de direitos

de importação, que sempre' se consideravão
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como diJ:eitos da provincia da Bahia; embora

directa ou indirectamente os genero fossem con-

umidos, ou em Mina, ou nas .A.lagôas, ou no

Piauhy, ou em Sergipe, ou em outra qualquer

província limitrophe.

, Nos governos f~deraes, dice o Sr. Vascon

ceDas, ha este inconveniente: que as depezas

ão feitas á custa das rendas que os governo

crêão. Quem percebe os beneficios deve estar

lUeito aos incommodos, que esse beneficio muitas

vezes custa para ser obtido.

O homado mem,brQ, aqui trouxe uma theo

ria dos governos federaes. Mas, quem dice que

o nosso Governo é federal? Se nós considera

mos que existe em nossas in tituições um prin

cipio federal, mais ou meno desenvolvido, de

yemos considerar nosso Governo federal? Mesmo

que sgja federal o nosso Governo, nao ei que

Yant~gem poderia tirar o homado membro em

confundu' na questão de que se trata, conside

rando que e dá, entre as nossas provincias,

para com a união, vinculos federativos ou fe

deraes. En, por consequencia, me abstenho de

analysar os governos federaes de empregar as

doutrinas a respeito de federação, como em an~-
n. 22 .
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log,ia ao nosso systema de governo, e muito>

menos a respeito, da questào de ('.obrança, da

divida activa preexistente, 'questão qne nos oc

cupa; e a que devemos attender o mais Í)OS

sivel.

Ora, insistio o honrado membro, e pedio.

uma explicação, para que eu di tinguisse como

é possivel que haja escripturaçao na alfandega

de quaes são as fazenda que a província de

Minas importa. Já respondi que a divida re

sultante da cobrança da imposição de direito

cobraveis pela alfandega. do Rio de Janeiro

nunca foi considerada da provincia de Minas,

nem de nenhuma outra. Como se póde pôr em

objecção isto, para se oppôr á minha emenda

quando diz que a metade da (lívida preexistente

pertence á renda geral? Já éxpuz que a me

tad~ da divida preexistep.te era arrecadada por

províncias, e oso direitos da alfandega do Rio

de Janeiro, não são arrecadados pela provincia

de Minas-Geraes, nem por nenhuma outra, da

mesma maneira que os direitos da alfandega

da Bahia não são arrecadados por nenhuma

provincia, que d'ahi recebe genero para con

sumo, impo.rtados na Bahia, e ahi despachados.
,
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~ Não concebo, dice o Sr. Vasconcellos?

tambem como da Lei de 20 de Outubro de

1823, que estabeleceu os govemos provinciaes

da Lei de 1827 e outras, possa o Sr. Rebouça:s

concluir, que era reconhecida pela nossa legis

lação differença verdadeira, e não nominal entre

de peza geral e provincial, entre renda geral e

provincial. »

Na Lei le 20 de Outubro áe 1823, se diz

que ficava 'á disposição dos presidentes, em

conselho, ou dos conselhos da presiden?ia, a

oitava parte das sobras das r~ndas das provin

cias para as suas attribuiçõ~s ordinarias: por

exemplo, para melhoramento da industria, etc.

Quando o governo de uma provincia, em con:

elho, deliberava fazer um ensaio sobre qual

quer melhoramento industrial, agronomico ou

ommercial, tinha o direito de ,sacc,a~' sobre o

thesouro provincial, pela quantia que fos e equi

valente ao oitavo das sobras sem caracter de

autorisação nenhuma. Quando, porém, esta des

peza fosse extraordinaria, então era necessario

representar para ter autorisação do thesouro

nacional, afim de que se deduzisse dos sete

oitavos que ficavão, depois de decluzido o oi-
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tavo das sobra adjudicadas para attribuições

ordinarias do conselho. Bem se vê que isto

suppoe que ha. sobras á disposição do çonselho

em uma oitava parte, e em sete oitavas parteM

á di. posição do thesouro nacional, suppondo

já sati feitas todas a depezas provinciaes, de

terminadas ~m leis e ordens: isto tambem sup

põe que as rendas provinciaes erão, principal

mente, adjudicadas ás necessidades províncias I

e s6 pertencião á renda geral sete oitavas parte

das sobras, e estas mesmas sete oitavas partes

das sobras sujeita.s ás necessidades extraol'di

naria-s, que conhecesse o governo, em conselho,

dependendo s6mente o .seu emprego do assenso

40 tribunal do thesouro, como era razoavel'

porquanto, tendo o tribunal do thesouro direito

sobre as sete oitavas partes das sobra.s, não

podia o presidente, em conselho, resolver sobre

ellas, sem que elle fôsse ouvido e désse seu

assentimento.
Este principio consagradO' na Lei de 20 de

Outubro de 1823, acha-se melhormente des

envolvido na Lei do Orçamento de 1827, 3

que me refiro, e da qual duvidou o honrad

membro, dizendo que não sabia como eu de-
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duzi simelhante argumen,t.o. Nós temos essa

Lei, a primeira de Orçam ~nto que fizemos.

Nessa Lei considerárão-se as difficll.ldades e

occUTrencias do thesouro; por causa dessas

difficuldades, autorisou-se ao th esouro para

emissão de bilhetes, de que, em Ol.1.tra sessão

,'e tem faliado, autorisação que não se pro

duzio em nenhumas das outras Leis, e não

póde hoje existir simelliante autorisação; ,11em

precisamos recorrer aos governos estrangell'o.G,

em objecto sobre o qual já legislamos em todas

a hypotheses que poderião prever, segtilldo as

necessidades do paiz. Nesta Lei mandou-se

saccar sobre o thesoul'o, e não' sobre as ren

das provinciaes. A primeira, razao, que se de-'

duz deste principio, é deduzida do ali. 5° da

Lei de 'que trato. Depois disto, diz: - a re

ceita e despeza do thesomo publico nas demais

provincias do Imperio, nao orçadas na pre

sente Lei, continúa à fazer-se dm'ante o anno

de 1828, na conformidade das Leis e Ordens,

que as tem regulado, devendo cada uma das

províncias satisfazer, dmante o ~esmo anno,

aquelles ramos de despeza gel'al, que pelas ditas

Leis e Ordens estiverem a cargo de seus 1'es-
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pectivos cofres. - r)e maneira que aqui se re·

conheceu, se estat-.aio que as rendas arrecada

das nas províneir
dS, dellas erão, e tão 6mente

com o onus a.e satisfazer ás despeza,s publica,

determinadaf'J em Leis e Ordens existentes. Aqui
se reconhl",ceu que as províncias primeiramente,

com as 'imposições a que estavão sujeita , de-.

viao ('Jccorrer ás suas necessidades immediatas,

parfj, então satisfazerem as necessidades gerae

d~J Imperio; ao depois as despezas provinciaes,

de que se necessitasse em cada uma provincia,

s6 poderião ser feitas na conformidade da Lei

de 20 de Outubro de 1823 ; isto é, as extra-
\

ordinarias, qu~ devião recahir sobre os sete

oitavos das sobras, na hypothese de que os con·

se1hos da presidencia houvessem de deliberar

algum melhoramento, além da esphera dos seus

determinados poderes.

Depois desta Lei de 1827, temos aqui uma

outra Lei concedendo um credito supplementar.

Nesta Lei confirma-se o mesmo principio de

que as rendas das provínciàs não erão uma

renda do thesouro,' para que elle empregasse á

sua vontade, ou segtmdo as necessidades pro

vinciaes; tanto assim que manda abril: uma
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(lonta corrente com as prOVJ.D.C1aS, a respeito

das qnotisações de.. tas. Temos aqui o exemplo

do Maranhão no pagamento das consignaçoes

que lhe forao arbitradas a respeito do debito

de Londres, nesse anuo de 1828. .A.utorisou

~e ao thesotll'o para upprir a falta da quotisa

ção, ficando a provincia do Maranhão obrigada

a indemnizar q~ando pudesse, continuando na

mesma obrigação de sati fazer as quotisações;

o que suppõe essa autorisação é que as pro

vincias deverião com as rendas satis~azer suas

necessidade da manutenção geral ao Impcrio,

não sendo as thesomarias das províncias e o

thesomo geral a me. ma cousa. Não houve aqui

{lonfu ão de ser o mesmo contribuinte o deve

dor, nem a mesma pes oa devedor e credor,

consielerárão-se distinctas pessoas momes e po

líticas ; mandou- e supprir a província do Ma

ranhão no que lhe faltou para satisfazer o pa

gamento ela divida de Lonch'e , segundo a. quo

tí ação, que tem esta provincia.

Temos mais uma Lei do anno seguinte, que

contemplou o pagamento do Deputados como

um onus das provincias, e não como onus elo

thesouro.. Para pag'ar aos Deputados, quando
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elles preférem receber na c,ôrte, sacca-se neste

caso sobre as provincias, para indemnizar o

thesoUl'o publico: e se a renda provincial fosse

do thesouro publico, podia-se dar esta indem

nidade? Vel'-se-hia que era indifferente pagar

aqtú ou lá; ma não, quando se paga o que

era divida da pl'Pvincia, o thesouro tem direito

de ser pag;), p()r ella: log.o não se dá a

mesma razão de serem as rendas arrecadada

na provincia, proprias. do thesouro, e não da

provincia:, com os onns que as Leis deter

minão para satisfação das obrigações do tbe.
souro.

Ainda mais, diz a Lei do Ol'çam,ento de 1828:

c .A.~ despezas publicas das mais provincias do

Imperio, não declaradas na presente Lei, conti·

nuaráõ a fazer-se durante o anno de 1829, na

conformidade das Leis que se tiverem regulado,

bem como das ordens anteriores ao anuo de

1828, que até então regulavão e que não' farão

revogadas. As despezas extraordinarias, que so

breviel'ão em caela uma elas pl'ovincias, s6 pode

rão ser feit~s em conformidade da Lei de 20 de

Outubr~ de 1823 )-Eis, pois, a mesma dou·

trina, o mesmo desenvolvimento do principio,



- 3Hí - '

(lo grande principio de que pertencem as rendas

das provincias principalmente a ellas.

Proségue ainda a Lei: « Â. importancia das

rendas das provincias, a impol'tancia das quo-,

ti ações das provincias, etc. D Como se pode

ria ter essas quotisações, sem se considerarem

II renda das provincias como d~llas ? diz ainda

o orçamento: « As sobra das proYincias, se

algumas tiverem depois de satisfeitas suas des

pezas provinciaes, etc. D Como, pois, é contra

rio ao nosso systema, é contrario á união o

dizer que o Governo Geral do Imperio partilhe

em metade a divida das provincias, anterior

á divisão das rendas geraes e renda provlll
ciaes?

O orador, continuando em 'seu discmso, de

clara que tira metade da divida activa, que

considéra toda das províncias, para satisfação

da necessidades geraes do Imperio.

Declara que dice' que poderião os desordei

ros, infensos á causa publica, pI'oduzir muito

forte argumento contra a paz geral da u.nião,

venclo que a união não era conveniente: por

quanto, vião que uma provincia, que rendia

tres mil contos, só n:mi pouco desta' quantia
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empreg'a em si: que este argumento estava ao.

alcance de todos: quando o outro da manu

tenção geral do Imperio , não o estava; por

con <?quencia, que era muito preci o d~' força

bastante aos defensores da ordem pará repellir

este argumento, muito fallaz. Sendo este na rea·

lidade o seu modo de eX:plicar nesta casa; quando

houvesse di to alguma duvida, explica-Ia-ia com

seu comportamento não pouco constante, não

dando occasíão ao hom'ado membro de a fazer

dizendo que não devemos sujeitar-nos ás exigen

cias populares.

Quando um Deputado, politicamente, e mesmo

sobre a experiencia do paiz, procura afastar

todos os motivos que possão dar força aos pro

motores das desôrden.s, não quér com isto dar

valor ás pl'etenções desses perturbadores; mas

quér que o legislador circumspecto, o h?mem

previdente, o administrador consciencioso tenha

em conta tudo isto. Sabe-se quaes forão os mo

tivos que houvérão no Rio Grande para a desor

dem, que ainda desgraçadamente existe: não

erão elles valiosos na censura do verdadeÍl'o pa

triota, e muito menos na do homem de estado,

mas de facto forão tão considerados taes motivos
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que o moyimento procedeu. Trataya-se abi de

imposição .determinada na mesma provincia. O

meio , a que recorrem os de ordeiros, é fazer~m-

e muito zelosos da cau a publica, mostrarem

e muito interes ados na ua prosperidade,

quando não concorrem enão para perturbarem

o paiz ou para ganharem na desordens: são

commummente aventureiros; mas no entanto o

homem de estado não calcula as consequencias

pela fonte dellas. Quando se irata da renda, as

razões de politica não p6dem de maneira ne-

nhuma er omitidas. .

A paz interna do paiz é nece sariamente li

gada á ua prosperidade, e a existencia do

meio que constituem a renda para que se

mantém o Imperio em geral;' o orador, por

tanto, sempre deu valor a e~sas. yozes que tem

referid?: e por isso péde á Camara que não

trate tanto em desprezo simelhantes motiyos,

porque elles têm dado occasião á grande des

ordem que deploramos.

Depois de mais algumas observações, conclue

dizendo que lhe parece ter explicado seus s<1n

rtimentos, ter sustentado não s6 a sua emenda

Como desyanecido todas as sombras que pare-
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cêrão pairar sobre ella para neutralisar o effeito

direct~ que p6de resultar de sua adopção.

Finalmente lê o mappa da divida activa do

Imperio no fim de Julho de 1835, pelo qual

l-je demonstra que a arrecadação desta divida

feita pelas provincias é a mais eflicaz.



CAMARA DOS DEPUrrADOS

sessão em Si de Ago to de !837. - Presidencia do Sr. Araujo
Vianna.- Ultima parte da ordem do dia.

Continúa a discussão do orçamento no titulo

_. disposições geraes -, com emendas apoiadas

quando se discutia o art. 9°, as que, hontem

forão aI~oiadas e m.ais outras.

O Sr. Bebouças declara-se contra o artigo

additivo das disposições geraes, que revoga o

alt. 21 da L~ i de 22 de Outubro de 1836,

que manda arre,cadar para a renda provincial

a divida provenieu,te dos impostos provinciaes.

Pretende substituir et'te artigo por outro, para

que fique pertencendo tâo s6mente .ás provincias,

e applicavel âs suas desp\."'\zas, metade da divida

anterior â L~i de 22 de Outubro de 1836,

resultante dag imposições que" actualmente per

tencem á serie das provinciaes, seGundo a divisão

existente. Como a cobrança da divil.{a é eventual

e as despezas das provincias são n~cessarias e
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impl'eteriveis, não se contenta, elle orador, com

e::;ta partilha, e por isso pretende offerecer, onh'!}

artigo, em que se determine que, emquanto não

se fizer melhor divisão das re1J.das geraes e pro

víncia.es, será a província da Bahia supprida

,annualmente pela caixa geral, com a quantia

necessaria para lhe compl~tar a de 650:000$000

inclusive o producto de suas rendas actualmente

consideradas como provínciaes.

Se outros senhores Representantes, diz o' (')ra·

dor, entendêrem que as sua~ províncias estr",o em

iguaes circumstancias, proponhão medid:tl.s desta

natureza, que eu as apoiaria. Por ora" limito-me

a considerar as necessidades da B'<.thia, e deste

modo respondo a' alguns senhor es Deputados,

que dicérão que, se eu entenrJia que a divisão

I não era bem feita, q remedi.o não era partilhar

com as províncias a divíc1:-J, activa atrazada, mas

propôr a somma supplementar ás provi.ncia,

para que ellas, com o suppleme~to (~la caixa

geral, pudéssem .s'Jppri.r as obrigaçZJes neces

sarias, e para a:6 quaes não erão loastante a

rendas provinc=J.aes, segunc10 a div'isão feita. Sou

coherente niFJtO. Se a cobrança "la divida activa,

na pal'te 'que fica pertE:.nceT.1do ás pro'Vincias,
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não bastar, com a arrecadação das suas rendas,

para satisfazer suas· necessidades, recorra-se á

caixa geral; se, pelo contrario, a renda a1.:re

cadada da sene das provinciaes, com toda a

divida atrazada que se houver de arrecadar,

ba tar, não tem a caixa geral de supprir cousa

alguma. Desta ~aneira ficão 'as provrncias satis

feitas, quanto o devem ficar, segundo as circum

tancias actuaes do Bra il, e não se déve proL

ceder de outro modo, a querer que a ordem seja

gnardada, e tenhão os 'defensores della razão suffi

ciente para combater seus inimigos e adversarios.

O orador observa que as despeza pl'ovinciaes

são de natureza, que não se p6de prescindir,

porque procédem de ordenados, de manutenção

da policia armada, da conservação de alguns

edificio's, de alguns melhoramentos dà indl1stria

provincial, da qual provém beneficio não s6 á

renda provincial, como á geral. Advogando os

interesses imnicdiatos da provincia, não p6de,

clle orador, deixar de advogar a causa g'eral

do Imperio, porque não se p6de separar nunca

a callsa provincial neste ou em qualquer sentidQ

da causa geral} que· se acha com a causa, pto

vincial identificada.



Lembra que a emenda, que ora offercce, e tá

fora da objecções, que fizerão hontem "' arios

honrados Deputad')s á offerecida por eUe ora·

dor, quando se discutia a serie das rendas,

Jque erão classificadas como pertencendo ás des

pezas geraes, porq,ue, quanto á confusão, que
notou o SI:. Castro e Silva, posto que eUe orador

ainda seja persuadido que esta razão não pa a-

o ae especiosa, comtudo observa que agora reduz

s6mente tí. partilha aquella divida procedente

de renda" que hoje entrão na serie das proviu

ciaes, sobre o qu"e não se póde dar confusão

alguma. Qmmto á objecção do Sr. Vasconcellos,

que assentava sobre não se poder extremar a

divida procedente de direitos de importação

da que poderia pertencer á provincias con·

sumiàoras, com distincção da provínoia em

que os g'eneros erã,o despachados, na emenda

que, elle orador, OI;a offerece, não se tratando

dos dli:eitos de importação que entrão na ôerie

da renda geral, tal objecção que tambem não

passava de especiosa, não procéde para CODI

o artigo que õra, elle orador, offerece, pois que

este artigo só trata da metade daqueUa divida

contrahida até o 10 de .Tulho de 1836, proce-
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dente de imposições classificadas na serie de im-
o

1JO ições provinciaes, e consignadas as despezas
provillClaes. _

Oh er, a ainda o orador que, outro argumento

do r. "' asconcello foi que a divida atrazada

esta,a hypothecada á amortização de papel

moeda. O orador demonstra que nesta parte

houle engano da parte do homado Deputado

que servio-se de~te argumento para combatter

hontcm a emenda, que' eUe orador, oiferecêra;

porquanto a Lei de 11 de Outubro de 1833,

a que o illustre deputado se referio, é lei ma

lograda da instituição de um Banco, a qual

considerava entre os mais haveres que deVel1.ão

completar a importancia das acções, c'om que

oGoverno deveria entrar para o Banco, as im
po i<;,ões e tabelecidas pelo .A.1vaI'á de 1812; não

se in. tituindo o Banco, não podia o Governo

entrar com. essa acções, e assim não e póde

dizer le modo a]gtilll que estas impo ições se

achào hypothecadas; mas, quando o e tivé sem,

era só para o que a L ei considerou. Existem

Com c:ffeit hypothecadas as rendas mencionadas

]0 rn:t. 5° da Lei ele 11 de Outubro de 1833 :

lIla', não, as rendas que se an:ecada em de-
R. 23
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pois do 10 de Julho ele 1836: e, elle orador,
•

na sua emenda tratava da divida contrahida e
existente até o 10 de Julho de 1836; po conse·

quencia ainda mesmo quando fosse verdadeiro

o facto a que se referio não era elle applicaveJ

á questão.

O orador lembra que, sendo esta divida atra·

zada, comprehen iva não só dos impostos que

hoje pertencem á serie das ~'endas gerae }mas

tambem de impostos que pertencem á serie ela

rendas provinciaes, que muito é que ás pro

víncias fiquem pertencendo a metade desta di·

vida atrazada, e a metade unicamente da mesma

divida. que respeita ás rendas que hoje estão

collocadas na serie das provínciaes, como por

exemplo, a meia siza dos escravos, o sello dehe

ranças e legados, o dizimo, etc. ?

Conclue o seu discurso fazendo algumas ob

servações a respeito do que dicéra na ses ão

antecedente o Sr. Vasconcellos.

~ São lidas e apoiadas diversas emendas entre

ellas a seguinte:

Do Sr. Rebouças.- Substitutivo ao art. 13

das disposições geraes- Fica pertencendo tão
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s6mente ás províncias, e applicavel ás suas des

pezas, metade de toda a divida activa anterior

áLei de 22 de Outubro de 1836, e resultante

das imposições, que actualmente pertencem á

serie das provínciaes, segtmdo a divi ão vigente.
Emquanto se não fizer melhor divisão de rendas

geraes e provínciaes, sérá a província da Bahia

upprida annualmente pela caixa gemI, com a

quantia necessaria para: se lhe completar a de

650:000$000, inclusive o producto de suas ren

das, actualmente consideradas como provinciaes.

OTa o Sr. Rodrigues Torres.

OSr. Rebouças sustenta fortemente a neces

sidade de supprimentos ás províncias. Re ponde

ás objecções feitas ás suas emendas, e conclue

mo trando que a .A.ssembléa GemI deve remediar

omal que fez na divisão das rendas.



CA URA DOS DEPUTADOS

Sessão em 2 de Selembro de 1837. -Pr~siJ nc·ia do SI'. AraujJ
Lima.- Se:;ullúa parle da onlem do dia.

Entra em discussão [\, resolução que diz: É
concedidauma prestação annual de cincoenta con

tos deréis á S. M. Imperial a Sra. D. Amelia Au
gusta Eugenia, Duqueza de Bragança, viuva do

Sr. D. Pedro I, Imperador lo Brasil, da qual

gozal'á a tit1..tlo de apanagio de OTa em diante, e

emql1anto viver.
O Sr. Rebol1ças nota que existem no regi

mento normas, que prescrevem quaes são os

objectos, que se devao tratar por meio de

decreto, quaes por meio de resolução. Con

siderado o projecto, que se apre:senta, eID

razão de sua materia, e mesmo tal qual a

considerou o honrado membro, parece a eJle

orador, que se nào deve trata~' senão por meio

de resolução, porque todas as pensões, tcnças,

80CC01'1'Os, etc., que se costumão prestar ÚS
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"im-a dos benemeritos, e a quaesquel' serVl

dore bons do Estado, são sempre disqutidas

por meio de resoluçao e não por decreto. De

mais quando se pretende trataI: uma cou a

por meio de decreto, é quando versa sobre

objecto , que se devem discutir muito de espaço;

cnão pas a sem ter sido muito estudada; mas

amedida de que se trata, occupando a Oamara

de de 1831, tendo sido objecto de consultas

de jnrisconsultos estrangell.'os, e sendo natmal

mente examinada por todos os membros da

CamaI:a, está na razão de ser discutida, m6r

mente quando sobre es....a materia existe um

parecer de Oommissão, que foi :ÍJnpresso, e anda

por mãos de todos. Oon iderando a questão pelo

lado politico, o orador entende que é vergo
nho o para a Oamara o demorar mais ste

neO'ocio, negocio em que o Bra il está empe

nhado, e do qual se deve desempenhaI' de mna

maneira condigna delle.

mtimct parte da o1'dem do dia.

Entra em discussão o projecto do Senado

no seguinte art. 10:

I Al't. 1.0 É prohibida a importação de es-
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cravos e pretos livres no territorio do Brasil,

na qual se entende comprehendida a pass'agem

de uma para outra provincia. J

Orão .diver os senhores.

O Sr. Rebouças :-Sr. presidente, reprovo

muito que} f6rado caso de s~ discutir sobre uma

lei existente se diga mal desta lei, como, muito a

meu pezar, tenho ouvido dizer até do Acto

addicional.

Acho que isto é muito impolitico e que deste

modo se dá muito má lição aos povos. (Apoiados.)
Parece-me que vou coherente, quando falIo

contra a Lei de 18~1, de que se trata na

discussão' deste projecto.

. A experiencia tem confirmado que a Lei de

7 de Novembro. não podia servir senão para malj

porque, prohibindo o commercio de Africano 1

os meios que se empregárão, para que o com·

mercio ficasse terminado, aos olhos de todos os

conhecedores da materia, deverião ser abs'olu·

ta.mente inefficazes. Resultou, pois, que a fazenda

publica ficou priva~~ de dous interesses: o

interesse directo dos direitos que se cobravão

da importação de escravos Africanos; e o in·

directo das fazéndas, que vinhão para o Brasil,
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e d'aqui ião para a Mi.ca, além das outras

producções do paiz, que erão cultivadas e fa

bricadas em maior porção para se entreter

aquelle cOlllleI·cio. Além deste mal, outro mal

resultou da lei para a moral. Os importadores

de escravos de má fé continuárão ness~ impor

tação; e, para a' realizar impunemente, tiverão

de mais o equivalente dos direitos que antes

pagavão nas alfandegas, ficando exclusivamente

ue te commercio. Deste modo, não ficando

evitado o commercio, com todos os males res

pectivo , apresentou-se mais um pouco de immo

ralidade, que vai estragar o Brasil inteiramente,

se j~l, não tem estragado de um modo irremedia

\'el. A. este mal accresce outro. Quando o

commercio de escravo era licito,não erão

tantas e tão repetidas as mortes, além das

que acontecião nas terra de A.frica, mediante

a gL18rra entre seus desgraçados habitantes; e

hoje, mediante a fraca policia, que existe, muitas

vezes se sacrificào carregações inteiras.

Â Lei de 1831, não pl'oduzio, pois, eifeito

benefico, nem podia produzir; porque, assen

tando que o meio repressivo consistia em exa

cerbar as penas dos infractores, impondo-a.s
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desiguaes e fóra da natUl'eza dos delictos, essas

mesmas penas acerba, tem servido de argu

mento para a impunidade, .nao em pre-ença

daquelles, que se subornão pelos interesses sor

didos e vís, mas pelos que são levados por

sentimentos de equidade, e por outras razões,

que calão na ahnas mais generosas e mais

bem formadas. Apprehende-se um naViO

com Africanos, ou uma carregação, é encon

trada nas ~ossas praias, ou em alguma pro

priedade, quem é o apprehensor? Supponhamos

que é declarado inimigo do commercio, que

está couvencido das más consequencia. do

mesmo commercio, e que, de mais amai , e. tá

illustra~lo com as provas que tem tido oBra. il

de sua existencia ominosa. Vendo o apprehen 01'

que da app}'ehensão resulta nao só perda de

familia, pelo interesses que são alienadas pela

apprehensão de Afr.icanos, mas de mais o pai

é conc.lemnado á prisão, e á perda dos Afri

canos e de todo o cabedal empregado nesse

commercio, e a tlido quanto possue, ficando

sujeito á uma pena pessoal pelo que não pudér

s:1tisfazer da pena peclmimiia; póde o apprehensor

levar avante a apprehensão em toda a exten ao?
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Não. A experiencia mostra que magistrados e

individuas, que sabem que em talou tal ponto

existem Africanos, e qll-8 do officio sao obrigados

a tratar de reprimir e 'te commercio; se tratào de

oreprimir, é s6 ostensivamen e. Todo o mundo

sabe qual 6 o escandalo que d'aqlú resulta.

Está visto, pois, que a severidade das penas

não p6de favorecer a repressao: ou antes é um

caminho para a impunidade.

Tendo considerado sobre o modo de se fazer

efi'ectiva a prohibiçào do commercio de escravo ,

não tenho descoberto outro meio de tornar effi

caz esta prohibição, s~não do modo seguinte:

uma grande imposição na importação d9s es

cravos, ou, penas pecuniarias sobre os impor

tadores, que lhes tirasse toda a possibilidade de

interessarem no commercio; e, determinancl o-se

ao mesmo tempo que o Governo tomasse conta

dos Africanos que por calculo de dmação

(termo médio) da. vida dos escravos africanos,

desde 1828, se considerasse illicitamente adqlú
ridos.

O orado~', depois de <.tnalisar alglIDs artigos

da lei, ofl'erece a seguinte emenda, que é
apoiada:
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« Prohibe-se a importação no Brasil e no

seu territorio, de todo o commercio de captivos,

ou escravos africanos, buçaes ou novos, livres

ou forros, ou libertos. »

Fica a discussão adiada pela hora.

Levanta-se a sessão.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 9 de Setembro de 1837. - Presideucia do Sr. Araujo
Viauna. - Ultima parte da ordem do dia. - Continúa a discussão
do orçamento com as emendas apoiadas.

O Rr. Rebouças diz que como o commerclO

illicito de escravos não é um crime na intenção

de quem o perpetra, mas sim préviamente uma

especulação de lucro, e qualquer que se propõe

este commercio não tem em vista: senão o lucro;

a ter-se de empregar algumas penas a este res

peito, estas devem ser pecuniarias. A. se im

põrem penas pecuniaria, que se possão fazer

effectivas ter-se-hia conseguido tudo; porque

aquelle que calcula sobre o ganho de especu

lação desta natureza verá que um acóntecimento,

um sinistro, é capaz de inutilisar todo o ganho

que possa ter percebido, e, em consequencia de

uns ou mais sinistros, deixará de continuar no

contrabando, como muitos deixão de continuar

em outras emprezas, aliás licitas, e aceitas na,
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sociedade, log-o que vêem que o resultado da

empreza não p'óde corresponder ao resultado de

sinistro. I Entende que nestas vi ta , se uma im

posição houver sobre os navios que entrão pelo

porto do RIo de Janeiro, e ais portos do Brasil,

r1epois de terem descarregado a carga que tra

zem de escravos, e que esta imposição se ve

rifique logo de maneira ptu'amente administra

tiva, como se verllcào os despachos de outras

.multas por inexactidão de manifesto, por inexac

tidao de despacho , crê que evitará o escan-

I dalo ae entrar nos diíferentes portos do Brasil

navios que vlsivehnente mostr~o ter trazido

uma carga pesada, não podendo ser esta carga

senão de eSCravos. Alguns amda pintuo o navio

para cohonestar de alg'um modo sua fraude,

mas navios ha qL~e entruo com a ..Rmta muito

clara, e mostrão ter estado debau-o da agua,

e tem signaes sensiveis de trazerem carga pe

sada. TIa uma imposição sobre cada tonelada

de cada um navio que entre " imposição que

se verifiqueI immediatamente pela auto~'iclaele

adp:lillistrativa sem dependencia de Juizes ele

Paz, de jurados, etc., logo que o navio entre,

e que não traga despachos regulares, que não
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p6de ter em razao dos portos d'onde vem, da

carga q~e traz, eque b'ando-se o navio, pondo-o

em praça publica para pagar a imposição, pa

rece-lhe uma medida util. Poder-se-ha objectar

que póde-se levar o navio a um dos portos

que nao fôrem do Brasil; mas isto importa gTande

di:fl-iculdade e por consequencia é um grande

meio repressivo, é uma perda para os especu

ladores, e assim não cantão com tanto inte

re se. Offeréce, poi , ~ consideração da Camara

um artig'o additivo neste sentido, observando

que é de evidente intere e applicar esta multas

á amortização do papel-moeda, e deseja que

e algtIDs senhores têm de fazer objecções ao

artigo, o façao afim de lhes poder responcler.

Vem á mesa a seguinte emenda do Sr. Re

bouças, que é apoiada:

« Para se collocar competentemente: 30

por tonelada de cada um navio vindo da costa

d Afl'ica, que nZo tenha os despachos r guIares.

« O producto desta imposição fica xclu iva

mente applicaelo para aniortização elo papel

moeda., e hypothecada á mesma imposiçao o

navio ujeito.)



OAMARA. DOS DEPUTADOS

Sessão em ii de Setembro dé 1837.- Presidencia do Sr. Araujo
Lima. -Continúa a discussão do orçamento com as emendas
apoiadas.

, O Sr. Rebouças se pronuncia contra a emenda

do Sr. Maciel Monteiro;. 1°, porque, sendo o

papel-moeda uma divida geral do Impel:io, con

vém que a todo o Imperio pertença, e que não

seja exclusiva p'ara uma prov;i.ncia; 2°, porque,

sendo geral, convém que não deixe de o ser

de facto como o é de direito, para que todas

as províncias em geral ,conspirem para amor

tização de papel-moeda; e 3°, porque, sendo

geral todos os habitantes do Brasil se interes

saráõ para que não se introduza papel falsi

ficado, ou falso, na circulação; e assim se tor

nará quasi impossivel essa fraude.



Depois de 1837 o Sr. Rebouças não tornou á

Camara dos Deputados. Eleito em 1841 para

a Legislatura de 1842, não exerceu desde logo

a deputação por ter sido aCamara préviamente

dissolvida. Reeleito, 'tomou assento em 1843.

Os seus discursos da sessão desse anuo e da

de 1844, que se têm por dignos de colligir

são os seguinte.



DISOURSO

Pr'OIlUllciado na scssf o de i:! de Janeir'o de 1843 e pu

blicado no .Jurnal do Commereioll II. -1'2 de 12 tio mesmo

mez e anno.

o Sr, Rebouças :-Sr. presidente, em 1831,

prevalecendo-me da iniciativá que me competia

como Deputado, offereci Um pl'ojecto nesta casa

estabelecendo a taxa OI maximo do j1.U'o COill

mercial e legal abrogando-se o Alvará de 15·

de Janeiro de 1757, que, aelmittindo s6mente

o juro ele 5 %em certos casos e até certo ponto

a respeito do risco maritimo, imp1.mha muita

penas aos transgl'ess res dos seus preceito. :No

estabelecimento do maximo de um e outro jlll'O,

de que faliei, tive em vista não s6 as com

binações do bom senso como as doutrinai:! e 

criptas de Childe e Stward, e o exemplo, fun

dado na pra~ca das naçoes mais civilisadas da

EUl'opa commerciante, como a Holianda, a In-
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glaterra e a França. Mas, p~ndo-se esse pro

jecto em iliscu são, apparecêrão alguns dos hon

rado membros da casa impugnando-o pelo que

respeitava ao maximo dos dous j~'os admittidos

nelle, e levárào á maior extensão possivel as

doutrinas da escola de Quesnay, de Turgot,

Benthan e Say, de maneira que o projecto pas-

ou deixando- e sem limite de natureza alguID:a

o jlU'O convencional, admittindo-se que o legal

fica se taxado em 6 %,

De te projecto convertido em acto legislativo,

não s6 resultárão os males, que se devião pre

ver da iliscu são, e sempre são a sancçào na

tural dos exces os e yiolação das maiores ver

<lades de doutrina; sim, não s6 resultárão esses

males, mas ainda outros maiores. E assim de-'

'veria acontecer, porquanto -rinha a achar~se na

sociedade um acto leg'i lativo garantindo con

venções de sua natureza alheia a toda a mo

mlidade, que se p6de dar n'uma sociedade civil.

Ora, todas a nações têm considerado con

veniente deixar a maior liberdade possivel aos

contratos; mas estas mesmas nações têm es

tabelecido uma garantia a todos os contratan

tes, de maneIra que quando o contrato não é
L ~
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conforme aos principios de direito natlU'al, ap

plicado ás conveniencias sociaes, não póde sub

sistir. E ainda mesmo admittindo-se nessa di ..

cussão que o ?ontrato feneraticio estava tam

bem sujeito á lesão desde a simples á enorme

e enormissip1a, negou-se na pratica que a isso

mesmo estivesse sujeito. .

Ora) se a respeito dos outros contrato, ha

esse gTande inconveniente,· e toda' a Leis o

tem reconhecido, COluquanto maior razão no

contrato feneraticio para não deixar a descll

berto de toda i:L protecção da sociedade, não 6

aquelles que alugão dinheiro por necessidade

mas muito principalmente aquelles que o alu

gão por viéio? Ha duas cla ,es de individuo

que todas .as Leis tem I roclU'ado garantir'

aquelles, que tomão ele aluguel' dinheiro por

necessidade para que não sejão victimas da

oppressão dos alugadores, e os que tomão para

dissipa-lo, para que não tenhão a faculdade

de obter a todo o preço, marchando com isso

á sua totalruina. Mas isso é o que se deu tendo

essa Lei tido de mais a mais o inconveniente

de passar em 1832, tempo em que o estado

de cada. uma das províncias do Imperio tinha

\
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privado da circulação os metaes introduzindo

a desconfiança por toda a parte.

Não me. acho habilitado para expôr á Ca

mara em toda ,a extensão os males, que tem

resultado a todo o Brasil dessa Lei, que não

poderei déixar de chamar infensa quando

procuro reparar seus males ou. evitar a con

tinuação delles: _mas posso affirmar que a res

peito da minha provincia, elles não poderião

er maiores do que tem sido. Por exemplo, ha

um individuo que se quér estabelecer afazen

dando-se; tem para isso um cabedal equiva

lente a dez. contos de réis, mas, para se

afazendar preci a outros dez, e esses não ão

tomados por um juro qu~ corre ponda ao

quantum d~ rendimento do capital sujeito, de

orte que o rendimento da indu tria do estabe

lecimento agronomico ou commercial não póde

fazer face ao aluguer do capital e ao custo do

trÇl.balho do emprehendedor ou proprietario ;

pelo contrario, sendo ordinariamente o aluguer

a 12 % e mais, não sendo commummente pos

sivel que estabelecimento algum, ou seja com

mercial ou seja fabril, ou seja agronomico.

produza mais de 6.0/ 0 , qual é o reslutado? É
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tornarem-se os alugadores do dinheiro onera

dos de premios, que não p6dem solver da

accumulação delles ou do anatocism.o, d'ahi fi,

impontualidade, as acçoes judi~iae , onele a ju 

tiça cheg'a a ser efficaz ao credor, e por fim

a insolubilidade, ou a ruína total dos que pro

curavão, tomando. o dinheiro por aluguer, con 

tituir-se em estado de subsistir, e viver hon

radamente na soc~ !dade civiL

Na minha pro'vincia, po'r exemplo, virão-se

lavradores, que tinhão de 20 a 24 escravos, e

mais em estabelecimentos .de lavolu'a de cannas

de assucar, os quaes, tomando dinheiro a pre

mio de 2 até 4 % mensahriente, perdêrão seus

estabe ecimentos pela d.ifficuldade de oecorrê·

rem ao pagamento destes premios escandalo

sos: os alugadores do dinheiro, poderosos; a

justiça efficaz para elles; postas as acções, OS

juizes admittindo-as sobre convenções eviden

temente lesivas e enormissimamente escanda

losas; as execuções com embargos de terceu'o,

e disputa de preferencia, com inteira excuS'

são de bens: eis os c.ampos que pal'ecião

brincar com a natureza reduzidos á esterili

(lade! Familias inteiras desgraçadas, sem meios
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de ubsi tencia, por ter sido o dinheiro a pre

mio, nao um instrumento de industria, mas

da cubiça de emprestadores assim nocivos á

cau a publica.

O que acontecia e o que acontece a res

peito da agl'icultma dá- oe a respeito daquelles

que são possuidores de pl'edios.

:Máos calculos induzem o individuo a fazer

um predio na esperança de grandes lucros, a

despeza do predio era computada em 20 con

to ; mas por :fim acha-se que s6 se p6de fazer

por 30· o seu rendimento, depois de. concluída

a obra não p6de ser maior de 3 por cento

até 6, e assim mesmo não é commum aos pre

dia de grande valor; mas o dinheiro que se

tinha para concluir este predio é tomado a 1 %

mensalmente ou a 1 1/2 e 2 %, por tracto

convencional pa sa-se uma letra, apparece mes

mo um condescendente ou fingido amigo que o

abona' vence-se a letra, não se p6de pagar

e ahi fica vencendo o jmo de 2 ou 4 %! Qual
é o resultado? EJ que o proprietario fica em

pouco tempo sem o predio, ou este reduzido

a nada para seu dono! 'DJaqui dous terl'Ívei

males para a sociedade; ficão famílias arrui-
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. nadas, e ninguem cuida mais de se e, tabelecer

ua agricultm'a, ninguem quér fazer prec1ios, o

artistas ficão sem terem em que se occupem,

accumulao-se, inutilmente nas ~apitaes, na

cidade e nas villas mais populosas: acode

tudo então aos empregos publico, que geral

mente são poucos para contentar os innu

meraveis I pretendentes; e tanto é ainda mais

para sentir em uma sociedade nova como a

nossª"
O que digo a respeito da agricultlU'a e das

propriedades em predios é extensivo á nave·

gação de cabotagem; os que a eUa se devião

applicar vêm-se obrigado a lançar as vistas

para outros empregos,

Do que tenho dito resulta que tal é o es

tado excepcional da minha província (o qual

creio que é partilhado em maior ou menor

gráo por qualquer .outra do Brasil), que, es

tabelecendo-se ahi uma caixa de poupados ou

economica, os proprios negociantes da Praça,

em vez de empregarem seus cabedaes em

objectos de suas profiss~es, vão metter di
nheu'o na caixa economica, provalvebnente para

obterem premias maiores de 10 %; já não achao
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interesse algum em empregar seus cabedaes em

especulações e estabelecimentos de qualquer na

tureza, quér para a industria agricola, quér

para a fabriL

a Sr. President~: - Lembro ao nobre De

putado que é chegada a hora marcáda para

o Sr. mini tI'O da justiça vir apresentar o seu

relatorio.

a Sr. Rebouças: -Eu cuido que não posso

ser interro~pido: poderei :doc.emente ceder....
"a Sr. Presidente :--Eu não interrompo O'

nobre Deputado; le~bro-lhe 6....

a Sr. Rebouças:-Pois bem, eu concluirei.

a Sr. Presidente: - Torno a dizer que não

interrompo ao Sr. Deputado.

a Sr. Rebouças :-Eu tinha outros projectos

a apre entar e queria motiva-los se V. Ex. julga

que posso continuar depoi que o Sr. mini tI'O

abu·.....

a Sr. Presidente: - Sim senhor, p6dc con

tinuar depois...

a Sr. Rebouça : -Bem, continuarei logo.

a Sr. Pre idente convida os Srs. 3° e 4°

secretarios a irem receber o Sr. ministro da

justiça á porta do salao.
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S. Ex. é introduzido no salão com as for

malidades do estylo, toma assento á esquerda

do Sr. 4° secretario e faz a leitura do Rdato

rio da. repartição a seu cargo; findo a qual

retira-se com as Plesmas forplalidades com que

fôra recebido.

O Relataria vai remettido á commi sões de

justiça civil e criminal.

OS'. Pl'esidente :-0 Sr, Rebouças tem a pa

lavra para continuar.

O Sr. Rebouças':-Procmarei resumir o mai

passiveI minha exposiçao.

Sr. Presidente, o dinheiro é considerado um

instrumento para facilitar o progres o da agl'i

cultma, do commercio e da, indu tria, quando

alugado por um interesse, pelo menos corres

pondente ao renc1imento de qualquer desses

trabalhos; mas quando esse aluguel' é excessi

vo, em vez de ser um instrumento de indus

tria, e de ruiná, como já demonstrei com os

factos que referi, dados principalmente., em mi

nha província em consequencia da Lei de 24 d~

Outubro de 1832. Isto é reconhecido, como I

já ponderei, até nas nações mais civilisadas, em

que aliás se dá que os cabedaes em circulação
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muitas vezes excedem á nece sidades, não só

dos individuos que os quérem, para d'ahi ti

rarem meios de ubsistencia, mas para parti

ciparem tambem da maior vantagem, que se

dá nestes paizes de entrar, como para assim

dizer em circulaçao a propriedade telTitorial,

pa ando os que alugavão dinheiro a alugadores,

de modo que por exemplo, na, Hollanda o

intere se annual do dinheiro desceu até 1 1/2;

e esse paiz é um dos mais industriosos da Eu

ropa. Na Inglaterra de 12 desceu até 5 %; e,

apezar de que, em 1848, se pretendesse tirar

a taxa, e uma commi são composta de varões

ba tantemente illu ,o'ado na materia, se e for

ça e por desvanecer, e a taxa, a sabedoria

do parlamento britannico não e teve por i so,

e a lei taxativa subsiste.

a França tambem o interesse do dinheiro

desceu, a 5 %, e, pretendendo-se em 1835 ou

36, na Oamara do. Representantes, modificar ry

quantum ·estabelecido alJ-i me mo, os reJ?resen

tantes da nação Franceza, verdadeiramente

Con c~os da cOllveniencia da taxa estaJ;>elecida

pela legi~lação de 1807,' regeitárão a prop,osta

para sua extincção.
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Por con .equencia, nós temos em favor da

in tituição da taxa os principios mais luminosos,

o exemplo das nações mais civilisadas e a do

lorosa experiencia do nosso proprio paiz. De

mais a mais, ha uma vantagem do intere e

geral, que consistirá no augmento do preço

das apolices da divida publica. Emquanto fÔr

permittido o juro convencional sem taxa es

tabelecida, nao haverá conveniencia, e, por

consequencia, concurrencia ele compradores de

apolices· da divida publica, e ellas descerão sem

pre, mas logo que seja estabelecido o quantum

do juro convencional, no seu maximo, como

proponho, com o juro legal, não haveria da

parte dos capitalistas interesse nenhum em

se arriscarem ás eventualidades inherentes fi.

convenções particulares elos necessitados e

dissipadores; e, ou compraráo apolices, ou

emprestaráõ de boa fé por um preço corres

"pondente o dinhe~J.'o neces . sario a quem se

quizer estabelecer utilmente. Empregado o

dinheiro dos capitalistas em arolices da divida

publica estas cresceráõ de credito e o .deficit

annual, emquanto o houver, não será tão gra

voso aos contribuintes.
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estas vistas, pois, submetto ao JUIZO e de

liberaçao da Oamara o seguinte projecto que

YOU ler (lê).
Depois de te projecto tenho ainda outro a

oft' recer, Sr. Presidente; todo o Brasil sabe,

e creio, que está convencido, que não ha ainda

proveito algum entre n6s da cQloni açã~ de

individuos de origem européa . o que tem pre

tendido realizar este desidemtum tem colhido

um effeito bastantemente doloroso; por conse

quencia devemo procurar um meio que não

s6 seja a transição do trabalho, por braços

e&cravos ao trabalho, por braço livres eUTO

peos, como tambem o melhoramento á dolorosa

situação em que no achamos em consequencia

da prohibição do commercio dos captivos sem se

darem as providencia convenientes. Oreio que o

remedia disto está em admittirem-se Oi! Africanos

como colonos a serviço, dadas todas a cau

telas não s6 para que a agricultura não seja

le ada, como vai sendo a respeito da introd'Uc

ção dos captivos de contrabando cujo lucro não

póde corresponder ao preço por que são com

prados; como para que o Brasil não continue

a soffrer os excessos que -já se tem dado com

a importação de Africanos.
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Par~ que n6 fiquemos habilitados para ad

nllssão de Africanos como colonos, basta que

seja revogado o art. 7° da Lei de 13 de Se
tembro de 183 O. Isto é tão conforme. aos nos

sos interesses e ás institl~iç,ões que nos régem

como mesmo conforme ao direito internacional.

Ás nações brasileira' e ingleza compéte, seglm

do a; instrucções de 1817, o direito de dar

carta de alforria aos Africanos aprezado em

illicito trafico e emprega-los nos respectivos

paizes como colonos: é isto que pratíca a nação

britannica a respeito da SelTa Leõa, e o que

n6s muito melhor podemos praticar no nos o

paiz. Basta permittir-se· que Sp vá aos portos

da Africa trocar as nossas mercadorias pelos

Africano., que alli se captivão e que são mer

cadejados, e éonceder-Ihes carta de alforria

antes que desembarquem e sejão empregados

em nosso serviço. Isto é de evidente vantagem.

para o Brasil, M,O s6 para a sua agricultu

ra, . como para a extracçao de seus pl'oducto .

Com efi'eito, da falta da continuação do tra

fico, que, a. pretexto de illicito é tolhido de

uma maneira contrária á razão, ás leis, e ao

direito internacional, resulta que as fabricas

de alambiques, cujos productos tinhão valiosos
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con umidores nos Africanos, e tão em inteira

decadencia, a lavra do tabaco,. cujos consumi

dores erao pela maior parte Africanos, vai-se

acabando.; o rendimentos resultantes de outros

productos estão qua i annullados, e mesmo a

alfandegas do Bra il estão perdendo esses di-.

reito , que os Africanos, tomo consumidores,

tinhão de pagar-lhe, pagando-os agora aos

Europeos, que directamente lhes levão essaF' J

mercadorias.

Com o fim, pois, de vêr se podemos consy•

gllir remediar todos ou parte destes m .cLles, oft'e

reço á consideração da Oamara o f' guÍJ1te pro-
jecto (lê). '

illtimamente, senhores, tenhrJ de oft'erecer dua

proposições que tendem a môrali ar a nossa po

litica; uma della é :Jara a derogação do artigo

constitucional lue determina que quando um

Depum rlr
j fôr nomeado Ministro deL'{a vao'o o seu

o

lugar, e que se procêda á nova eleição para vêr

se é ou não reeleito. A outra é sobre a depen

dencia da lista' triplice para que e nomeie um

Senador quando. vague o seu lugar por morte

ou outra causa decisiva.

Pretendo que I a reforma do artigo consti-
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tncional, a que em primeiro lugar me refiro,

tenha por fim, ou o Ministro' deixar vago in·

teiramente e perder o lugar pelo facto Cle ser

Ministro, ou continuar o sêu lugar, ~endo cu

mulativamente M:.inistro e Deputado, Ora, isto

tem primeiramente uma grande vantagem, e

vem a ser que o tlirculo dos Ministros fica

muito mais amplo; muitos Deputados não acei

/N o chamamento ao gabinete imperial, porque

se {laO quérem expôr ás vicissitudes de uma

reeleiça~o, por outro lado os que aceitão são in·

fallivelme:'1te reeleito, ou porque a Nação tem

comprehenCh'clo bem que quem vai ser Mini tro

não é hostil á liberaade, não vai dar um pa 'o

desairoso no cor lceito de seus concidaclaos, Oll

porque aquelles que l:'1assão a Ministros têm de

ser todos, ·ou por bem, 0.11 por mal, reeleitQs.

Mas do emprego deste meio para ..,c:e dar a reelei·

ção resultão muitos inconveni~ntes ; uu.. cidadao

que passa a ser Ministro contrahe logo muita

dependencias, das quaes não se p6de salvar sem

ser á custa das flIDcções do Ministerio: o que é

uma fonte de grande immoralida.de ;porque aquel

les que concorrem com o seu v6to induzem

outros a que o dêm para a reeleição no Depu·
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tado Ministro, e querem exigir o pagamento, e o

pagamento não é senão muitas vezes em detri

mento .da causa publica.

Está confOlme ao costumes que os Ministros

ejão reeleitos, convém que o ejão, que o Poder

Moderador tenha o circulo mais extenso de es

colha de varões dignos da sua confiança para

fazer parte do Poder Executivo; porque, pois, dar

tanto incommodo .ao povo? Uma leição 40je

no Brasil é um campo de batalha; empregão-se

todo os meio de maldade e de coacção, come

orecrutamento e outros.

Não se entenda que o delegado que é chamado

ao Uinisterio de preza a cansa. publica; pelos

factos é que elle deve ser julgado e não pela

imples aceitaçao de uma pasta' por con eguinte

entendo que tem todo o lugar o meu primeiro

projecto. '

Agora, pelo que re peita ao Senado, eu pre

tendo que os Senadores sejão escolhidos como o

são na França depoi de Julho de 1830, i to es

tabelecido por uma lei regulamentar, creio que

de 1834. O 1:onarcha escolherá d'entre os varões

das principaes categorias aquelles que achar

dignos da senatoria; eis o que uma lei reg'ula-
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mental' indicará. Assim: dado o ca o, que eu

espero que se realize, que os' empregados publi

cos ele primeira orelem não sejão elegiveis por

.aquelles que sao dependentes do exercicio das

suas funcções, tenhão e a grande esperança de

merecêrem a confiança do Monarcha e serem

por elles chamados á Camara Conservadora,

Essa, pi'erogativa elo Monarcha é de grande

vantagem e annullará as intrig-as que trazem á

,ezes em resultado que, vinelo em uma lista tri

plice- cidadãos de merito, o Monarcha, a sen

pezar, d'elltre el1es escolherá um que não seja o

mais digno de tomar assento no recinto do,
Conservadores do Imperio.

Tambem acho que é de absoluta conveniencia

·que se revogue o artigo que diz que o Impe

rador escolherá de uma lista triplice ; entendo ser

muito melhor que elle escolha da maneira que

hei apontado.
Vão á mesa e sao lidos pelo Sr. 10 secretario

{) seguintes projectos e proposições:

• A Assembléa,Geral Legislativa decreta:

« Art. 1.0 O maximo do interesse, premio ou

juro das convençõ s commerciaes não excederá

de 8 %,
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c Art. 2.° O maxiIl).o do interesse, premio ou.
juro das convenções civis nao excederá de 6 %.

t Art. 3.° As convençõe ainda não solutas,

que forão feitas em consequencia da Lei de 24

de Outubro de 1832, estão sujeitas ás Acçõe

da Ord. Liv. 4°, Tit. 13 e das demais leis sobre

il moralidade .dos contratos synallagmaticos.

c Art. 4.° Ficão sem effeito a disposições

em contrario.

c Paço da Camara dos Deputados; 7 de

Janeiro de 1843. - Antonio P ereim Reboucas. ~
)

A A sembléa Geral Legislativa decreta:

c Art. 1.0 Fica derogado o art. 7° da Lei

de 13 de Setembro de 1830, e exten ivo a todos

os naturae da Costa d'Africa o disposto na Lei

de 11 de Outubro de 1837.

( Art. 2.° Nenhum Africano erá recebido a

bordo de qualquer navio que tenha de transpor

tar ao Brail como colono, sem primeiro ser-lhe

conferida carta de alforria ad insta?' do determi

nado no art. 7° das Instrucções. de 28 de Julho

de 1817.

( An. 3.° O Governo dará os Regulamen:tos

necessarios ao cumprimento desta Lei tanto sobre
R. 25
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a invi)labilidade da manutenção da liberdade dos

colono~ na conformidade do artig'o antecedente,

e o modo da sua importação em vista do Alvará

de 14 de Outubro de 1813, como sobre a equi.

dade das convenções, de maneira que as obri

gaçoes respectiva não sejao excessivamente one

ro as, tomando por base os gastos da acquisição

com o interesse maritimo do capital despcl'l.

dido.

« Ârt. 4. 0 Ficão em effeito as disposições

em contrario.

. « Paço da Camara dos Deputados, 7 de Ja

neu'o de 1843.-Antonio Pe?'eira Rebouças.•

« Na conformiçlade elos al'ts. 174 e seguintes

ela Constituição elo Imperio, proponho que se

lhe reforme o al't. 101 § lOna referencia ao

art. 43 que ficará inutili aelo.

k Paço ela Gamara elos Deputados, 7 ele Ja

neiro de 1843. -Antonio Pe?'ei'ra Rebouças. J

Os dous primeiros projectos são julgados pela

Camara objecto de deliberação.

Quanto ás duas ultimas proposições, o Sr. Pre-
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idente declara que, conforme os arts. 174 e

175 da Constituição do. Imperio tem de ser

apoiadas pela terça parte dos Srs. Depute'l.dos, e

lid~ por tres vezes com os respectivos inter
valios:

A proposiçoes ão apoiadas por mais da terça

parte dos Sr . Deputados. E o Sr. Presidente

declara que ficão obre 'a mesa para terem se-
gunda terceira leitura.



OMURA DOS DEPUTADOS

Se são de J8, publicada no Jonmt do COt1tlntmcío Il. 19, de ~o

de Janeiro de i8~3.

O Sr. Rebouças:- S1". Presidente, para mim

é cousa nova que se obste a passar um reque

rimento de Oommissões, que pedem ser infor

madas para darem um parecer afim de que

a Oamara possa resolver com conhecimento de

causa! Toda a mais questão é anticipada. Por

ventura já disse a Oammissão que reconhece

nos representa,ntes o du:eito de indemnidade

pelos males de que e queixão? De manei ra

nenhuma.

O Sr. Vasconcellos :-Remetta-se para o Go
verno.

O Sr. Rebouças:- Qual Governo, senhoJ';

pois havemos privar os cidadãos do dU'eito de

petição que lhes compete, que é uma excel

lencia do governo representativo? Havemos re

metter a representação ao Governo quando ver,
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obre Sibu 'os de autoridade em circumS'taneia

&grantis ima ?

O Sr. Vasconcellos :-Nã9 qooro privaJt mn
guenn desse diI·eito.

O Sr. Rebouças :-Ninguem dice que se dava

este eguimento á queixa nem para a repressão

daquelles que a queixa impropéra, nem para

que' se trate de decretar uma indemnidade;

desde já digo que, no caso representado, não

tem lugar a indemnidade (apoiados), porque

não assenta em nenhum principio elo diI'eito

das gentes, nem civil; mas é necessario que

'e igão os tramites, até mesmo porque no

entanto a reputação desses ofliciaes está cluvi-
\

dosa (apoiados) e uma informação elo Governo

póde justifica-los. Ser-no -ha então glorioso ren

der-lhes um tributo de reconhecimento pelos

;eus grandiosos serviços, quando elles não sejão

envolvidos, em desar da classe militar, na

desordens de cidadãos que deverião soccorrer.

Por consequencia, não póele haver obice al

gum a que passe o requerimento ela Commis

sões; senão o exemplo é terrivel; as Commis-

ões abem inteiTamente do interesse que se

tem em que ellas existão; é para revêrem os
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negocios com seriedade, vêrem as informações,

examina-las aCUl'adamente habilitando com seu

parecer á casa .para decidir com justiça. Vato

pelo requerimento.



DISCURSO

proferido na sessão tle 28 e IlUblicad.. no « JOl'mll d~

Commereio I' n. 29 de 30 de JaneiJ;o de t843.

o Sr. Rebouças: - Senhores, eu desejaria

poder, na vida politica, como na civil, desem

penhar todas as condições da deontologia a,
mais ampla po. sivel; desejaria empregar todos

o meios de ser agradavel e inofi'ensivo, ainda

110 menor api6e, a todos os meu concidadãos,

principalmente áquel1e que me honrão com a

sua estima e confiança. Mas na vida politica

ne ta po ição au tem, parêce que me não cum

pre senão apenas modificar alguma vez o rigor

da politica; ma sem-de nenhuma maneira faltar

COlli ajustiça, que me parec r a base de

toda a felicidade publica.

Eu tenho visto discutir-se a respo ta á Fal1a

do Throno, ou o Voto de Graças sem se tocar

em alguns pontos que, me parece, deverião ser

muito elucidados nesta casa, e assento que é
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indispensavel não 'passa!IDos por e11e, e isto

posto, vou entra!' na ardua discussão desses

pontos.

A Fa11a do TbJ.·ono bem como a resposta á

e11a, considera ser a actual a sa legislatura,

como se e11a fosse aberta no dia prescripto pela

Constituição' do Imperio. Ora, isto será uma

entidade de natureza a não seI- de modo nenhum

considerada? Este topico do Voto de Graças é

de uma ordem a passar-se por elle sem con

sideTação alguma? É sa legislatura. E quando

deveria ser insta11ada a Assembléa Geral? A
Constituição nos diz que no dia 3 de "Maio.

Quando fo~ insta11ada? No dia 4 de Janeiro

do anuo seguinte. Depois de quanto tempo?

De 8 mezes. Estreitou-se, pois, a. sessão legi 

lativa do 10 anuo de uma legislatma; elle

ficou reduzido a 4 mezes; dos quaes n~o e

poderá por maneÍl:a alguma passar sem invadir

uma outra sessão da mesma legislatura, sem

subverter todo o systema consignado na Lei

flmdamental do Imperio.

Ora, que caso tão extraordinario se não daria

para reduzir o anno iegislativo de 12 a 4 mezes?

O que é que teria dado causa a um acon-
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eeimento, do qual resulta que o direito de pro

rogar a es ão legi lativa, o direito de adia-la,

o direito mesmo de di olver alguma vez a

Camara dos Deputados, inverteria inteiramente

o periodo e ordem das se::; ões da leg'islatura,

não se podendo dar os 4 meze que a Con

'titlliçao marca a cada e são legislativa, e o

mais tempo necessario e indi. pensavel sem en

h'arem os trabalhos de um anno pelos de outro?

Foi porqlJ.e cus olveu-se a Camara dos Depu

tados? Seria porventma porque se désse o

caso de er indispensavel para a salvl:tção pu

blica, como a no sa Con tituição expres amente

previne afastando-se das Constituiçõe dos outro

paJizes, que tem conferido essa attribuiçao ao

Monarcha que lhes é chefe? Podemos dizer com

prova e 'cripta e indubitavel que nà,o se deu

essa causa, porque a dissolução da Camara

não foi exigida pela salvação publica, não houve

occasião de se dar e ta hypothe e; e11a foi

pedida pelo ministerio por haver defeito da

eleição dos membros desta Camara; logo, foi

por uma causa que a Constituição não previo

nem aconselhou, logo, foi em um caso, em que

a Oonstituiçao c0nferio essa attribtúção ao mesmo
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corpo que, ajuizando exclusivamente do proces o

de sua organisação com autoridade competente,

já o .havia approvado; log'o, faltou- e ao artigo

da Constituição em que se dá ao Poder Mo

derador a attribuição de dissolver a Camara e

violou-se o em que a attribuição· de verificar

os podêres dos membros da Camara dos Depu

t~dos lhe é ~oberanamente privativa,

O,que resultou d'i so? Convocar-se uma Ca

mara. O que resultou mais d'is. o ? Ficar o paiz

sem representação por algum tempo. O que mais

resultou? O que mais aggravou isso? Destituir

de facto aos Representantes da Nação daquella

inviolabilidade sem a qual a razão publica do

Brasil, a sua lei fundamental, reconhécem que

não p6de haver representação provavel, que não

póde haver Constituição, quando pelo mesmo

facto é exposta, e até sujeita ao méro arbitrio

do Poder Executivo. A Constituição declara que

os Representantes da Nação Bl:asileira são o Im
perador e a Assembléa Geral. Diz mais que a

As~embléa Geral é composta da Camara dos

Senadores e da dos Deputados; ora, para que a

Nação subsiBta sempre representada, é in'Jspen

savel que exista com o Imperador a Assembléa
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Geral composta das duas Camaras. Se, pois, e

p6de dar um intervallo em que não co-exista

llma de tas dua Camara" de~a de poder exis

tir empre a Representação Nacional, o paiz não

e tá por algum tempo <?onstitucionalmente re

presentado.

O Sr. Agniar: - Logo, nunca e póde dissol

ver aCamara! (Apoiados.)

O Sr. Rebouças: -Póde-se dissolver; mas

di.go que di solvida a Camara dos Deputados,

exi tem seus membros sem efi'ectivo exercicio

até que ella eja ubstituida pela outra que deve

ser convoc ada.

Um Sr. Depntado dá um aparte que não ou

'VUllos.

O Sr. Rebouça : - Que duvida? Assim como

elia existe depois da quarta sessão sem estar

effectivamente reunida até que seja succedida

pela outra convocada no terceiro anuo da le

gislatlU'a existente....

(Ha alguns ~partes que não ouvimos.)

Ass~n tambem cumpre dar-se pela sua exi 

tencia na conservação de seus membros, posto

que não reúnido por efi'eito da dissoluSão até
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qu.e seJao substituídos pelos que têm de sel' de

novo eleitos ou reeleitos.

Senhores, isto é questão mtúto grave, desejo

que se me ouça para se me combater, porquanto

não falIo aqui enão no interesse da cau a pu

blica (apoiados). Ora, se a Camara em seus

membros deixar absolutamente de existir, de

vemos convir que não e'xiste oBra il repre

sentado; que o Brasil não existe em seu e tl1do

normal, senao em estado anormal, que a sua re·

presentação existe fraccionada, ou, para bem

dizer, mutilada; é, porém, o que a Constituição

nunca suppôz; a nossa Con tituição, em verdade,

a obra da mai.or sabedoria. Quando elIa diz que

o Poder Moderador convocará logo outra Ga

mara e outra para substitLlir e não para suc

ceder, deixa bem claro vêr que a dissolvida não

está extincta senão legitimamente impedida de

ter exercicio; porquanto, para que aCamara

dissolvida se entendesse extincta-, era uece sario

que a de novo 'convocada fosse para succecler-lhe

e n~o substituir. O substituto ou subrogado não

suppõe a inexistencia do direito daquelle a quem

ubstitue ou se subroga-.

Se a nova Camara fosse successôl'a, e não
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sub tituta, como é litteralmente pela Constituição,

& actual seria a sexta e não quinta legi latura,

oomo justamente a denomina a Falia do Throno,

a qlle faz écho o Voto de Graças. DJaqui deduzo

que, existindo os Deputados da Camara dissol

rida emquanto não entra em exercicio a convo

cada, sua ubstituta, não podem deixar de per

manecer inviolaveis, segundo a Constituição, e

por isso mesmo não p6dem ser presos nem cons

trangido~ f6ra do ca o 11e11e exceptuadD. Esta

dontri.n.a1 além de ser litteralmenre constitucio

nal, não p6de deixar de se reconhecer como uma

d:educçao logica do complexo dos principias '<-',on

sagrados es encia1:mente na mesma Lei funda

mental da nação, e confonn.e com o facto de reco

nhecer a FalIa do Throno, e pronunciar qne a

a.ctual LegislatlU'a é a mesma quinta começada

em 3 de Maio de 1842. E demais, o que, J;lão

endo assim, viria a ser a inviolabilidade dos De-

putados, qual delles n.ão sendo por temeridade

ou imprudencia, ousaria ceJ1ls~ar e meno e.

tigmatizar uma admini tração desvau'ada, excen

trica dos interes es do paiz se esta administração

entendeu mal, ou, violando acmte a eonc1.içao

tniativa do artigo, que permitte ao Poder Mo-
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uerador a dissolução da Camara, pudesse, dada

sta, lançar mão dos Deputados, e fazer delles

o que se póc1e fazer de qualquer outro individuo,

entregue á odiosidade e ao excessos dos agentes

de 1.Ull poder desvairado? Por con egninte é

necessario, dada tanta attribuição, reconhecer a

inviolabilidade dos membros existentes da Ca
mara dissolvida. .A. inviolabilidade é conforme

com o principio de estar sempre a ·Naçao repre

tentada, é conforme com a letra do artigo cons

titucional, que determina que a Camara convo

cada seja para substituir e não succeder a

Camara dissolvida com o geminado facto d~ ser

a legislatura, que se ubroga o~ substitue} a

mesma actual quinta legislatma, de maneira que

se ella é convocada, como no caso sujeito, desde

o primeiro anno venha a servir em todo o qua

triennio; se -é no segundo, occupa tres anno ; 'e

no terceiro, dous, e assim até completar o quarto

e ultimo armo da legislatura. Ordinariamente a

Assembléa é por quem convocada? É convo

cada pelo Poder Executivo. A Con tituição, pois,

distingue bem a convocação ordinaria pelo Poder

Executivo da convocação extraordinaria, no caso

de dissolução pelo 'Poder Moderador, e emfun
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pelo Senado no de contumacia ou falta de qual

quer dos ditos dous pocleres.

Orn., senhore , se o Senado é conservador pro

posto pela Nação no ultimo recmso, afim de

que ella nao deixe de ser representada ainda

nes es casos méramente possiveis e todavia tão

precisamente acautelados pela razao publica de

finitiva na Constituição, como entretanto se po

deria dar efficacia de um simelhante remedio

se o Senadores depois dos Deputados ficassem,

dada a clissoluçao da Camara temporaria, á mercê

elos agentes do Poder Executivo? ..

Um Sr. Deputado: - Nunca ficárão.

O Sr. Rebouças: - Mas o fa:cto prova que

fieárão ; o facto é pela aD;alõgia da intelligen

eia ab mda de se principiar por querer que o

fieas em os Deputados.

Acontéce, enhores, no outros Estados em que

n. dissolução da Camara dos Representantes é

a arbitl~o, e em limite algum, em que o rei

póde dissolver sem que na Constituição se ache

prevenido, quando, como e por que; nesses

E tados a dissolução é para consultar a opinião,

e approva ou não o comportamento dos De

putados; emquanto não é ouvida a opinião
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do paiz pela negativa presume que ,não é ou

tra, suppõe-se affirmativa: logo, melliOl'mente

entre nós attenta a letra da nossa Constituição

se deve entender que perma.necem inviolavei.

os Deputados., emqüanto os poderes respectivo.

não passarem a ser conferidos a outros ill

di, iduos. E tanto se respeita o estado normal

da representação na França, mesmo quando

o Deputado perde o lugar .e deve ser sujeito

a nova prova de uma eleição ou reeleição,

que não desoccupa de facto, emquanto effecti·

vamente se não verifica a eleição em outrem.

Que mais explica isto? Parece que obviamente

diz que ão p6de ficar á mercê de nenhum

individuo ou empregado de qualquer natureza

que seja, o mutilar a Representação Nacional

seja parcial, seja geralmente.

Sendo, pois, incontestavelmente esta legi.

latura a 5a
1 a mesma que foi dissolvida, e

0ra a eX'Ístir emquanto durarem os respecti

vos 4 annos, sendo não menos claro que quem

convocou a Camara actual foi o Poder Mode

rador, é necessariamente obvio que esta con

vocação ou' consulta á Nação se poderia dar

sendo a respeito dos eleitores da identica le-
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gislatura, tanto pelo cardeae princlpiO ex

pendido, com pelo que está determinado em

direito po itiyo que durante uma legi latura

toda as eleição que se fizérem deve-Io-hão ser

pelo eleitores da mesma LegislatLu·a.

Ora, não foi a eleição ela presente Oamara

feita pelo preexí tentes eleitores da actual

legi latura. Logo, faltou-se á 1;ei fundamental

cao direito POSlti,O. Ainda mai ; não foi a eleição

regulada l/elas mesmas instrncções; fez-se para

isso UDla Lei, e. uma Lei com eft'eito retro

ac\iy ; não houve consulta da 'Nação relativa

meute á propria legislatura: houve o seu cha-'

mau1ento por um novo meio e afim de se pro

nnnciar por uma maneira insolita e excentrica.

Ainda mais: a Oonstituição diz .(e nisto ella foi

tão judicio. a como foi em conferir ao Monarcha

o direitb de li-n'-emente nomear e demittir os

eu 1YIinistro) ( que uma lei regulamentar diria

o modo e fórma das eleições. J E uma . Lei

regulamentar faz o Poder Executivo quando o

Poder Moderador tem dissolvido a O",mara dos

Deputados? Mas fez...

O Sr. Barreto Pedl'oso.- ão havia Lei para
isto.

II. 26
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o Sr. Rebollças: -.I: ão havia Lei? Enul0

nunca existiria I gabnente nenhum corpo lr

gislativo. Não havia Lei? O que ao a ln·

trucções de 1Y. arço de 1 24? ào havia Lei?

O que são os acto' legislativo p~'omulgado.' c

postos em execuç~ o par declarar e ampliar

aquellas Instrucções? o er Execuuyo 'Ó

póde emittir In trucçõe para. e.'e nção da L i

e adequadas a ellas. Se não h~t' -ia Lei de elei·

ções, como poderi~ o Govel'11o exercer CJ, attri·

buição de emittir Instrucções. a respeito? E se

o Governo tinha de dar InstrucçõÜi:5 lJ;l1'~ ,

actual legislatura, porque não a daria quuild

convocou a A sembléa em 3 de Junho do 3°

anuo da legislatura preexi tente conforme 3

Constituição? O Gove1'llo, poi , sahio muito

fóra de suas a}tribuições arrogando-se a do

Poder Legislativo quando mandou proceder <lS

eleições da actual legi latma com derogaç.ão

das, Leis anteriores, por ln trucções suas, por

uma Ordenança".

O Governo não de via desconhecer que, pela

Constituição e pela pratica: se não podia faz r

cousa alguma sobre eleiçã,o sem ser por um acto

do Poder Legislativo; - que, pendendo nestJl



- 4.03 -

ca a uma Lei geral, e, sendo necessaria umá

providencia ele prompto a l'espeito ela legisla

latma actual, de parte do projecto pendente se

formou uma resolução, que no Senado não pas-

ou. Como, pois, em contrario a tudo, fazer o

Poder ex cutivo uma Lei de eleições?

Logo tae ln trucções do Poder Executivo

peccárão; 10, por não erem Lei} e importa

rem uma usurpação do Poder Executivo com

inva ão do Legislativo i 2°, por terem efl'eito re

troactivo; porque par~ a actual 5a legislatlU'a,

que já tinha começado a existir em 3 de Maio,

tae ln trnções lhe viérão a ser posteriores,

quando a Lei para regular as eleições devel~a

preexi til' á convocação da Assembléa em 3 de

Jlmho elo 3° anuo ela legislatura que findou em

3 de Uaio de 1842. É necessaI~o, pois, pensar

muito sel~am nte nisto. Em qualquer posição,

em que estejamos, curemós clisto; e curemos

porque é ele nosso elever velar na gUaI'ela da

Con tituição e p 'omover o bem geral ela Nação.

Nem nós sabemos se, descuidosos da salvação

publica, terá de sobrevir occasião em que de

balde reclamemos pela gUaI'da da Constituição

em nossa commum defesa, podendo-se nos pôr
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em rost.o que a Constituição não existe, porque

deixáramos de velar em sua guarda, a abando

- námos á merc" 10 agente de um outro poder
,

para rasga-la e destrui-la.

Dil:-se-ha: logo a presente Camara dos De

putado nao é legal, é nulla. Respondo que

basta que seja real e legitima quando a ação

a reconhece e lhe presta o 'eu assenso. E não

temos nós TIsto tantos exemplos'~ Pois omo

nós a prilneira excepção da ordem regular da

nossa Constituição?

Se estamos aqui é porque a Nação, diante

da necessidade de exi til' em um estado nor

mal, do perigo ue existir sem representação,

accedeu á força das circumstan,cias', consente

em nós, cooperou mesmo para a no sa exi

tencia, presta-nos o seu assenso: existindo nó

da mesma maneira porque existio a primeira

Regencia, que foi chamada ao tilnão do ~stado

logo que houve a abdicação do nosso primeiro

Monarcha e Fundador do Imperio, a qual em

vez de ser composta daquelles altos emprega

dos do Estado, que a Constituição indicava, foi,

pela força das cu:cumstancias, conferida a ou

tros: della dimanárão todas as outras irregu-
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laridades, que se succedêrão: a Regencia con-

ecutiva não podia deixar de saborear a fonte

illegal, que déra exi tencia á primeira; e. sa

Regencia foi-se reduzindo de tres a dous e de

dou a um membro, quando a letra da Con

stituição bem vivamente exigia que fos e de tres,

dos quaes o mais velho em idade seria o Pre

sidente; passou o h'iumvirato a ser uma es

pecie de diarchia, e ao depois o Govemo de

um s6.

Mas a Nação o consentio sacrificando a es

tabilidade, elemento de ordem. Foi-se maIs

adiante, quiz-se reformar a Lei fundamental;

devia a refonDa não passar de um ou outro

artigo, e l'eformárão-se-Ihe muitos, arrancou- e

lhe ° Capitulo do Conselho d'Estado, abolio-se.

em tudo, e a Nação co~sentio nisto. A Ca

mara dos Deputados então constituio-se em con

venção nacional, a ação não concorreu inte

gralmente representada para o grave negocio

da reforma ela Lei fundament~" todavia, zelosa

da ua saúde, consentio nisto.

Foi-se por diante, tratou-se de interpretar

essa reforma, a interpretação não foi interpre

taçào, foi reforma da reforma: a Nação o co-
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nheceu,; ma , sacrificando a paz, con entio

nisto. Foi-se ainda por diante; releva-se uma

nova circumstancia, quiz-se parar mas não se

poude, houve mais um successo extraordinario

e a Nação consentio. Mas a Nação não consen

ti~ como antes nesse movimento que se chama

reorganisação;' que, sem prestar nenhum bem

ao paiz, comporta, a maior di:fficuldade a todos

os melhoramentos que poderíamos pmdente

mente fazer para o futmo; porque a chamada

reorganisação interessadt a individuos que não

poderão deixar de se arraigar em seus interesses

pessoaes: a Nação não p6de consentir, a Nação

se pronunciou, e então foi necessario recorrer

á força para decidir a contenda. E diz-se aqui!

a meu vêr cam impropriedade, que o p.ensa

mento desse grande representante e litterato

da França é um absurdo? Não, senhores, a

batalha foi o processo, a victoria foi a seno

tença.

E é diante da victoria da nossa recente vida

politica que se nos recommenda que tenhamos

em c(~msideração o como então se houverão

certas capacidades? Recommende-se em geral,

pOl'ém, por esses dons' successos a que aUudi-
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mos! . .. de nenhuma maneu'a que lhes pos a

ser vantajosa.

Respeitemo-lhe suas opiniões; mesmo apre

ciemos o seu merito indi putavel a muitos res

peitos; mas nao desconheçamos a verdade, nem

invertamos o que não está em nosso poder

inverter. O primeiro ucces o foi occasionado

por uma tergiver ação, pretextada sobre refor

ma ele um artigo da Constituição, como se

pode se vingar ° sophisma de pôr a excepção

no lugar da regra, e de occorrer com o re

medio quando naturalmente viria a er de·,

neces ario. Conhecida a inefficacia do meio ter-

giver i, o, recorreu- a outro, que foi estron-

do amente frustrado! ....

Senhore bem sabei que no fim do armo

de 1830 forão publicada n'Ulna gazeta, por

um homem sem prestigio, certa's idéas. Ao prin

cipio forão combatidas, e logo depois adqui

rirão força sufficiente para constranger a seus

proprio adversarios politicos. Vio-se fazêrem

progresso tal, que foi capaz de convencê-lo

de que era indi pensavel fazêrem-se precursore

de.simelhante propaganda para formula-la de

maneira ~t não causar ~als perniciosos effei-
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medrar uma idéa motivada sobre razões de

conveniencia politica, valio issimas sobre uma

entidade infallivel e indisputavel?

Depois que esta idéa toma corpo e s6be ao

ponto de ter um efi'eito irrecusavel, ql1ér-se

jiludi-Ia com jurisdicção, sim; mas o mm

inopporttmamente possivel, com a matOr un

previdencia.

Permittio entao a Providencia Divina que o

goIIJe fosse fal o e o successo ortasse todo o

fio á cadêa de desordens, que de simelhante

falso golpe de estado ter-se-hião de eguir; e

não, o Brasil se despedaçaria, a conflagraçao

sena geral, não h~veria um ponto de c?l1cilia-'

ção. S6 depois de ter a anarchia exercido todo

os seus horrores, poderia surgir um principio

de ordem; mas 'quantos e tragos nao teriamos

soifrido ? Por que calamidades não teriamos pas

sado? Em minha opiniao, direi, se, cumo esta

dis ta, tão infelizmente tivesse errado, dando falo

golpe de estado; seria o meu aiTependimento tal

e tão profunda a minha dór como fóra a de

Terencio Varro, que, depois de perdida impru

dentemente a celebre batalha de Cannas, apezar



- 409 -

de ser bem recebido no Senado por não ter

desesperado da salvação da patl'ia, renunciára a

toda a vida publica, deixando crescerem-lhe á

discriçao as barbas e 'os cabellos, e alim~ntando-

e sóm nte para vive.r, por mais que de novo

fó se instado para tornar ao serviço da Repu

blica, conferindo-se-lhe até o supremo poder de

nma dictadura.

Sim eu jámais me attreveria a querer pri

mar na politica por mais que aj uizasse bem

de meus conhecimentos, desconfiaria sempre

de minha felicidade. É assim r3Jciocinan~o que

eu de 'cjaria que fossem conservados ao timão

do Estado o membros da administração que

lia pouco a deixárão: pois que derão repetidos

golpes de estado sempre felizes; comquanto

e expuzessem a um combate, que parecia de es

perado, a Providencia quiz que delles sahissem

victorioso , como que para terminarem todas

as de graças do Brasil, fra:nqueando-se-lhe um

futmo de ordem e prosperidade, im, porque

me parece, que se não fôra especial beneficio

da Providencia, pelos calculos humanos, a con-

equencia não seI~a de e peral' que fôsse es a.

Senhores, se nós' vemos que, apezar de se
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-dar uma grande discordia entre individuos que

:se poc1el'ião considerar do mesmo Cl'ec1o, quP,·

rendo 1ms combater seus adversarios pelos meios

que as instituiçõe do paiz proporcionão, e
I

'Üutro querendo- e expôr aos meios violento

€ da força bruta; se, apezar disto, os dissi·

dentes, que quizerao disputar o poder por meio

da força, abastárão para se põrem a braços

com a força do partido seu contrario, reves

tido alicís de todo o prestigio da autoridade,

mandando em nome do Poder Supremo do 1m·

perio;. se foi necessario um successo inesperado

em S. Paulo e a afortunada derrota em Santa

Luzia para ficar decidida simelhante contenda;.

qnal seria o re ultado da sua opposição se todos

fôssem da mesma opinião de ordem ou do em

prego da força insofl'l'idos' do resultado da ãcção

successiva e natural da ordem das cousas?

Oomo estariamos . e todos concordassem nos

meIOS moraes ou n'os violentos? É nesta con

sideração que eu entendo que nossa·posição é

de accdmmodar e nunca de exacerbar; e, dando

se a hypothese de que se não quér parar aqui,

é que concederei que o nosso estado de cousas

de facto não seja bom, camo no-lo dice o iI-
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.lustre ex-Ministro da Justiça, quando exercendo

suas funcçães, no seu rela~orio, no-lo attingio

no eu di curso memoravel pl'onunciando-o nesta

casa como seu mui digno membro. Mas não d.evo

admittir de maneira alguma que se dig'a que

isto parte de longe; que systematicamente é de

mais tempo ameaçada a segurarnça do palz; que

em seus contrarios existem intenções subver

sivas das instituições fundamentaes do paiz, de

de pedaçar os élos sociaes! ão contendem

pelo poder por ambiçaQ patriotica ou com vistas

de interesse pe soaI: não: todos lidão mais ou

menos pelo exercicio da autoridade. E é tam

bem nesta convicção que repelli a idéa de

rebellião, sem reprovar todavia, que o mem

bros do ministerio sustentem que a houve de

facto, porque isto é conforme á sua posição,

aliás seria confessar elie que obrou f6ra de

suas attribuiçães: mas que n6s outros em

nossa tão grave posição não o podemos dizer

como dizem os membros do ministerio e seus

partidarios.

Senhores, rebeliião, segundo o direito preexis

tente ao que a nossa lei fundamental mandou

fazer, e está feito desde 1830, não se reco-
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nhece como rebellião senão mn movimento hoslil,

que tem por fim dt:lstn.úr a magestade do Es
tado, destruir o néxo social, sua lei fundamental;

ora, houve nada disto, senhores? Houve alguem

que dicesse que tentava de~truir o chefe do

~stado? Não: antes a propaganda era de con

servar incolume e em toda a sua plenitude a

magestade do Estado, de defender a lei fun

damental do Imperio em toda sua santidade....

.Um Sr. Deputado dá um aparte que não

OUVilllOS.

O Sr. Rebouças :-.Argumenta- e dando-se por

motivo o facto da destituição de um presidente.

Isto foi em parte do seu exercicio, e ainda no

todo, quando muito, meus enhores, se p6de

dar como relativo ao exercicio da attribuição

do poder; ainda que nesse facto contemplemo

o Poder Moderador, a .Assembléa Geral, o

Poder Executivo, o Poder Judiciario, de ma

nco..a. nonhuma p6de ser comprehendido na de

finiçao do que é rebellião. Diz o art. 95 do

Oodigo Penal: ( Oppôr-se alguem diJ:ectame~te,

ou por factos ao livre exercicio do Poder Mo

derador, Execut.ivo e Judiciaria no que é de

suas attribuiçães constitucionaes... »
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Figurai ou ponde um presidente onde qUl_

zerde , ponde o exercicio elas attlibuições deste

empregado no po to mai elevado possivel, por

mais que lhe deis extensao, não o podeis pôr no

exposto artigo do Codigo, nem, além deste, no

outro, 96: « obstar ou impedir de qualquer ma~

neiJ:a o cumprimento das determinações dos

Poderes Moderador e Executivo, qlle fôrem

conformes á Constituição e á!5 Leis. » Nao se

tratou senã,o do exercicio, nâ',o se tTatou senão

de obstar. a consequencia dos fl'eitos das Leis

a respeito das quaes oppugnárão. Ora, estes

mesmos arts. 95 e 96 do Cod. Penal não são

comprehendidos no art. 110 que define o que

é reb llião....

Um Sr. Deputado: - Ha mai outro.

O Sr. Rebouças: - Qual é o outro?

O Sr. Deputado: - O art. 87.

O Sr. Rebouças: -Oendo O art. 87) « Ten

tar directamente. e por factos desthronisar o

Imperador, pri\a-Io, em todo ou em parte, da

.ua autoridade constitucionaL.... » Onde est{L

o exercicio ? Pois houve alguem que dicesse:

-a Constituição se rasgue nisto, diga est'ou

t1'o? Isto é que era o privar, era dizer: -O Mo-



- 4.i~ -

narcha nao o seja mais, não tenha o Poder Mode

rador, porque dissolveu aCamara,

Mas, uma cousa, senhore ,é privar de direitos,

e outra cousa é privar, m6rmente em certos

casos, do exercicio de direitos i senão que

applicação podem ter os dons artigos. que li ? O
que é o exercicio de um presidente ? Não é o

eifeito do Decreto do Poder. Executivo que o

nom eou? O que é o exercicio do direito do

Juiz Municipal ou do Delegado? Não é o eifeito

do Decreto do Poder Executivo que os nomeou

éonforme a Lei? Senhores, eu direi que se obs

tára, e muito, ao exercicio; mas que se pri

vasse diredamente e por factos a alguma au

toridade suprema dos poderes que a Constituição

lhe confere é contra toda a evidencia da verdade

dos factos, Não: ning~em o dice, ninguem tentou

fazê-lo; antes pelo contrario, muito o tensivamen

te dizião que querião garantir livre o exercicio da

Magestade Imperial, que querião defender a Lei

fundamental do Imperio, e tanto é este o facto,
I

que, no maior phrene i da desOl'dem, no C011-

flicto ou no desespero de successo não appare

ceu uma voz que se quizesse identiiicar ao grupO,

que n'uma das provincias irmãs existe em pe-
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reune rebeldia contra estes agrados objectos.

enhores, se quereis que fo sem rebellião as ~e or

dens de S. Paulo e Mina , então como chama

reis vós a desordem do Rio Grande do Sul,

onde se mudou de ystema, onde se nega ab 0

latamente o poder da Uonarchia, onde existe

autoridades modeladas em um typo inteirarnente

diverso? Comtl:ido, aqui nesta casa se S11 tentou

e venceu que isso era uma guerra civil, fez-se

écho com a Falia do Throno, que o havia

dito. V~de, pois, com qual quereis comparar

e a chamada guerra civil, segundo a diffe

rentes accepçõe~ de V~~tel, Plutarcho, outros

escriptores mais notavei : quereis compara-la

com a guerra dos :Mar o, om a ele Mario e

Scilla? Com a ele Octavio, Antonio e Lepido,

contra Bruto e Cassio? Com a de Octavio e

Antonio? Com a ele Othon" e Viteliio ? ... :Mas

~n:fim cop.signou-se solemnemente que a desor

dem do Rio Grande era ÚIDa guerra civil, não

tendo, aliás, de guerra civil senão o serem elies,

como nós todo , Brasileiros da mesma ordem;

pois que até elies não disputão de facto o su

premo poder além do territorio ela provincia

em que exi tem. De man ira que os c1esorc1ei-
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ros do Rio Grande do Sul ao abrigo daquella

classificação solemne de guerra. civil, segundo

o direito das gênte , podem accordar, conyen·

cionar e tratar com o GOVelTIO do Brasil, go

zar das garantias dos prisioneiros de guerra,

como de nação a nação, etc.

A.ssim dirigem as nossas cousa certo de

nossos estadistas! !.....

Por consequencia, se naquelia occaSlaO se

pronunciou solernnemente que a flagrante des

ordem do Rio Grande do Sul era uma gueJTa

. civil, expr~ssão assim consagrada, fazendo écho

a uma outra Falia do Throno como que obrigan

do-nos' a guardar respectivamente toda as con·

dições do direito da guerra de nação, a nação

com que justiça e con veniencia' pois qualifica·

remos de rebeldes est'outros de S. Paulo e "Mi·

nas que 'não arvorárão bandeira diver~l\ da

da Nação, que não quizerão rasgar. a Con

stituição do Imperio e menos segregar-se da

commun.p.ão brasileira-; antes dizião serem

seus maiores defensores, antes levantárão a voz

e proclamárão o Monarcha, qual a Constituição

o requér? - Direi áq ueUes senhores, que quérem

argumentar com as Leis l',:eexistentes á Con-
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tituição, que, além de incorrerem n'um anachro

ni mo, pois que a C<?nstituiçao antes de faliar em

rebelJião no seu paragrapho 'final, promettendo

que se organisaria quanto antes um codigo,

fundado nas solida bases da justiça e equi

dade, certo que se nao referia a uma outra

qualquer legislação criminal, tocão ao absurdo

de querêrem que ainda agora nos regulemos

por leis abrogadas desde a p.romulgação desse

mesmo codigo - que o juizo por jurados com

o juiz de Du.'eito, applicando neeessariamente

ao facto o texto da Lei, se regulem pela Ord.

do Liv. 5°, que trata de crimes de lesa-ma

gestade de la e 2a cabeça, sem fazer menção

da palavra - rebellião -nem definir absoluta

mente em parte alguma qual especialmente seja

esse crime. De maneira que a consequencia

eria, salvo o arbitrario, ficar impune o crime

de rebelliao, e não haver caso algum em que

podesse caber o artigo final da Constituição do

Imperio: pois que, no tempo da Ord. do Liv.

.50, o costume era nomear-se uma alçada, paTa

julgar dos crimes de Estado:

O nobre orador, depois de breves reflexões

,gobre a definição da palavra - rebellião - e
R . 27 .
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do que seja su pensão de algumas formalida·

des, que garantem a liberdade individual, con·

tinúa : - Se é necessario' dar- e bu. ca em uma

asa, não se passa um mandado subscripto

pelo escrivão e assignado pelo JtÚZ, dá· e

a um affieial de' justiça, ou a qualquer, uma

Portaria, uma ordem por e cripto ou verbal'

isto é que entendo por dispensa de formalida·

de ; simelhantemente a respeito de -bu cas e

outras providencias; mas sacrificar o direito,

lançar mão -de cnt.es até privilegiados pela

Iiossa Lei fundamental, deporta-los, elcsacl'edi·

los, avilta-los!.... Como a roda desse nosso

mundo volta-se muito ele promto, e frequente·

mente, receio que não pare. Aquelles que aqui

com linguagem ele Mario outr'ora postergavão

os principios, menoscabando as fórmulas poli.

ticas, correspondidos por côro de apoiados, eestão

hoje espiando o mal que não deverião ter desco·

nhecido!. .. Os que usavão de violencias de

igual natmeza estão passando pelas consequen'

cias do seu ominoso exemplo!... Direi pois

.a estes patriotas que ha pouco os imitárão e

os exceelêrão, t~lvez porque o julgavão neces·

sario para seu bem individual, no intuito do
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publico. interesse, que se abstenhão de prose

guir !... Tratem de remediar o mal, que tem

feito, os estorvos, que tem levantado á publica

felicidade, cuidem de fechar os diques á des

ordem; se nao hão. de infallivelmente passar

pelo mesmo por que estão passando o seus

contrarios. Não e persuadão, como elles pa

recêrão persuadir-se, de que erão superiores

a toda a adversidade, não lhes servindo de

advel'tencia nem a Justiça divina, nem a his

toria dos factos de todas as Nações, e mesmo

em grande parte a do nosso paiz.

Houve, portanto, uma dictadura de facto e

não méra su 'pensão de garantias; houve nos

ministros uma dictadura levada aos maiores.

excesso', ainda que fosse realmente com a in

tenção de re tabelecer a ordem, cujo fim, posto.

eja meio justificativo de tamanha imputação,

tenaente a conseguir nossa indulgencia, e mesmo

nosso a senso, comtudo é indispensavel que ao

arbitraria a porta se feche.....

Era por isso que eu desejava que o nums

terio que se dissoJveu se conservasse, contem

plando-o como mais habilitado e nas circuillstan

cias de melllOrar o paiz conhecedor elos factos e
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dos exces os, que pela força das circumstancias

ou da necessidade se praticárão, cumpria-lhe

reparar, quanto fosse possivel, as injustiças

perpetradas, e estender o quadro dos indivi

duos de sua confiança; pois que, estreito como

está, sem se lhe dar toda a extensão passiveI,

baseado nos principias da honra e da justiça,

nenhuma administração póde caminhar vantajo

samente, exercendo uma escolha idQnea e con

veniente á causa publica, para os differentes

ramos do publico serviço, quér na capital do

Imperio, quér nas diíferentes promcias.

Um honrado membro da casa, a quem nunca

ouço e leio sem o interesse de recordar ou apren

der alguma. cousa, dice com enthusiasmo, no ca

lor de seu discurso, que ajuizar dos factos dos

agentes do poder que se occupárão de restabe

lecer a ordem (parece-me que em summafoi isso)

seria o mesmo que Catilina julgando a Oicel'o.

Primeiramente Catilina: mortas, Lentulus ou

Cethegus, podia julgar a Cicero vivo? e em 2°

lugar não sei que analo$ia tem a conjuração

e guerra de Catilina com o que se dava recen

te~ente em nosso paiz. Muito desejo que 'não

sejamos injustos ainda para com os nqssos adveI'-
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sarios de opinião. Entre os comprehendidos nas

desordens, que devemos lastimar, certo que não

ha inquinados de incesto, ensanguentados no

fratricídio e menos embebidos n'uma anthropo

phagia horrorosa! Não houve quem quizesse

lncendiar a patria, nem subverter suas insti

tuições. Livre Deos aos nossos chamados Ci

ceros de que instigados pelos ambiciosos Ce

zares, não se vejão perseguidos pelos Methellos

e Bertias, e emfun pelos Clodius, nà,o lhes va

lendo o titulo de pai da patria, com a protecção

dos Catulus e dos Catões. Convém, pois, em

tal conjunctura jurar que cuidaráã de salvar

a patria; que juremos que todas as medidas
que empregamos forão nessa intenção. E, reco

nhecendo os excessos e confessando-os com fran

queza e lealdade, é que o ministerio poderá ser,
tolerado por nós, sem nos compromettermos na

imputação dos excessos, que elle commetteu, e

levar a palma que, em r'azã~ do successo, abs

tração da justiça, lhe póde caber nas paginas

da historia.' Emquanto, porém, pretender Pel'

uadir que se portou nos limites da Consti-

tuiç,ão, não se lhe poderá conferir essa palma,

porque então esses males viráõ a ser os pre-
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CUl"sQres de outros ainda maiores, cujos hor

rores acabem por submergir a patria n'um abys

mo de desgraças.

Tenho mesmo por anti-monarchico sustentar

que houve rebellião. Pois, senhore~, deveremos

registrar nos nossos - annaes que no principio

do reinado do nosso joven Monarcha, quando

a Constituição deveria valer muito mais com

e11e, pelo contrario houvesse Brazüeu:os que se

arrojassem a ferir as attribuições da Corôa 1m
pm:ial e quizessem rasgar a Constituiçao ?

Um Sr. Deputado:- Â. guel'r~ do Sul.

O Sr. Rebouças :-Essa guerra do Sul pre

existia ao reinado do nosso Monarcha, foi uma

dessas erupções ou consequencias desgraçadas

da molestia do nosso 'corpo social. Quanto

nao concorrêrão para essa desgraça .. , quantos

nR.O a tem alimentado!... De sorte que bem

se lhe poderiao applicar da Pharsalia de Lu

cano os seguintes versos:

Hine usura vorax a"ic!um dumque que in tempore famus.

Rine coneussa tides et mullis ulile bellum.

Eis ahi talvez definido o por que tem perdu

rado a rebellião do Rio Grande do Sul.
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Dice aqui que a actual opposição é muito

distincta, não tem o menor ponto de contacto

com a opposiça.o passada, tem sido mesmo es

tigmatisada essa opposição como infensa á or

dem e á prosperidade publica.

Não po o partilhar um conceito tão injusto!

O que fez es a opposição? Que aqui houve que

lhe mereça ser execrada para que nó procu

remo apartar-nos elella como de proscriptos

Pal~ás? Aquella opposição sempre ostentou e

nao deixou de su tentar e defender o principios

constitucionaes mais severos; quando se des

vaU'ou mesmo no. fogo ela discussões, nunca

profanou o saCl'ario da lei fundamental do Es

tado ; nem era po ivel que varões tão distinctos

e encanecidos no serviço da patria quizessem

destruir uma obra sua, pela qual incessante

mente trabalhárão.

Por conseguinte entendo que do voto de gra

ças devemos eliminar a palavra « rebelliao. »

Nem nos releva dizermos que o Governo clas-

ificou o crime. O Governo como executor não

póde senão applicar as leis aos facto ; e a nós

não nos cumpre adopt~r a cégas o erro do Go

verno. A familia brasileira é toda conforme em
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querer affincadamente que o Throno se emaize

profundamente em suas bases e com elle pro 

pel'€i a Constituição do Impel'io: todos nos abra

çamos a c.lla, com a di:fferença que uns que

l:em os fructos sazonados, e outros os fructos

precoces. Digamo-lo ao Throno, porque assim
,

exprimimos os sentimentos de todos o::; brasi-

leiros.

Queremos reorganisar o paiz? Pois bem, e

nhores: nós conhec~mos pela experiencia que

as eleições tem contl'ibuido para as de orden

do Brasil. Mandem-se, pois, para as provincias.

ac1ministl'adores que tenhão conhecimentos aclmi

nistrativos, que se não envolvão em eleições, que

conheção a legislação do paiz 'para poderem

cumprir a Constituição e as leis promovendo

a felicidade publica sem a dependencia de as

sessores ou orgãos estranhos e infieis. Em le

gislação reformemos a lei das eleições, tirando

ás autoridades locaes o interesse pessoal de to

mar parte nellas, de se pôrem de contrariedade

aos publicos interesses. Depois de vermos os

effeitos resultantes dessa reforma essencialis ima,

veremos qual a efficacia das leis criminaes e

civi~, que tinhamos para applicar-lhes melho-
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ramentos consentaneos. Tenhamos leis sobre

pesos e medidas, para que o commercio tenha

lugar com facilidade e menos sujeito a fraudes.

Reforme-se o que ha sobre o meio circulante,

fazendo leis adaptaveis ás convenções respec

tiva , de maneira que o cidadão fique ao abrigo

do beneficio tutelar da legislação.

Destes melhoramentos faço menção no pro

jecto que ofi'ereço.

O nobre orador conclue lendo o projecto e

fazendo varia reflexões a respeito de cada um

dos seus artigos.

O projecto do Sr. Rebouças é apoiado e a
/

discussão fica adiada.



DISCURSO

Pronunciado em 4 c publicado no «Jorna'" n. 35 de 4) de

Fevereiro de 1843.

o Sr. Rebouças: - Sr. presidente, nesta au

gusta Camara e na dos Senadores se tem posto

em questão a guarda e importancia do man

dato dos representantes da Nação em certa

ci.rcumstancias, adherindo-se a essa excepção

praticamente" dada" pelo Governo, de uma ma

neira para mim assaz dolorosa e flagrante! Sendo

pois este o ~stado, em que se acha o Brasil,

a respeito da sua representação, parece-J?e que

cumpre que nos ponhamos fóra de toda a du

vida, para que alguns daquelles representantes,

. ou talvez a maior parte delles, saibão de que

modo se devem portai·, em que paiz vivemos

e o que convenha fazer. A isto se dirige o
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art. lodo projecto que vou submetter á con

ideração da Camara. (Lê o art. 10.)

Â 2" parte é tambem a respeito de uma

causa muito clamorosa no Brasil, e· cuja ex

pel'ien<úa nos deve ter dado lições de sobejo.

É incompativel com o modo pratico das elei

ções a cujo respeito, pelo art. 79 da Consti

tuiçao, estamos habilitados para legislar, que a

autoridades e certos individuas, que exercem

consideraveis dependencias em certos lugares

do Brasil possao influir nas eleições por inte

resse pessoal. Isto tem causado muitas pertur

bações; de menor tem chegado a maior, e talvez

já tenhao subido ao maxima, porque até os pro

pl'io templo tem sido en anguentado ! Â im

moralidade tem chegado ao maior ponto po ivel !

A relaçõe do sangue, as as ociações que a so

ciedade civil mais préza, estas que se tem levado

gl'áo de Sacramento, todas as conveniencias so

ciaes, tudo se tem. rompido por causa dessa

influencia de que tenho fanado. Se, pai, a Â 

sembléa Geral não duvidar que a incompati

bilidades com o modo pratioo das eleições estão

comprehendidas no art. '79 da Constituição, re_

conhecendo profundamente quaes são as incom-
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patibilidades que tenho submettido á sua. pon·

deração e sabecloria, de necessidade ha de convir

na consentaneidade deste remedio salutar e em ser·

viço, como me parece, muito e muito da religi~o,

da educação geral, de melhoramentos das finanças,

e mesmo da administração em todos os seus ramos.

da Justiça distributiva, finalmente do bem com

mum do Brasil. Depois de estabelecido este

melhoramento, nós poéleremos vêr distínctamente

quaes sejão os outros de que o Brasil precise,

e então marcharemos de uma, maneira segura

e efficaz no caminho /das reformas e do inte·

resse do bem publico. (Lê o art. 2°.)

Desconsidera-se que o remedio seja extensivo

a um Juiz de Paz? Mas quem duvidará, senhores,

que um Juiz de Paz na sua freguezia vale 40

ou 50 eleitores? Quem duvidará. que um arre·

cadador das rendas publicas póde influir na

eleição de uma província mteira?

Algt~ns Srs. Deputados dirigern ao nobre oTad01'

apa?'tes que não ouvirnos.

O Sr. Rebouças :-'Nada; disto me vai habi

litar para as eleições; e jl.U'O diante da pa

tria que o unico interésse que tive em, vista

pa.ra ::ler representante da Nação, foi poder fazer
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hoje esta proposta! Declaro que, s6 con tl:angido

de uma maneira irresistivel, continuarei a ser

representante da Jação, tal é o meu interesse

nesta proposta, tal é o juizo que tenho pro

fundamente feito sobre os males, que se tem

segtúdo desse interesse que as autoridades tomão
nas lutas eleitoraes! E isto, senhores, não é

nenhuma cou a nova; e assim é, n~ França,

aonde a industria e a propriedade sobrepujão

~ cla e dos empregados publicos, o que erá

110 Brasil aonde a classe dos empregados pu

blicos sobrepuja a tudo? (Lê o art. 3°.) Vão

ser votados para outro lugares... o Imperio é

tão grande!... .

Um Sr. Deputado :-Sempre p6de haver al

guma transacção.

. O Sr. Rebouças :-Mas serão transacçoes de

outro genero, e não é SUbOlTIO, e não a influen

cia immediata.

Remetterei á mesa o meu projecto.

É julgado objecto de deliberaçao e nl.l a

imprimir o seguinte projecto:

« Alt. 1.0 Aos Senadores dmante sua eXIS

tencia, e aos Deputados, emquanto os seu po

deres não fôrem eifectivamente conferidos a
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outros, se guardaráõ littera1mente os arts. 26,

27 e 28 ela Constituição, em toda a occasião e

em quaesquer circumstancias.

i Art. 2.° Não poderão ser vo~dos para De

putados pelos eleitores dos lugal'es comprehen

didos em sua jmisdicção e dependencias:

« § 1.0 Os Bispos e os Vigarios.

i § 2.° Os Presidentes de Provincia e Com

mandante. das armas.

§ 3.° Os De embargadores com exerClClO.

« § 4.° Os Chefes de Policia.

i § 5.° Os Juize de Direito.

« § 6.° Os Juizes Mtmicipaes, de Orphãos,

Delegados, 8nbdelegados, Promotores e Juizes

de Paz.

« § 7.° Os Intendentes da Marinha, os Inspec

tores das Thesourarias e das Alfandegas) o Pro

C1uadores-fiscaes, os Collectores e os Arrema

tantes de rendas publicas.

i Art. 3.° A prohibição, de que trata. o artigo

antecedente, penderá respectivamente até 6 mezes,

depois qne tenha cessado ou finde o exel'cicio do

emprego ou elependencia.

i Art. 4.° Ficão derogadas todas as disposi

ções em contrario.
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« Paço da CamaJ.'a dos Deputados, 4 de Fe

vereu'o de 1843, -Antonio Pereira Rebouças. II

O 81'. Rocha (pela ordem), visto a impor

tancia do projecto, por isso que joga com

grande parte dos interesses e direitos dos cida

dãos Brasileiro, requér que elIe seja remettido á.

OomIDissão de Constittúção para que elIa examine

e elIe involve ou não refórma de artigo consti-
• I

tuclOnaes.

O 81'. Rebouças (pela ordem) requér que o

projecto vá a uma Commissão especial.

A Camara sendo consultada sobre este reque

rimento, decide afliTmativamente.

O 81'. Paula Candido: -Peço a palavra pela

ordem.

O 81'. Presidente: - Eu já declarei aos 81'S. De

putado que não podia dar a palavra pela ordem

senã6 para se indicar. alguma direcção mais con

veniente ao que se discute.

O 8r. Paula Candido : - Era para pedir aos

meus colIegas que poupassem a sensibilidade

dos senhores que são partes ne ta questão. (Ri
sadas) ,

O 81'. Presidente l-Isso pertence á Camara

.quando eleger a Commissão.
I



DISOURSO

Pronunciado cm tO de Marvo, publicado no • Jernal.
n. '7t de t3.

o Sr. Rebonça, : - Senhores, antes de entrar

na questão farei uma ob m--vação tanto mais ne

'cessaria, porque o nobre Deputado íinistro ela

Marinha dice que as minhas opiniões e tão sem

pre em contradição com a Camara. e asslID.

fo se, seria uma desgraça para o Paiz (ha gmnde

SUSU1°ro na sala), seria uma desgraça para o Paiz,

porque eu sempre me pronuncio pelaCon tituição,

e essa imputaçao equivaleria a estar aCamara

em eontr~dição com a Constituição; nem me pa

rece que eu já tivesse a desgraça de er aqui

singular em opinião, sempre tenho tido alguma

voz para ap'oiar-me. (Apoiados.)
Não estou em hostilidade ao Governo nem a

algum dos seus membros; quéro que tomem
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em muito boa fé o que eu dicer, é no intuito

de bem servir a causa publica qne me pro

nuncIO.

O Sr. Ministro da Fazenda, Deputado pela

província do Rio de Janeiro, d'am do seu lugaT,

bem que na qualidade official ele Ministro da

Fazenda, nos tem promettido dar muitas expli

cações. Ora, como Deputado clle está sujeito ao ,

Regimento; e as iro, se quizer dar-nos essas ex

plicações de que nós arecemos, e é muito de seu

gosto e conveniencia dar-nos, deve ir occupar a

cadeira de Ministro assistente á discu ão de uma

proposta do Governo, conforme a Constituição.

Isto digo tambem e principalmente ao Sr. Pre

sidente pelo interesse de seu cargo. além de in

teresse geral como patriota.

O Sr. Presidente: - O nóbre Deputado nao

p6de suscitar esta questão agora.

O Sr. Rebouças: -Eu nao a suscito para resol

ver, ma por dar uma ati fação á casa de haver

dito n'um aparte que tomando sua cadeira é que

o illustre Deputado tem direito de exercer as

funcçàes de Mini tro, porque isto não é nenhuma

-cousa fóra do nosso mundo, porque isto é do

nosso evangelho politico, pelo qual me regulo, é
R. 28
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uma cousa que deve proceder e sempre tem

acontecido,

Não temos por ora aqui bancos de Ministros

e mtúto menos banco confundido cumulativa·

mente para Deputados como Membros do Poder

Executivo; não temos aqui esse amalgama o o 00

O Sr. Torres diz em voz mtúto baixa algu

m'as palavras que não ouvimos.

O Sr. Rebouças (depois de ter estado um

pouco parado) :-Estou esperando que o nobre

Deputado acabe de dizer suas blasphemias poli.

ticas.

Senhores, lendo e relendo a Constituição, vejo

nella (o que não é contestada por nenhum dos

senhores) que as propos'tas do Governo se con·

vertem em projecto de lei. Está na me a um pro

jecto de lei? Todos dizem que o que está é um

projecto de resolução. Logo não está na mesa,

em ponsequencia de uma proposta do Governo,

aquillo que a Constituição manda. Como se póde,

pois, contestar isto) meus senhores? Dizem os.

senhores que a Constituição não trata de resolu

ções. Se assim é, se resolução é uma cousa de

que a Constituição não trata, ségue-se que o que

se acha sobre a mesa não é aquillo de que trata
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o artigo, da Constittúçao que manda converter

a propostas do Governo em projecto de lei,

'égl1e-se que é uma cousa anomala da Constitlú

('~o, e que s6 estava nelIa quando tratava dos

conselhos geraes de Província. Estando, poi,

claro que, nos principios de direito e nas regras

do bom senso, nao é compativel a resoluçao

sujeita com a proposta do Governo, porquanto

resobações, senhores, ou se tomem pela sua causa

ou pelo seu fim, não são o que faz objecto da

proposta do Governo, e mlúto menos com os

meios indicados pela illustre Commíssão. Como

insistir em querer o contrario? Resolução, quanto

a causa, é para esclarecer uma duvida em lei pre

existente, e quanto ao fim, é sobre um caso par

tícular. Ora, senhores, é sobre alg'uma duvida

em lei pree~stente que versa a proposta do Go

verno e o projecto da Commíssão?

O seu fim será porventura esclarecer positi

vamente alguma cousa ou é pelo contrario, con

ferir um credito ao Governo, e impôr sobre a

Nação de uma maneira extraordinaria para sa

tisfazer a esse credito, como o Governo reconhe

ceu na ua mesma proposta, bem que implicit~

mente, porqu não lh'o comp ia indicar .por er
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s6mente propria desta Call13Jra, a quem compete'

iniciar exclusivamente sobre impostos? Se isto'

nao é plojecto de lei, o que é que assim se' po

derá chamar? Sua materia abrange con ecuti

vamente mtútas' cousas do Imperio em muito

ramos de felicidade publica, com iniciativa qUe"

exclusivamente pertence a esta Camara. Poderá

ser tratada por via de resoluçao e em uma sô'

discussão?

Isto é pelo que respeita ao principio litteral,

a- meu vêr incontestavelmente constitucioRal.

Agora pelo que respeita ás suas conveniencia .

Na; maxima conveniencia politica, enhores, em

se' discuiirem bem e com toda a circumspec'çao

esfas mat-erias, sem sujeitar'o Governo me mo a

alguma difficuldade, a hesitações; porque, em

materias desta natlU'eza, da iniciativa do corpo

dos representantes immediatos da Nação.... é que'

mmsiste o' meio regular mais seguro da manu

tenção do Governo-representativo e a maior attri

buição da Camara; para que o Governo, con

tando com essas difficuldades e inCeIteza de'

sua posição, respeite mais o systema representa

tivo, e para não se vêr na angus-tia em que se

acha- agora, querendo, para sahir·se della, saltar
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l)eIa Constituição JilO obter logo e logo os neGes-

ario8 meios. Tenha oocasião doe reoonhecer a

necessidade em que se põz de se sujeitar, aind~

que já, inopportunamente, ás regras da Cons- .

.útl1ição, não conseguind0 immediatamente tutdo

.quanto deseja. E em verdade, senhores, se bem

.pen a se msto, não teria o G(}verno provavel

mente incorrido nos excessos em que incorreu.

Reconheça ao meno , como consequencia do pro

prio facto, as difficuldade que constitucional

mente se lhe antepõem, porque se emencle para

o futuro. Se o Governo tivesse feito com que

a Assembléa logo se instaDa se, não chegaria a

esta e treiteza de tempo. Ma, De, a pretexto d-e

um principio falso e de pessimas consequencias,

foi prorogando, e prorogando contra a Consti

tl1içao, a rm.mião da 'Assembléa. A pretexto digo

eu, porque, se por nossa desgraça houver ele.

ordens em parte de cada uma d.as provineias

do Imperio, não haveria representação no Bl'a

'il, cessaria de existir praticamente a Constituição

do Imperio, dizendo-se não poder haver eleiçao

e mstaIlar-se a Assembléa ~eral! Sim, por tudo

convém que o Governo seja paciente das expostas

d:ifficuldades. EUe mesmo, como patriota, de-
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vê-l~-ha reconhecer de justiça e dar-lhe toda a

importancia, concorrendo quanto estiver de sua

parte para que o systema representativo entre

em seu verdadeiro estado normal.

Ora, o nobre Mínistro, na sua primeira expo

siçao, declara que sobre o relatorio da Commi 

são tinha a fazer certos reparos que o reduzis

sem ao que em seu entender devia 'er. Por

,consequencia, sobre as informações verbaes do

Sr. Ministro da Fazenda muito mais cousa ha

de ha,er a discutir, além do objecto do trabalho

escripto e impresso da illustre Commissao, dado

para ordem do dia. Por conseguinte nao ha de

versar a discussão tao s6mente sobre o relataria

da illustre Commis 'ão, que precedeu ao seu pa

recer, e sempre como de premissas á propo ta

que constitucionalmente deve considerar conver·

tiua em projecto de lei.

Nem mesmo ainda o nobre Deputado,. como
Ministro da Fazenda, nos apresentou todas as

provanças das proposições qne avançára, no-las

prometteu, e se vai remettendo para a discus

são. E será isto bastante para tomarmos imme

diatamente uma deliberaçao definitiva? Caberá

tanto em Ullla 6 discussão? E depois pelo poder
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todas as idéas e illustração dos membros da casa.

podendo ser encerrada depois de ei discm'sos

meiamente pró e contra. Estará is o no intere se

da au a publica? Salvo para aquelle Deputado

que estivér fanando, se, vendo que dez hão pe

dido a palavra, interromper o seu discm'so, para

tambem a pedir e "vir a ser o decimo segundo,

prevenindo re ponder aquillo que venha a e"star

no mundo do poss1veis. Mas i so é dom que

ó cabe aos honrados membros que se anteci

pão, dizendo qne a idéa que poderei propôr sobre

o melhoramento do credito e outras medida a

respeito das rendas publicas do paiz não podem

er admis ivei .

Algl111s senhores: -.r inguem dice isto. .

O Sr. 1.{ebouças: - Contão já de certo que

nao terão lugar, que nao podem existir, porque

os meios de Cl'edito conhecidos, dice o nobre

Deputado Ministro da Fazenda, são a economia

ensinada por todos Os jinanceiros, a antecipação

de fundos por' conta das rendas a arrecadar,

ou emprestimo ou emissão.

O Sr. Vianna (1Hinistro da Fazenda) :-Não

é isso; não quizérão que, eu me explicasse. .
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o Sr. Rebouças' -Mas e1;ltào os senhore

admittem a possibilidade de que alguem mais

possa propôr alguma cousa que mereça ser

acceita? Oonten~o-me desde já, com isto, e

quando haja de ofiel'ecer alguma idéa que a

casa ache bôa, e não queirão os senhores da

maioria que pas e com o meu proprio sello,

tomem-a, vistão-a; não, dizem alguns senhoreR,

e principalmente o Sr. Tones, não, porque o

que quéro e me proponho conseguir é o bem

do nosso paiz.

Podemo-no~ conformar, guardemo t:. Oon

tituição, passe a l'e oluçao a 'ser decreto, en

tendamo-nos uns com os outro e facilitemo:;

o passamento das tres discussões.

O Sr. Tones diz que passamento é morte.

O Sr. Rebouças: -Eu quando digo passa

mento, é no sentido verdadeiramente philolo

gico de quem, monendo nesta vida caduca e
. .

de vicissitudes, passa realmente della para a

vida eterna, com glori~ para a morada dos

bemaventurados. E hão é uma eternidade glo

riosa que espéra o proposto projecto, passando
,

pela vida mundana das discussões? Apreeio po'J:

conseguinte, no verdadeu'o ponto de criterio, o



- ut -

ter um passamento, e creio que já vai acceito,

aos enhores propugnadores do projecto.

E na ordem do adiantamento das tres di cu -

õe que poderemos tran igil', ecoIlomicas de

disclU'sos. A im cumpre-se fi: Con tituição em

a:lfervorar a discn ão incompativelmente. Con

firmo por tudo pois o men voto qué seja como
Projecto de Lei.



DISCURSO

PronuDciado na sessão de l' e publicado no • Jornal.

D. 1'0 ele t2 de Março de 1843.

o Sr. Rebouças (lendo): - Requeiro que e

adie a di. cu são principal da proposta do Go

verno, convertida em Projecto pela illustl'e

Oommis. ào, até se decidir a preliminar, se o

IDesmo Projecto é de Lei na conformidade da

pal'te final do ar.'. 53 da OO:ijstitl1ição.

Senhore , a Oon tituiçao no artigo já citado

diz que o Poder Executivo exerce por qual·

que!' dos Ministros a proposição que lhe com·

pete na fol'mação das Leis; e 6 depoi ele

examinada por mna Commis ao da Oamara dos

Deputados, onde deve ter principio, poclerá ser

convertida em Projecto de Lei.

Ora, trata-se 'de uma proposição do Governo,

foi vista por uma Corrunissão e devia ter sido
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convertida em Projecto de Lei ou de resolu

ção? .Confon:ne a 90nst~tuição deve ser um

Projecto de Lei e nao de re olução. A Cons

tituição faz differença entre Projecto de Lei e

de resolução ; tratando das resoluçõe dos Con

selho de província (art . 84 e 85), ella diz

positivamente que taes resoluções serão trata

da em uma 6 discus ão. Além di to em lin

guagem legi lativa é Projecto de Lei tudo

quanto tracta de preceito novo; e é objecto

de re oluçao tudo o que importa esclarecimento

de uma duvida, óu que diz respeito a direito\

preexistente (apoiados). Por consequencia é con

forme a Constituição e a nomenclatura jmiclica

que a propo ta de que se trata eja com-ertida

em Projecto de Lei e não de resolução.

Accre ce, meus enhores, que ono so regimento

faz uma s6 excepção sobre nao haver ala dis

cussão e é a dos Pl'ojectos ie Lei do orçamen

to, e eu ac1mittiria mai a do Pl'ojectos de

fixação de fOl'ças de mar e terra, porquanto

e tas Leis sao de pl'eceito constitucional, a

A ssembléa não p6de deixar de as fazel;' annual

mente, é lUll mandato impreterivel. Cumpre

lhe exercer o arbítrio da confiança mai ou me-
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nos lata ou restJ.~cta; mas nece al-tamente ha

.de as fazer. Por consequencia está entendido

.conforme a Constituição,. que essa excepção da

regra não é admissivel a respeito das outras

p;roposta.s que as cil'cum 'tancia induzem o Go

'vel'no a fazer; taes proposta podem ser 1'e

geitadas antes na 1" do que na 2" discus aQ

.em que aliás é mais proplio di cuti-la e emen

da-la parcialmente pOl' al'tigo. . Se, pois, a pro

posta do Governo p6de ser ou não adoptada,

f:, obvio que deve ter l:lma 1" discus ão antes

~1a 2" e 3a, porqu.:anto é nella que se resol:ve

• e deve ou não ser adoptada; pOl'quanto, já
se não trarta em ge.ral do eu merito, se não

de discuti-la parcialmente, e mfun de adoptar.

Ás im se não poderia preterir de maneira

nenhuma a prim'eira discussao. Concorre nisto a .

pratica. Senhores, quando a Constituiçao pratica

mente se achava na sua maior pureza, apezar de

aggredida e dos maiores combates, sempre as pro

postas do Gove~'no forão sujeitas á 1" discussão ;

e até uma proposta de credito aqui mesmo camo

,desde logo em 1" discussão, dmante o minis·

terio charpado dos 40 dias: sendo a historia

deBsa proposta' assaz digna de recordação !.. , ,
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Cahio e depois appresentada pelo millistel'io,

qiue succedeu então, é qUê passou;, calrindo em la

di cussão se cumprio este preceito constitucional

(~da que perfidamente, e não com a lealdade

que cumpria) estabelecido no a1't. 56! .. ,.. Se

nhores, felizmente a nossa Oonstituição foi

feita, ... , e perfeitamente para o Brasil, ainda

que se pllocID.'e reduzi-la e cercea-Ia elia hade

ser sempTe in~olinne e victoriosa. (Apoiados.)

Fez o Governo uma propósta indicando a

necessidade de um credito paJ.:a occorrer a

taes e ta:es despezas, que assentou deverião de

necessidade ser satisfeitas, ou directa ou indirecta

mente, pois que já e tavão gastos e c1.istr~hidos

com ellas os dinheiros décretados para outras.

Mas a illustre Oommissão, nà,o se limitando, foi

muito ac1.i~nte. Querendo sati fazer a necessi

dade repl'esentada pelo Governo em sua proposta

(pois que 31 el~e não cumpria iniciar os meios,. e

assim o d'eclarou em parenthesis no 2° ou 3'0

artigos della,.) , ,pl'ocedeu <ia mRil1eil'a seguinte.

Primeirame.J:lte, a illustre Oommissão iniciou um

credito illimitado e Mm exemplo, tanto a resp ito

do modo, como do q'U!O/Tbt~trn. E' uma dictadura

financial inauditru no ~úndo l'epresen1rativo, nã
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dada aos Neckers e Pitt , emquanto nem s6 não

lUz quaes serão esses credito aventados sem

criterio ou medida alguma f6ra ele toelo o exem·

pIo financial, mas até não previne o qtLantura,

para cuja atisfação sejão concedielos; e nem

finalmente, que a emissão le papel moeda tenha

limit:'tçao alguma.

Ora, a decretação desse Cl'edito como quér

que seja, importa uma iniciativa ele imposição

que exig'e dos representantes da ação muito
I

meditem sobre ella e lhe prestem a attenção

mais accmada. Será porventma objecto ele uma

méra resoluçao?

Isto é quanto á. primeira iniciativa. Quanto á

oegtmela, é ele uma imposição excepcional com·

prehenelendo uma s6 classe contra a Con titui·

ção, ele maneira que o Projecto tambem vem

a ser uma reforma elo § 15° do art. 179' da

Constituição, e reforma vesga, porque vê s6

mente ele um lado os cidadãos empregaelo. pu

blicos e pensionistas do- Estado e os con idéra

como não contribuinte.s na massa dos ci ladaos,

como se aliás elles não comessem, não 'estis em,

não morassem, e, em summa, não conCOlT em

por tudo na contribuição ~e todas as impo ições
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directa ou indirecta com a generalidade de to

dos o outros cidadaos. Poderá ser isso tambem

tratado meramente n'uma resolução'? H;:L ahi

mai uma outra excepção comprehendendo a

iropo ição a un e nao a outro empl'egado e

pensionarios da Nação; im, ,a illustre Oommissão

exceptua aquelles que percebem até GOO$OOO,

deL'{ando-os immunes como se pude e ha, er

exacta craveu:a para 'simelhante extremação, pro

vando que dos vencimento menor s aos maioré

mmca se guardára proporçao, o. que me parece

incompativel. Ainda a illu tre Oommi são e ta

belece outm que.. ,., e essa então nos faz con

siderar nos calamitosos tempo da convenção

l1ac~onal de França, porquanto crêa uma e

pecie de mandatos e assignatos, ame guinha a

piedade, ofl'ende a caridade christãa, exaspe

rando os ,nvo e revolvendo o mortos!!. ...

é aquella que põe em almoeda as propriedades

lU'banas de corpo de mão-morta, postergand<;>

os preceitos dos respectivos instituidores e as

Leis das ubrog'ações, dispensando toda as con

veniencias, que ellas tem em vista, e determi

nando, para medida de credito1 não a troca de

\apolices existentes em poder dos respectivos pro-
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hypothe 'e de melhora de credito, ma a emi ão

de no:vas apolices, accrescentando que o rendi

mento delias não será alienavel pelas cOI'pora

ções de mão-morta, de maneira que desde então

elIas não poderão liv~remente dispôr das rendas

de seus bens, que vem a ser subrogados pelos

juros das apolice .

Ora, meu senhores, eillissão illimitada de

papel-moeda por um lado, e depreciamento por

con equencia ~e nosso meio circulante que não

tem outra hypotheca senão a fé publica;. e 100 '0

por outra parte a emis ão cumulativa de apo

lices!!! Porque, senhores, a propriedade mbana

já está. tão depreciada pelo de 'mesurado jl,.u·o

convencional, em razão de não poder o r udi

mento delIa corresponder a es e jllro! ... Metter

em circulação por almo'eda as imruenSas pro

pTiedades de corporações de mão-morta em

todo o Brasil, as quae na minha proYincia

importão segm'amente o terço dos predio urba

nos, porque as da casa de misericordia, do con

yenio' de frades nao mendicantes, as das ordens

terceirãs do Carmo, de ::;. Francisco, de S. Do

mingos, e depois as das mais confrarias depá-
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1'5.0- e consignado pelos seus padrões distinctivos,

principalmente na capita~ eHl. quasi todas as

ua. ruas. Às da rnisericordia em grande parte

da cidade baixa rendem em razão de sua si

tuação, quasi como o juro convencional, não

levado. ao maior escandalo de usura. Oomo per·

mutarem-se por apolices? E com que rendas

e pagaráõ os juro della correspondentes a,

tanto cabedal!!!

Senhores, vós abeis o re ultado das aliena

ções dos bens do proscriptos' J esuitas, aliás

feitas quando ainda dominava a fé publica, e

3 innocencia estava qua i na sua primitiva pu

reza. Qual tem sido o resultado das alienações

a respeito dos e tabelecimentos de pescaria de

balêas? Qual tem sido o resultado das execu

ções da fazenda publica concluidas por adju

dicações de predio urbanos? Tenho visto alguns

adjudicados nao ei como e com que utilidade

para a ação! Portanto àconteceria que meia

duzia de homens opulentos se locupletarlão novos

Crassos como no tempo de Scylla; fazendo-se

·opulenti imos nas de graça publicas! Mas 6,

10, 12 ou 20 capitalista não gastão, não co

mem, não vestem e calção, nem morão na razão
8. 29
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de 200, 400 ou mais individuos: e por conse-

quente simelhante medida causaria a ruina do

maior numero, a ordem média confunc1ir-se-hia

com •a ultima da sociedade, os arti tas não

terião de que occupar-se, teríamos proletarios,

famelicos e todas essas calamidades de Spartat

Athenas e Roma em épocas diversas. Portanto,

vós que já devereis estar exhaustos de medida

politicas e criminaes ominosas, pondo-nos fóra

.do alcance do Chefe da Nação e accumulando

montões de combustíveis entre ella e o seu M:o

narcha, cuja salutar, benefica e creadora in

fluencia lhe é tolhida, detende-vos, não ide atear

a conflagração que nos faça cahir na ultima

ruína e abysmar-nos!! ...

Aqui tendes em resenha o contelldo no projecto

de lei, que se queria resolvido n'uma discussão

p~remptoria! 1. .. Meditai sobre o quadro que vos

ofi'ereci muito mal esboçado; habeis artistas, ajun

tai-lhe côres mais apropriadas! Nunca, porém,

deixando de pensar e muito sobre a ,sua reali

dade. Então resolvereis pela salvação da patl~a

ou tocareis ao complemento de suas desgraças~

É apoiado o adiamento proposto e entl'a em

discussão.



DISCURSO

l l ronunciado em 28 e publieadll no u.Jol'nal» n. 8~ de 3ft

tle Mal'ço de f84Jl.

8enhores.-Por maIS uma vez peço a todos

os 81'S. Deputados, que tomárão parte na dis

cussão e que me ouvem,. não hajão o que eu

tenha dito e que queira dizer, 'como e~ allusão

pessoal a alguem. Não trato aqui senão de

questão de principios; e quando para tornaI:

evidentes os meus argumentos, recorro a a:l

guma paI'idade, fundada no nosso direito e

nos factos, que são frequentes nas relações de

individuo a individuo, não tenho em vista senão
•esclarecer mais a questão e fazer-me entender

melhor; porquanto me persuado qué tão pouca

capacidade tenho de me fazer bem entender,

que toclos os meios conducentes a ser enten

dido nã<J são sufficientes. Por isso foi que eU,
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dizendo que toda a consignação de renda es

pecial ao pagament? de uma certa divida era

uma hypotheca, trouxe p~r argumento que o

desvio dessa hypotheca tanto importaria como

se um individuo desviasse de sua obrigação a

'hypotheca, que tivesse contrahido a respeito de

alguma divida pessoal ou real; o que no nosso

direito e no de toda e qualquer nação civi

lisada chama-se burla, inliçamento, estellionato.

Admirou-me que me respondessem a'isto que

não houve contrato algum entre o Governo do

Brasil e os seus credores, o qual tivesse por

gaTantia a amortização que foi e petntaneam~nte

decretada! Perguntarei, meus senhores, se o

corpo legislativo fez alguma cousa inutil, ou

pode-Io-hia úLzer, creando rendas especiaes, além

das rendas geraes, applicadas aos diversos ramos

do publico serviço. Creio que, ~reando o corpo

legislativo rendas com applicação especial, fez

uma cousa muito séria e importante, e aCamara

immediatamente representante da Nação não

poderia exercer indifferentemente aqueDa de

suas attribuições, que se lhe considéra o maior

penhor da manutenção do systema do Governo

representativo.
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Não sendo inutil o facto da creação e per

manenoia dessas rendas espeoiaes com sua es

pecial consignação, como de conhecer-se que

com ellas contavão todos os que hão contratado

com o Governo? Que por ellas regulár~o a pos-

ibilidade e probabilidade da efficacia de seus

creditos?

Demais, admira-me muito que, sem se alTI

piarem tantos notaveis jurisconsultos, que são

pre entes na casa, deixassem passar essas pro

posiçÕe. de que não existe contrato bilateral

ou synallagmatico entre o Governo e seus cre

dore ! ... Havel"á c0ntrato oneroso que n~() seja

bilateral? O de que se trata o é, logo impOl'ta

obrigações reciprocas, a Assembléa, da maneira

a mais séria e mesmo pungente, occupa-se elellas.

Dir- e-ha que são cousas inteiramente volun

tarias? Ou que e occupa de obrigações con

trahidas, do desempenho de obrigações intei

ramente onerosas? :Mesmo os contratos primor

dialmente vohmtarios não podem ser válidos

sem uma aceitação expressa, tacita ou feita pela

propria parte ou pélo notario, e só com ella

é que se fazem inevogaveis. O proprio acei

tante já não póde reselir elo beneficio sem m-
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correr nas imputações de ingratidão e suas con

sequencias. Como, pois, se diz que não houve

contrato reciprocamente obrigatorio nas con

venções de credito do Governo? Como se nao

faltárão ás obrigações contrahidas, fru trando

a hypotheca, m6rmente a respeito do papel

moeda, substituinte das notas dei extincto Banco,

que tinhão na s~a caixa uma garantia em me

taes preciosos? Mas é nes a falsa per uasão

que se não comprehendeu bem o meu argu

mento quando dice. que de tal arte tambem

se poderia dizer que não estavão essencialmente

. hypot1).ecados ao pagamento das apólices emit

tidas e que se vão emittindo, os rendimento por

lei a isso applicados, e assim a respeito de toda

as operações de credito que vamos confeccio

nando.

É, portanto, meus senhores, que peço que

em hom'a dos vossos conhecimentos nao se diga
I -

mais outra vez que não houve obrigação con-

trahida nestes contratos, nem hypotheca, nem

penhor, nem garantia das rendas especiaes. Se'.

não porque dizemos que decretando-se esta divida

é necessario crear renda? o. que vem a ser ella?

Não é uma hypotheca para pagamento desta
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penhor, ou o que quizérem, mas emfim é para

pontualidade no qesempenho das obTigações con

trahidas, para que 6s neg-ociadores hajão de con~

correr para ellas da maneira' a mais vantajosa

possivel ao devedor. Será ig-norado que aquelle

que contrata, tendo mais possibilid.ades de pa

gamento pelo producto do seu trabalho e outr3.>s

l'endas de sens bens, .ou porque a sua intelli

.g-encia lhe proporciona mais recursos moraes, e

permitte e:ffectuar melhor, concorra mais habi

litado para que o contrato 'seja-lhe vantajoso?

ías diz-se, continuando, que a quantia que

e decreta aqui para complemento do deficit ne

·ce sariamente deve ser realizada antes de Julho,

em apolices, bilhetes do Thesouro, ou papel-
. .

'moeda, seg-undo as emerg-encias; e, por conse-

-quencia, as receitas que se o:fferec~m não podem

bastar. Quem c1ice que ellas bastarião? Se bas

tassem sup~rimÍJ:-se-hia o artig-o em discussão.

Credito, em g-eral, consiste na esperança ra

zoavel de uma parte contratante em que a

-outra satisfaça su.as obrig-ações.

Qredito publico, entendo eu, que é a confiança

n'um Estado ou corpo politico, que toma dinheiro
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emprestado com a condição de que o capital nã()

será logo exigivel, porém, que uma certa parte

delle será paga annualmente cqm o interesse ou

juro estipulado, aifectando-se-lhe por .segurança

um fundo annual' e permanente.

A base do credito publico, é pois, a existencia.

de um fundo segmo e u:fficiente para ati fazer

as obrigações contrahida . Elle é cousa tão de-o

licada que depende mais da liberdade e inde

pendencia dos contrahentes, do. que do poder

e autoridade de fazer leis frequentemente.

E, sendo ~im, pocler-se-ha sustentar efficaz

mente que a distracção das renda especiaes e

dos fundos designado para a amortizaçã,o par

cial e consecutiva dos debitas contrahidos seja

favoravel e ainda mesmo indifl'erente á. obriga

ções existentes e por haver?

Nem se quer é passiveI provar que realmente

por eifeito do desvio de toda a base do credito a

divida publica se não augmentará: que as g'a

rantias geraes do Estado se possão considerar

sobejas para occon:er á falta das garantias espe

ciaes distrahidas.

. Dice-se que a condição do pagamento ao parr

vencido o prazo, é toda a favor do devedor-
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Tenho que sena para antes de chegado elle se

o Brasil estivesse em cu'cum tancias de amor-
o

tizar logo toda a sua divida; e por conseguinte

fosse mais conveniente aos portadore do' titulos

della vencerem o intere se ou juro respectivo, por

extraordinariamente vantajo o, até a conclusão

do prazo estipulado. No ca o, porém, de se

faltar, como se ha faltado, á amortização par

cial consecutiva, e ele se a dever cumprir no

todo, ao tempo ele seu vencimento quem pre

sumiria que os credores não preferissem ser

pago immediatamente do seu capital ao par?

Quem pre umiria que imelhantes fundos va

lei)sem além do par para que a obrigação de

sêl'em assim ao par definitivamente amortizadas

não fo se a favor do credor, e não do devedor?

E endo a fayor do credor, quem duvidará de

que o devedor, por honra e dever seu, haja de o

cumprir imme liatamente? E então o cumpri

mento não virá a ser muito mai onerosO na

l'azão da impontualidac1e aggl'avada com o c1ésvi o

da base elo Cl'eelito respe,ctivo ?

Dice-se que (continuando na pretendida des

nece 'sidade de amortizar parcialmente o papel

moeda com a renda annualmente consignada a
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esse :fim) não se podião emittir mais bilhetes do

Thesouro, porque os emittidos regorgitarião a

circulação. I so, porém, seria assim se com o

creelito ele que se trata OH existentes não fossem

effectivamente resgatados. Logo, pois, que esses

devem ser immeeliatan+ente resgatados, é obvio

que os que e emittu:em por conta da renda,

que se houyer de crear em sua segurança, pelo

menos, em regorgitar a circulação, erão tão

apreciados como o outros.

E se se concéde que é falliv I a garantia dos

bilhetes de credito, é força que se dê toda a im

portancia ao meu argumento de se chegar ao

extremo de tambem de.sviar os fundos hypothe

cado aos juros das apolices, continuando-se a

deslizar do ponto falso, de que se partio, no de 

vio dos fundos garantes da amortizaçao parcial da

divida externa e do papel-moeda em cu:culação.

Foi menos propriamente que s~ entendeu ter

eu dito que preferia absolutamente a emissão

de mais papel-moeda, e que ella até con~'ia

a favor da agricultura, crescendo nominalmente

o preço dos productos respectivos, e tendo de

se exonerar de seus credores com a vantagem

inherente.
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Minh~ ópinião é que, sendo no papel-moeda

circulante que se hão de pagar os bilhetes do

Thesomo, seus jmos e os da apolice, salta aos

olhos que é p];eferivel emittir obrigações sem

juros a emitti-las com juros ; contrahir um de

bito indirecta e indistinctamente circulando os

re pectivo titulos por todas as classes do Estado,

a contrahi-Io positivamente com as condições

onerosas que quize sem impôr ao Governo o

mutuantes e negociadores; convindo que elle

,e achassem prevenidos de que .0 Governo tinha

em sua mão esse recurso para fazê-los chegar a

condições razoaveis, tanto mais que, dado o caso

de er a emissão obeja, e de decrescer o valor

do papel-moeda, teriã.o de sentir o prejuízo aliás

vantajoso aos agricultores na razao da alta no

minal do preço de seu productos agronomico .

Longe, pois; e muito longe estou de acon elhar

a fraude ao Governo, a quem aliás insto, quanto

me é possivel, que e não aparte um apice do

de,er de e portal' com toda a ÍlOnra e cirCUID

specção possivel.

Insistindo em que serão ephemeros e impro

ficuos todo o melO de credito, que se possão

offerecer, sem que se previna a continuação do
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rumoso juro convencional illimitado, sou leal á

protestada fé patriotica, propondo que o maximo

do mesmo juro não excêda de 8 %,

Senhores, en tenho dito que, estabelecido

assim o maxUpo dos jtlros, haverá mais con

currentes á compra das apolice, e que todos

os. fundos publicos serão mais procurados: por

conseguinte menos depreciados e menor o deficit

das rendas publicas; tanto pOl'que os que cos

tumão dar dinheiros a lucro c<?nvergiráõ em

maior quantidade a obter, eguros da fé nacio

nal, um interesse maior do que o legal e cor

re pondente ao maximo convencional, como

por acharem maior "' antagem e segurança em

empresta-lo aos agricultores bem estabeleci

dos, aos industriosos, aos artistas, elles mesmos

fundaráõ seus estabelecimentos, trataráõ de

emprezas para abertmas de estradas e de

canaes, construcções de pontes, promoveráõ
I .

a navegação, o commercio de cabotagem e

longo curso, animando e mantendo todas as

artes, e fazendo cu'cular esse m' trumento

de valores e industria por todo o corpo

social; crescendo nao menos com a prospen

Jade geral as renda do EstadQ, em vez de
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continuarem a empre tal' o dinheiro com pre

ferencia a necessitados e dissipados, para se

arruinarem, como se arruinão efIectivamente,

ficando o capitali ta impos ibilitado de cobrar

capital e premio, e o devedor proprietario com

elles estagnados, não podendo tirar fructo al

gum de seus predios, etc.

A isto, porém, se ha respondido com a pro

pria incredulidade, repetindo alguns desses prin

cipio muitá triviaes n?s escriptores, que se

têm occupado de economia politica, e, todavia,

não séguem á céga o- deixai fazer e deixai

pas ar.

Que da liberdade da convenções é que p6de

resultar a baixa do intere se. Que a demanda

é que o altêa ou abaixa. Que, se houver uma

taxa, ou o capitae se hao de retirar da cu:

culação, ou sempre se ha,o de dar ajuros maiore

por contratos imulados, etc. Não duvido que

tudo isso seja assim e ainda muis. AppEcai-o

porém ao Brasil, á nossa posição excepcional?

Vemos que as apolices de 6 % dão um in

teresse de 8 % na l'azão do preço por que são

compradas de 7O pouco mais ou in-enos. Ora,

~ um principio que ao depois mo.strarei pra-



ticamente em toda sua extensão, que na razão

l1a consi tencia pessoal do devedor se dá maior

baL'{a e reducção do 'interesse; como, poi., e

póde razoavelmente duvidar de que o intere e

ele 8 por cento seja o maximo do dinheiro cu:

culante, vendo-se que é o que paga o Governo

na conjunctura em- que se acha?

Sabemos que o Banco Oommercial do Rio de

Janeiro empresta a 8 e, me dizem que mesmo

a 7 %; a sim como ,que a Oaixa Economica

da Bahia empresta al% mensalmente, porque

razão a, mór parte dos emprestimos nao serão

tomados nesses estabelecimentos com um in

teresse mais commodo, e aliás em mãos de éa
pitalistas a 1 1/2 por cento mensalmente, a 2 %
e até a 4 ?1. 0'0 '

A razão é que, para se tomar a esses esta

belecimentos são necessarias mais condições e

garantias de efficaz pontualidade; e aos parti

culares é mais facil, levando-se o mutuantes

da real ou fallaz esperança de se locupletarem

com abuso das' necessidades d~ lm~ e prodi

galidade de outros, d'onde resulta que muitos

capitalistas menos opulentos já o nao p6dem ser'

porque têm todo o seu cabedal. em divida no
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poder de diversos devedores; e este , tend?

ga to o dinheiro, achao- e impo sibilitados de

pagarem o qne devem com o producto de suas

propriedades, e mesmo de se mantêrem, segundo

os haveres respeotivos, porque lhes falta o ins·

trumento de producção, e a mesma impossibi

lidade de credito os impossibilita ele havê-lo.

Isto explica a exi tencia e absoluta extincção .

de outras, a mesquinhez do espixito de empreza

em um paiz novo, naturalmente riquissimo de

melO de o alimentar: isto explica a miseria

em que vivem muitas arte laboriosas. Será

porque haja interesse de enthesomar o meio

circulante papel? Será porque elle seja pouco,

vendo-se ao mesmo tempo que cada vez mais

se deprecia?

É porque acha-se que é melhor comprar flm

dos publicos que rendem 8 % em trabalho,

é muito melhor emprestar a 12, 18, 24 e

48 % , do que tJ:abalhar em estabelecimentos in

dustriaes e agronomicos, dar-se á qualquer em

preza, construir mesmo predios lubano , que nao

rendem senão de 3 a 8 por cento annuaes.

:Meus senhores, sempre e entendeu que o

aluguel do instnunento dinheu:o para ser licito
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e razoavel deve er tal que, bem empregado,

produza um rendimento que faça face ao mesmo

aluguel, e compen e o tra.balho e industria do

alugador: dizeirme, pois, se ha estabelecimento

algum no nosso paiz, cujos capitaes rendão
I

12, 18, 24 e 48 por cento? Logo, em todo

o aluguel, superior a 8 %, dá-se lesão simples,

lesão enorme, e lesão enormissima!

Ora, a lesão em algum dos mencionados gráo

desmoralisa qualquer convenção, mesmo sobre

cousas que têm um preço venal dependente
I

da variedade de muitas circumstancias naturaes

e especulativas. Como não ser o principio de

justiça e equidade muito mais urgente a res

peito do aluguel do dinheiro? .A falta da li

berdade, a falta de consciencia do facto é ab 0

lutamente incompativel com a moralidade de

qualquer <;lonvenção. Dir is porventura, que

tem liberd~de e consciencia do que faz o la

vrador, que, seja como fÓr, carêce de dinheiro

})ara farinha, carne e vestualio dos escravos?

Para custear a propriedade afim de não perder

a saJra? Direis que o dissipado não quér ás

cégas o dinheiro, sejá por que juro fôr, lill

previdente da indigeRcia que o aguarda?
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e a naçoe fôs em compo .tas de negociante

l)el'Ítos e circumspectos, de varões cordatos e

assaz cuidoso de seus verdadeiros interesses,

de n cessaria seria uma taxa do maximo do

jur'o , desnece sarias meslIfo se tornarião todas

as leis repressivas em geral.

Ma a sociedade e não compõe s6mente de sa ,

aliá excepçoes; e portanto sabi~mente se ha re

-conhecido ue é neces ario que a sociedade tu

telar do individuo, de que é compo, ta, pre-

erve, quanto fór po sivel, os necessitados in

du trioso ' c os di sipado e prodigo da avidez

do u urarios; é, contando com e ::;es que se

ha legislado desde a mais remota antiguidade,

não digo já no e pirito do 0"0 e Velho Te 

tamento , nem nas naçõe Grega, Romana, etc.,

~erviT-me-hei s6mente .do exemplo das nações

, commerciantes mais cultas da Europa civilisada,

a Hollanda, a Inglaterra e a França. E entre

tanto ahi a propriedade urbana, a propriedade ter

ritorial , os fundo ,-italicio me mo tem um

valor, tem uma proC1ua constante; e com a

eflicacia, menor das leis muitas vezes a socie

·dac1e p6de lucrar passando as terra do poder

.(lo devedor para o cred01:, e assim as ma1S
R. 30
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pl'opriedades para quem maIS idoneamente a

faça render. Quem pelo contrario entre nó

compra terras para estabelecer nellas de novo

grandes propriedade, etc., etc., etc. ?

Pois bem, na Hollanda chegou o Governo a

tomar por emprestimo a juro de 2 0/0' endo

o interesse legal de 2 1/2 e 3 %, E que paiz

mais industrioso e mai obreiro?! ...

Na Inglaterra até o reinado de Hemique VIII
nao havia taxa de juros. De então até Jaime I

fç>i taxado a 10 %, Depois da restauração de

Oarlos II desceu a taxa a 6 %; e pelo esta

tuto 12 d~ rainha Anna desceu ~ 5 %,

E' tanto foi descendo o juro convencional

abaixo do legal, que no tempo de Jorge m,
por occasião da guerra com a America, o Go

VCIUO· o tomou a 2 0/0' e o particulares o

tinhão de 3 1/2 a 4 1/2.%
,

Em 1818 pretendeu-se abolir a taxa legal

de 5 % por prejudicial aos devedores, estando

o premio convencional a muito menos. O par

lamento, havidas as informações mais favoraveis

á abolição, a sim mesmo se não contentou com

ellas. Oontinuando~as, con ta-me que em 1838

teve lugar a abolição, e que o parlamento quér-
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e informar dos eifeitos della para ulteriores

providencias legislativas porque, em verdade,

é tal a baixa do aluguel dó dinheiro em Grã-'

Bretanha, que os fundos publico do jmo de

3 % tem no mercado o preço de 93.

a Fi'ança Francisco I, em 1522, taxou os

juros a 8 %. De 5 a 6 %foi taxado pela Lei

de 3 de Setembro de 1803. Em Março de 1836

houve uma moção na Camara dos Deputados

para sua abolição: fói rejeitada.

Eis ahi, meus senhores, a historia da t3Jxa

do jmos na Em'opa civili ada: descer sempre, '

l'egorgitar~m os cabedaes a ·ponto de percqr

rerem todos os canaes de industria,possivel em

sua propria patI-ia,' e se transportarem ao Ohio e

Missi sipi penetrando pe10s sertões, além da

erras adjacentes a esses rios formoso, para 1'0

tea-Ios, crear e :reproduzir novos meios de abun

dancia e riqueza 1

Comparai tanto, se isso é comparavel com

os resultados da abolição da taxa dos jmos
entre nós depois de 183211! Temos em ver

dade dado uma boa lição ao mundo! E já nao

bastal'á ?! !

Se a taxa dá occasião a contratos imulados,



- 468-

nao é o cnme de simulaçao partilha de todos.

A mór parte emprestará pelo premio ou inte

resse licito. Além da repressão legal ha a inhe

rente á impontualidade. Desde que a obrigação

se vence, o juro não póde ser senão o legal.

Na razão da morosidade da cobrança está a

attenuação do jmo illicito e simulado. Tem o

credor interesse de e cobrar nos bens do de

vedor, estes se fazem mais de prompto alie

naveis; não acontecerá como agora, tendo o

devedor muitas vezes o interesse de pagar com

os seus bens, e não os querendo o credor,

senão por menos de metade do preço commum,

emquanto ,correm ostensivamente os juros de

24 e 48 até torna-lo insolvavel e perdido para

sempre!! !

Senhores, até 1832 havia contratos simu

lados sobre juros: limitavão-se a poucos indi

viduos. Ou p.or muita confiança e probidade

não havia ahi damno; ou por muita levian

dade, e a repressão inherente se manifestava

logo. O prejuizo não passava de poucos ne

gociantes temerarios que vinhão a fallir, e de

um ou outro herdeiro prodigo ou dissipado.

. De simelhantes males individuaes nunca a
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ociedade geral se resentio. Um mal essencial

á causa: talado contrato feneraticio sem res

tricção alguma, alheio a toda a moralidade, outro

s6 se p6de dar no' abuso. Podereis em algum

caso fazer Leis qU€ mmca sejão infringida ?

Deos nos ensina que não as p6de haver absolu

tamente inviolaveis.

Depois de as im tratar do maximo dos jmos,

direi alguma cousa tambem defendendo a ~

nha outra proposição do meio de credito, garan

tindo-o com a contribuição pessoal dos dous

(lias de rendimentd de cada uma pessoa. Tem

sido combatida como não sendo comprehendida,

como não tendo o mel'ito da novidade; como

impraticavel na execução; como não servindo

para occorrer á necessidade mgente do credito.

A. e te ultimo respeito c1lgo qu~ eu a oifereci

presentemente como ba e, como garantia da

a?1ortização parcial e geral da divida que se

hade contrahir; o que fica muito bem explicado.

Senhores, se não estivesse bem certo e na cons

ciencia do que é leí e estudo, nao sei o que

seria de meu entendimento aifectado, do que se

me faz ouvU' ás vezes nesta casa. Coma espera

l'la eu saber de tão illustres Srs. Deputados tão
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classicos em sciencias sociaes, tão amestrados

em finanças, tão absorvidos nesta SClenCla;

sim, como esperaria ouvir-lhes o 'que ha pouco

pronunciárão, bem que muito antecipados a re

futar-me ? ! ...

Meus senhores, a contribuição pessoal não se

confunde com a impo ição directa territorial.

Â impo 'ição pessoal não é uma novidade, não

é uma invenção ~inha, já o dice ne ta ca~a.

Os antigos tratárão della denominando-a capita

ção ; alguns publici tas a houvemo por incompa

tivel com o homem liVl'e, outros a demon trál'ao

por condigna da liberdade, do interesse geral de

todos os inilividuo de que se compõe a ma a

social.

a Inglaterra houve-a principalmente durante

a Republica de Cromwel desde 1640 a 16·59

comprehendendo o reinado de Carlos n.
Na França foi pela primeira vez estabeleci~a

a capitação pelos estados g~rae~ em ,Março de

1356, e s6mente supprimida depois de 1789.

E com a propria denominação, que actualmente

tem, de contribuição 'pessoal, annexando-se-lhe

a mobiliar, foi estabelecida por Lei de 3 Nivose

anno 7 da Republica, em substituição dos im-
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postos de carruagens, cavallos, domesticos e ou

tros sumptuarios ~e mais diflicil arrecadação e

menos lucro, acha-se melhormente regulada pelas

Leis de 23 de Julho de 1820, e 21 de Abril

de 1832. Tudo i o consta de diversas obras

de direito administrativo, publicadas de 1836

a 1839, etc.

A arrecadação, senhores, aiuda inculcais por

impraticavel?! Pegai nas Lei do orçamento

geral e provinciaes e das camaras municipaes;

vêde na repartições publicas a lotaçoes de

todo os afticios '; vêde as rendas da decima

imples e dobrada, vêde os <;lireitos de exporta

ção' vêde o juro da divida publica, etc.! ... E o

que resta? Visitem-se os es.tabelecimentos pu

blico , onde trabalhão os arti tas, vá- e a es as

ca as, onele se exercem artes, ofticios e misteres.

Quem se negará a dizer qual o seu rendimento

de um' dia? Ignoramos n6s mesmos qual elle

seja? P6de, alguem que se mantenha á sua custa,

um pai de familia, chegar ao excesso de simular

com alguma proficuidade qual o rendimento que

diariamente empregue em· sustentar a si e' aos

ens ? .. Chegou-se até a dizer que o juramento

na illudido! O juramento, que erve a tantos
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-fins fiscaes e j udiciarios! Bani esse meio proba

torio, considerai a todos libertino, impiamente

alienados dos deveres inherentes á vida eterna!. ..

Nem que deixassem de ser chri tãos de qualquer

communhão além da catholica ou universal.

Senhores, a contribuição é em uma maxima.

parte da mais prompta arrecadação tem já eu

lançamento e 'Verificação nas' estações pnblica .

Na outra parte appliquem- e os meios. ão nos

con ideremos' administradores de vinculos ou

morgados procligos e clis 'ipaclos, que o que

quérem é dinheu'o emprestado para ga tal' e

passar recibos pelas l'endas de 10 e ll1ais anno

recebendo a importancia de 2, 3 e 4, descuidoso

do futuro! 1.", Esse systema, parecendo bom para

afa tal' do poder a quem quér que aspiras e

a exerc "-10, temendo o desfecho da calamide:1.de

aterradora, perpetuada fi. tyrannia com o ames

quinhamento e desgraça geral, nem por il:l,. o d~ixa

de ser perigoso eincapaz de perpétuar a quem, e

a.~reclite cimentado na desgraça publica; poi

que ell~ em finanças teÍn muitas vezes contri

buido para 'rescindir e subverter os nexos mai

solidos e duradouros 1. ..

Não admitto, senh<?res, como principio melho-
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rador de renaa quaesquer novas alterações de

pautas de alfandega, nem tão pouco novos direi

tos de con umo na importação, -seja qual fór a

denon:tinaçao com que se queimo acubel'tar.

Taes imposições recallirião sem remedio sobre a

agricultura, cujo productos recebem o preço,

não do estado do nosso paiz, mas da concurren

cia no mercado do mundo. Seria, já o tenho

repetido, o mesmo que a~crescentar-Ihes os di

reitos ele exportação, augmentando os do assucar,

café, alg'odão, etc. E pelo que respeita ao modo

ele computar o 15 %, depende do ele confeccio

.nar o preço da pautas segundo o mercaelo da

praça. Assim não se p6de ter por concludente

a alJegada dimin~çao Ode Rs. 1:400$ em se

deduzirem os 15 % como determina o Regula

mento da Alfandegas, ou da maneira por que

se cobrão em geral as rendas publicas.

É visivel o decrescimento das rendas publicas!

Por exemplo, as da Bahia em 1830 forão com

putadas em Rs. 2~500:000$. Agora o são em

Rs. 1,600:000$, tendo accrescido muitos im
postos aos quê havia, e sendo a moeda agora

mais fraca do que era'l E tal o estado das

cousas ahi, que em Novembro negociantes en-
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trárao para a caixa economicaconi 73:0DO$ e em

Dezembro com 130:000$, e perançosos com o
lucro de 10 a 11 %, Se os neg'ociantes não

achão interesse no commercio que ch~gue a

tanto, como acharáõ os lavradores, os proprie

tario de casas, os fabricantes industriosos,

tomando dinheiro a juros de mais de 12 ~!

Como àcha-lo-hão os que o tomão para pagar·

uma dividas, éontrahindo outras na e pe

rança de meio que. e não realizao? O CQm

mercio naturalmente nao tem que fazer, porque

a agricultura e a.s artes laboriosas, não pros

perão 1... E deL'Car-nos-hemos espectadores de

tanta desgraça, antolbando-se-nos o remedia

autorisado pelo exemplo da nações mai ábia

do Mundo ?...

O Govenio, que llliCle impostos, onde ba

uma Constituição escripta corno a nossa, a d@

Im . d B il'"peno oras ......



DISCURSO

ProDunciado no to e I)ublicado DO • Jornal do
COIDIDel'cio II D. 92 de .. de Abril de tS43.

o Sr. Rebouças: - Senhores, vejo reduzir-se

uma questão vital quasi á méra questão de

tempo. Parece-me que nisso principalmente

versarãO os dous mSCUrS0S do honrado membro

relator da iJlustre Commíssão de orçamento, e

do illustre preopinante o Sr. Ministro do ne

g'ocios ,da marinha. fa, senhores, porque não

foi tão apreciado' o tempo quando o deveria

ser mais em respeito a um artigo da Consti

tuição do Imperio, o qual determina que quando

a Camara dos S1's. Deputados seja dissolvida,

immediatamente se convoque çmtra? Mas,convo

cando-se imniematamente outra, prorogou-se sua

convocação até ficar estreitadà no quatro ultimo

mezes; i to é, n'um terço do anno, ob pretexto,

meu senhores, de haver desordens em alguma
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provincia; prinCIpio falso e de hOrl'ivel omma

ção, porquanto no infeliz estado em que o

Brasil se acha nada mais facil do que susci

tarem- e desordens, fazer-se corri que ellas appa

l'eção em muitas partes do Imperio, e dado o

exemplo, isso seria uma razão bastante para o

Brasil não ser jámais represeJ;ltado! L..

. .. Pois as provincias em desordem, sempre

suieitas a todas as Leis do Imperio,' e a todos

os efreitos ~ellas, não se acharáõ s6mente ido

neas para concorrerem, para cooperarem de

continuo na existencia do principal principio da

vida social? O jtÚZ da sufficiencia ou insuffi

ciencia das eleições serj,a apropria Oamara

do Deputados. Ella,. a quem exclusivamente

competeria julgár ela legitimidade das eleições

feitas em qualquer das parte integrantes do

Imperio .

.O Sr. vice-presidente:- Lembro ao Sr. De

putado que não é esse o objecto em discussão.

O Sr. Rébouças:- É para fazer sentir que,

em consequencia desse principio falso, que algum

dia talvez se ponha em rásto ao Brasil pela

provincia do Rio Grande, onde dominão todas

as leis do Imperio .
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o Sr. vice-presidente;- Torno a dizer ao

nobre Deputado que não está isto em discussão

agora.

O Sr. Rebouças;- Bem, está dado o thema.

Restringir-nos-hemos ao ponto em questão.

Senhores, por amo~.' do tempo, por amor da con

veniencia adiárão-se os artigos desta resolução,

que constituião o seu fundamento,' que davão

uma base ao credito: assentou- e que de taes

artigos senão devia já tratar, remettêrào-se para

a Lei elo Orçamento, resultando d'ahi ter-se vo

tado um credito de 11,000:000$000 que hoje

não se negociaráõ por 16,000:000$000, e assim

por diap.te. Já consta que tem descido o meio

circulante ele uma maneira conslderavel1. .. Ao

tempo da discussao havja uma bem arrazoada

esperança, depois dos adiamentos ainda a ha

veria, ficando as bases do credito para se tra

tarem na Lei do Orçamento, porque devia ser

aquella que se discutisse' consecutivamente á Lei

do credito j mas, depois de e terem vencido

esses adiamentos, vem um artigo chamado ad

ditivo, em que se declara que a Lei do Orçamento

do anno a acabar, seja a Lei do Orçamento do

anno financeiro futuro. O que quér dizer isto,
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senhores? Que nós tanibem não precisamos tra

tar da base do credito no tempo entendido na

promessa do adiamento, de modo que fica sub

stitlúdo por uma esperança até qu~ndo. apparecer

a Lei do Orçamento, porque até aqui não se fixa
I

tempo nenhum, e pelo mesmo principio que

occasionou esta angnstia;, póde-se procrastinar

o seu effeito' até 1844-45, e aSSIm ad infini

tum! ! ....

Resulta, pois, disto, que se quêr que com

aquellas mesmas rendas decretadas para des

pezas ordinarias , e que não chegaráõ para

ellas no computo calculado de 7,000 cheguem

para. mais outras despezas extraordinariamente

occorric1as, para mais algumas necessidades
I

.nova~! ! ... Para este estado de scepticismo,' para

não c1izer de calamidade chronica e habitual!

Por consequencia, ainda antes de hontem,

meus senhures, ainda antes de hontem havia

esperança de passa],' o Cl'ec1ito, ainda antes de

hontem havia esperança de que disso 'e tratasse

'immediatamente na Lei do Orçamento; porém,

já esta esperança desapparece; e onde vemo

nós a base do credito ?.... Mas, diz-me d'aqui.

um homado membro que estão propostos di-
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reitos sobre a.s .honras, titulos e mais condeco

rações!! Tambem entendo que é tristissimo, e

já não me occupo de o mostrar, porque não sei

. e is o está em discu são.

Um Sr. Deputado :-Nao está.

O r. Rebonças :-Meus enbore, os objectos,

qu e co tuma sl~eitar a impo. ições o~u ão

renda, ou ao vicios; rendas nã.o sao, são vi-

io ?-À im, convém que se não apresentem

e as idéas, que apparecêrão em 31' de arrazar

tudo, de tudo subverter omo que para fundar

um no o edificio social em cima 'de immensas

d sgraças, fructo ao menos da no sa imprudencia.

Qüal é o resultado disto? É inteiramente pôrmo

em <1 scredito a medida do crec}ito, que aliás de

vemo acompanhar de todo os meio, em per

der o menor apice de confiança. S nbores, ante

hont m havia esperança immeclia,ta, hontem

ha ia esperança mediata, hoje não ha esperança

alguma; e em que estado estaráõ amanhã os

nos os titulos de credito na praça. do' Rio de
Ja.neiro? .

O Sr. Rodl'igues Torres :-Peço a palavra.

O Sr. Rebouças :-Ha outra questão, a ~o

tempo. Meus senhores, vós nã,o reduzistes á l'eso-
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lução isto, que conforme a Constituição devia

ser projecto de lei. V6'8 não decidistes que t~dos

os artigos, que propunhão bases de credito, de

verião ficar. adiados para se tratarem na Lei do

Orçamento? E como, pois, agora, incorrendo na

mais inespe"rada contradição, quereis incluix nesta

mesma resolução do credito sem bases a Lei do

Orçamento, para a qual haveis adiado todas as

proposições de impostos para base do mesmo

credito? Como podeis conciliar 'os vossos ven

cidos adiamentos com o vosso agora proposto

additamento de ficar incluicla nesta me ma reso

lução de credito uma Lei de Orçamento, que pócle

não decretar as necessarias renda ás despezas

legisladas, e a principal do mal que se trata

de remediar? Só se assentais que o remedio

efficaz á falta de rendas não é decreta-la

para selTirem de base de credito, enão ap

plicar para cura do deficit a mesma Lei cau

sadora delle. Sim, 7,000 contos faltão para

Dccorrer ás despezas con 'ignadas na Lei do Or

çamento, são precisos mais 4,000 coutos para

despezas ordil1arias, que accrescêrão. Os 11,000

contos não se pódem adquirir provavelmente sem

contrahir um credito de 16,000 contos. Vós
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tendes adiado todas as proposições de impostos

para base de credito, dizendo que 6 se .deveria

tratar disso na Lei do Ol·çamento.... E agora nesta

mesma resolução do credito, sem b~se quereis

que entre um artigo additivo determn1ando que

fique fazendo parte della a propria Lei do deficit

dê 7,000 contos, como se com a sua reproduc

ção ficas c supprido o me mo deficit, mais o

necessario para as despeza accrescidas de

4,000 conto mal o que se deverá com

putar para se haverem todos esses 11,000

·CO.J;ltos! !

Meus senhores, ao llleno g'uardemo as ap-

parencia . V6s já. decidiste que nma propo ta

lo :foder Executiyo 'pedindo um credito com

plementar e supplemcntar déve passar sem ser

1)01' projecto de lei, sendo por ;via de uma re-

olução e em uma . 6 discus ào. O tempo é a

l'azão que antoponde para tanto açodamento.

Domo e perarei que passe mais de pre a uma

Lei de orçamento, que nuo revll110s e examinámos,
(exceptuando uns artigQs e accrescentando on-

tros), de que pa arião a propo iç-es para bases

le credito, submettidas ao nos o exame desde o

<começo da discussão quasi finda? Ao l.nenos,
n. 3t
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meus senhore , guardemos as apparencias, en

cen'e- e a di 'cu ão da resolução do credito em

ba e, e siga para o Senado. Entretanto a illustre

Commissão faça na Lei do orçamento vigente a

modificações que lhe parecêrem; e, antecipando

aos seus capitulos e artigo a f6rmula - a As-

embléa Ger~l Legislativa resolve -, sujeite· se

a discus ão.

O Sr. Souza Martins:-Já está feito.

<;) Sr Rebouças:- ~s que se achao incluidas

nessa proposição do adiamento. . . . . . . . .

O Sr. Souza Martins:- Perdõe o nobre De

putado, já está decretado.

O Sr. Rebouças : - Já se dice - a Assem

bléa Geral Legislativa resolve - emquanto se

não fizer uma Lei de Orçamento, . o Governo

cobl'ará os impostos? etc. Ao menos guarde- e

a decencia, porque mal ou bem poder-se-hia

dizer cumprido o § lOdo art. 15 da Con

tituição, fixando- e nesta sessao a despezas pu

blicas, não por uma Lei, senão por uma re

solução. A illustre Commíssão faça valer suas

razões de tempo, exija uma s6 discussão ad

hoc) como se fez em mais de um negocio vital,

. discuta-se em globo, a se não querer nem por
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capitulos e menos por artigos. As ma1Ol1.aS

p6dem tudo, e qua. i sempre o que não dévem,

alvem-se ao menos as apparencia , cumpra-se

este § 10 do art, 15 da Constituição, a obri

gação de fixar a A embléa annualmente as

despezas publicas, Salve-se mesmo a demons

trada contradicção de se vencêrem os adia

mentos das proposições de base de credito para

e tratarem na Lei ,de Orçamento; e agora

querer-se prevenir a Lei do Orçamento futmo

com a da preexistente legislatma, por meio de.

um artigo additivo á resoluçao, de que se trata,

á esta resolução de um Cl'edito complementar

e upplemental' a mesma Lei do Orçamento

em razão do deficit das rendas nella decretadas

para as de pezas reconhecida , muito mai para

as extraordinariamente sobrevindas. Fique o

Governo muito embora autorisado para im

mediatamente contrahiJ: um emprestimo de 16

mil contos ou mais, confôrme fôr necessario

para upprir a Lei do Orçamento e as despezas

extraordinarias! . , . Fique substituindQ a que

rida Lei do Orçamento! ! . . . Ora, meus enho

res, poder-se-ha dar cousa alguma mais incom

pativel?
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Ponhão VV. EEx. de parte qu.anto tenho

dito, nenhum caso fação d'isso, porém sempre

quBirão reflectir um pouco sobre "o que se está

passando comnosco, e dirão se é possivel em

um governo representativo '·fazer uma legisla

'ção mais excepcional. Um homado membro,

ifiustre Relator da Commissão, dice isso em

regra, e proferio um absurdo. E pois, não ~erá

mais do qlle um absurdo, meus senhores, esta

mesma excepção? EUa repugna a todos os

principios de ordem, que tem sido proclamados,

á todas as condições de credito.

Não é este um neg'o-cio qlle fique ent.re nós

e nao' passe do recinto desta Camara; elle

está em contacto 'com todos os interesses da

Nação Brasileira.

Vigiados por uma Praça experta em nega-
I

-úações dessa ordem, que reúne todos os co-

nhecimentos respect.ivos entre nacionaes e es

tra'llgeiros, acredit.arem0s que se deixe illudir,

-€lli antes que se prepa.re para com vantagem

. na, pôr embaraços ao GoV'erno. Nós esta

-mos ca~ando profundamente a ruína do nOSSG

-paiz! . . . ., Depois de assim saltarmos sobre

todos os' principios vitaes, que esperança ha-
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verá de que sejamos comedidos a respeito de

quaesquer outras medidas?

Haverá mesmo algumas outras no systema

ele governo representativo, .que, na conJUllc

tura em que nos achamos, ejão mais graves

e exijão mais cu:cumspecção do que esta?! . . .

Invoco, pois, a attenção dos senhores da maio-..

ria, rog'o-vos que pensei bem, já. que os des

tinos do paiz estão dependentes de vós. Não

penseis que o ser maioria por que tudo póde

vencer é ser absoluto para com o paiz: sua

l'e pon abilidade é tanto maior quanto prepon

derante sua autoridade nas deliberações. E a

elevação que lhe cumpre?!

O principio 'ocial que deve ser o seu nm
damento, o principio de salvação, honra e glo-
. . I? r p,' 1na naClOna, ... ,. orque, pOIS, nao vos e e-o

vareis á. essa po ição eminente e esperançosa,

que designa a historia da existencia prestigio a

das maiorias? _

a Grã-Bretanha se diz que começára a exiso;

til' maioria no reinado de Guilherme III, a fa

vor das reformas constitucionaes de 1688, ver

tendo-se que a corrupção tivera desde logo muita

parte em stla conformaç~o. O que, porém, e
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n~o p6de contestar é que a maioria então sus

tentava a Constituição Nacional com toda a

convicçao dos proprios principios, e com a for

ça da temperada recente tyrannia mais cruel

e oppressôra' a maioria com a Con tituição

defendia a patria de er invadida por força

e. h'angeiras que um Rei tão poderoso, como

Luiz XlV da França, prestava ao emigrado

James II, para re taurar- e no throno em que

se nã.o soubera manter,

Maioria houve nos seis primeiros annos do

liberar e pacifico reinado da boa rainha Anna,

que nunca cedeu ao exce so do figmado zêlo

,da mesma maioria, nem ainda quando depoi

d'isso foi necessario vencer as inh'igas dos J a

cobitas, inimigos da Constituição, e os reite

rados esforços do pretendente, apoiado, não s6

por aquelle Rei da França, como. pelo Papa.

Dmante o reinado de Jorge I, e do Minis

terio do celebre Robert Walpole, 6 que e diz

que a corrupção fôra o penhor da maioria,

que esse Ministro, avaliando cada um Depu

tado por 7,000 libras sterlinas, recorrêra á eco

nomia de reformar o tempo das legislaturas,

levando-as de triennaes a septenaes. Entretanto'
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no vinte cinco anuas de sua dUTação ao leme

do Estado, os principias constitucionaes farão

defendido e consolidados, o pretendente de-

esperou, convencido da ineflicacia das inb:iga

dos Jacobita e do pode}' das forças estran-

D'ell'as.

Depoi d isso a mai notavel maIona foi a

do vinte annos do Ministerio de Pitt, no Rei

nado de Jorge III. Mas essa maioria, posto_

que aggravasse a já mui grande divida pu

blica da Inglaterra, a elevou ao gráo de pre

ponderancia maio~' a que poderia chegaI' uma
nação entre'a dem~is naçõe civilisada da

EUTopa, su tentando na Italia e na .Allemanha

e se exercito d um milhão e duzentc mil

oldados, e em:fim habilitando-a para conquistaI'

a pacificaçao do mundo! Simelhantemente tem

ido a maiorias na França, tomat;ldo por c1i
vi. a a Carta de 1814' e a de 1830 com a

}'espectiva dynastia, sem prescindir nunca de

.cooperar paI'a todo, os melhoramentos maraes

e materiaes do paiz.

O que, porém, senhores, constitue o vo so

ponto de reunião? Qual o principal objecto

de . vossas vista politicas? A monarchia re-
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presentativa? Ninguem o contesta, está enral

sada nos coraçoe de todos os Brasileiros. A

Constituição? Ninguem a poderá d rribar. Iden

tificada com a monarchia se acha não mellOS

arraizada nas entranhas da patria, desvairan

do-vos nunca a poderei' decepar!!!... Con e

guireis cortar-lhe os !'amos, que nos abrigão

d'onde pendem a flôres e o. frl1ctos que arre

batais. Temei que emfi.m fiqueis ao seu d.esa

brigo! - Quem vo lefenderá então do rigor

dos tempos?! ... Talvez nem existamos mai

para aproveitar os novos germens d.o vividomo

tronco.

Voto contra o artigo additivo por contrario
•

a toda, a razão e contradictorio ao já vencido_

Na mesma sessao, em 1'espo ta a.o discurso que

seguio ao antecedente.

O Sr. Rebouças :-Tenho por um grande mal

que o h01ll'ado membro desta casa o Sr. Minis

tro da 'Marinha (a. quem pessoalmente tanto con

ceito -elevo) se agastasse em tamanho gráo ou

vindo .minhas palavra : eu mesmo me confundo

ouvindo que o nobre Ministro chegasse a per

suadir-se de que eu pl'etendo ser um despota en~
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oplllioe politicas, que eu quéro isolar-me de

tódos meus ~lu tres collegas, que eu quéro su

jeitar todos elles aos meus dictames, que me

proponho stigmatiza-Ios quando se não quérem

ubmettel' a elle 1.... Senhores, e eu nesta ca.sa

pareço a alguem estar em isolação como que

profe sando-a, e realmente sigo a de procmar '

eXprilllll' o meu entimento, o que eu creio

serem-me clie,k1.dos pela Con titlúçào do Imperio,

é por uma inabalavel fidelidade aos proprios

principios, que incolumes tem sempre sobrepujado

a e se ex e ivo tmbilhão de tantas calamidades,

que ainda affiigem e apoqueutão nos a patJ.~a. É
porque intimamente per uadido da religiosidade

da ver lades que profes o e sigo, entendo queme

não cLUnpre procurar proselytos pessoaes de al

guem, que se me congrégue; não procLU'ofazer se

ctarios de minhas opiniões. Ellas silo exactamente

as proclamadas pela Lei Fundamental da Nação;

as minhas opiniões são as que todos hemos ju

!'ado cumprir e guardar ao entrar nestà casa;

ellas, sobranceiras a tantos movimentos anar

chicos e subversivos da ordem publica, achao-se

victoriosas em tornq ao Throno Imperial, guar

dando-o, defendendo, e abrilhank1.ndo a lIonarchia
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Constitucional e Representativa da ração Bra i

leu'a. E assim, convencido de ter com toda a

lealdade cumprido meus deveres e com toda a

consci(mcia d'isso, que me pronuncío com força e

vigor elevando minha voz, aliás debil e fraca, que

tan~o estimula aos ouvid~ de algun dos hon

rado collegas !!.",

, Mas, senhores, se é uma infelicidade para mim

excitar as iro a animadver ao de qualquer de

meus patricios - se me podesse vil, a ser inju

rioso O suppo to ca, O de não haver aqui tun 86

de meus collega~, que e dignas e prestar o seu

válido a en 'o ao lUeus pen amentos patriotico

- se eu viés 'e a incorrer, por minha grande in

felicidade, na 1emuia de desagradar geralmente

a todos os senhores lUeus illustres collega " que'

tanto prezo; tamanha de graça, meu senhores,

me seria sempre muito meno~' do que o facto, ou

ainda a idéa s6mente de me vêr cortado de re

morsos no seio des e futuro, que eu de ejo que

se aparte de nós, que nunca nos aguarde! !. ...

Ao ouvir um dos honrados preopina,ntes, lem

bro-me daquella re posta, que, segundo Milton,

em seu Pa1'aiso Pe1'dido, dera Eva a Adao, quan

do ao lastimar o estado de sua desgraça, lhe dice
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que Deos lh'o havia dado para seu director, com

panheiro e vigia, tendo ouvido immediatamente

do Creador o preceito de inviolabilidade do fi-ucto

da sabedoria; e que não era para, deixando-a

indefe a e expo ta ás fallacia da serpe infernal,

egn.ir o exemplo de sua fraqueza, pelo vehiculo

debil de sua voz feminil!. '"

A im, poi meus senhore , leal ao preceito

da Constituição, encarregado de a cumprir e

observar, chamando a Deos por testemunha da

lealdade de minha promessa, tendo amai

profunda con ciencia da religio idade dellas, de

que o seu cumprimento é indispen avel para a'

alvação do nos o paiz, heide, por não desagra

dar-vos, faltar a tanto? 1. ..... Heide ser refi'ac

tario á Constituição e á patria por favonear

vo sas susceptibilidade? Heide mesmo incorrer

na irreligião de Jeixar de provocar-vos a verdade,

de esforçar-me a todo risco, para apartar-vo~

do erro, em que vo veis inClH'SO ? 1.., Ainda nao

desesperei absolutámente da efficacia do cum

primento de minha obrigação, e de meus devere

para poder-me considerar livre de remorsos a

todo o tempo, e capaz de me apresentar incul-
I

pavel perante 110S. o Juiz Eterno, que invocamo
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por testemunha de nós mesmos, da pureza de

nossas jntenções, cujo soccorro pedimos, jurando

guardar a Oonstituição, servir o Imperador

e a pau'ia. Nem me considerarei na conjunc

tura de cleixar de repetil'-vo perante a Re

presentação Nacional, e a todo o Brasil ('e

tanto poderei -ser ouvido), que nas causas po

liticas, tratando-se do bem da patria, sempre

tenho proeedido em l'eg'l~a a seu proveito.

Quando em 1822, apenas começada a Indepen

dencia do Brasil, se pretendeu in.sidiosamente

coagir o Monarcha a prestar um jmamento prévio

do pacto nacional, que devesse reger a Nação

não me desviei um apice da senda da lealdade

. devida, quér o Governo em que me achava,

fosse involvido na massa de meus concidadãos.

Quando, em consequencia de medrarem outras

intrigas, que se succedêrao a essa frustrada, sa

crilega pretenção, chegára a ser dissolvida a

Assembléa Oonstituinte, e o Monarcha nos offe

receu uma Oonstituição, aceitamos, juramos e

nos tem salvado. Apezar de haver muitos pa

u'iotas, que se de vaÍJ:assem, chegando a levantar

o pendão da revolta em algumas províncias do

Iropel'io, eu no lugar em que me achava, fa-
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zendo parte do Goyerno, a fiz logo jurar, coo

perando para que a paz publica não fos. e per

tmbada.

Succedendo a desgraçada guerra pOl' Mon

tevidéo, não fiz côro com es es patriota , que se

gloriavão do desaires de nos as armas. Depois

d'isso, meu enhores, quando se conspirava

contra a me ma Constituição, formanào-se uma

propaganda atróz para se circumscreverem al

gumas das publica liberdades por ella consa

;:,Tadas, oppuz-me a essa traiçao, passando por

graves incommodo pe soaes com imminente ri 

co da propria vida. Vim para a representação na

cional: seguramente, tereis ba tante idéa de que

o meu comportamento desde logo. desmentio as

calumnias, que para me det1.uparem, partimo

dos subversore da ordem publica.

Acontecêrào o excessos de Abril de 183l.

"Muito longe estava de concorrer para elles; antes

senhores, sacrifiquei minha tal qual ama popular

para vedar o curso ao seu desregramento. Con e- "

-Theiro 'do Governo da minha provincia e Deputado

por ella, me oppuz a todas as desordens, con

correndo proficuamente para que se acabassem

em effusào de angue, nem malOr detrimento
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e québra dos divel' os ramo::; da segurança

, riqueza publica. Aqui me achei quando se

apresentárão á porfia proposições de acabar

com as homas, titulos e condecorações; quando

se propugnava ca sal' o Oonselho dJE:tado, aca

bar com a vitaliciedade do Senado. puz empre

diques á torrente ubvel' 'iva e devastadôra.

Quando levantava minha debil voz (e muita vez

me achei isolado, e as iro nao beide estranhar

muito se fór de facto agora condemnado á i ola

ção, como se parece inculcar), ajuizavão então de

mim, a maneira porque o homado preopinante

parece ajuizar, pondo-se-me em rosto que, como

era condecorado na ordem do Oruzeiro é que

defendia as horn-as, titulos e conc1ecoraçõe , cui

dando da minha prolJria cau a; e comtudo tinha

eu paciencia de os deixar fallar, comquanto

bem claro antevia que se lhes poderia retorquir

com olhos no proximo futuro; que o:fim de tão. ~

azados niveladores, não era outro senão alTazar

tudo, para ao depois, como conquistadOl'es, le

vantarem para si culminantes edi:fic~os, que os

puzessem nas emi~encias I do Estado, a que não

esperavão chegar subindo tão atrazados na mar

cha ordinaria das cousas! Já a vitalicieda,de do
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enado nao é anomala do no so ystema repre

sentativo, jcí o Con. elho cl'E tado é ne essario e, ,
inclispensavel: o que bem mo tra que o que se

qu ria era arrazar logo para tomar de assalto,

conqui tal' immediatamente. Até se quiz immolar

a Constituição e fazer outra convo ando uma

Convenção Nacional!!! Tentou- e c1emittir e

deportar empregados vitalicio, revoltando-se

adrede a tropa militar exi tente ne ta Capital..

A todos esses projectos de barbara conquista

de nivelame~to e exterminio, extremamente me

oppuz. Ahi existem os parecere , que lancei de

meu proprio punho, ali restão algun de meus

di ·cmsos. Nem e 'tá esquecido da memoria dos

contemporaneo o da memoravel se são em que

me oppuz ao eminentemente impolitico, barbaro

e impio banimento!! Não erá o honrado membro

o Exm. :Ministro da Marinha o me mo que no

anno de 1837 (reapparecendo eu aqui), unido a

outros dos primeiros campeõe das liberdades

publicas e ela Costituição, me hom'ou tanto com

o testemunho válido da sua confiança, reconhe

cendo que as idéa ,já então preponderantes, erào

aquellas, que eu incessantemente proclamei contra

a vertigem revolucionaria, contra a peste conta-

. .
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gio a do espirita anarchico e subver or?! Pois

bem, se até 1830, se de 1831 a 1833} se em

1837 juizo e esforço tinha para tanto, muito

mais hoje devendo ter minhas ic1éas mais bem

rectificadas; confiai mais em .mim pelos seus

effeitos, e mesmo pela autoridade, que me ren

dera vossa ulterior approvação, hoje que tenho

quatro filhos ......

O Sr. Torre : - E eu tenho cinco. (Risadas.)
O Sr. Rebouça : - Tenho quatro filhos e

quero para ene. e para todo 11ma patria. Por

tanto, meu enboreR , não têm VV. EEx.
razão para que estranbem nada do que eu di

go; sou esse me mo de 1830 ~ 1833 com

alguns quilates mais, e espero em Deos que

continuarei aqui a sê-lo.

Dizêrem os enbores, que eu havia de ser o

primeiro a levantar a voz contra uma eleiç%o,

que e ~esse em provincia parcialmente l'e

voltada, onde as g'al'antias e tavão lcyantada !

Eu me queL'<o ha muito da causa d'i to; queixo

me, e queixar-me-hei sempre da cau a da us

pensão de garantias, me queixo ainda da cau

sa efficiente de tudo isto; porque ainda Deos

permitte que sejã.o as desinencias desse espirito
\
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~revolucionario, in idio o e ubversivo, que des

-de 1822 acompanhou sempre, perseguindo o

edificio social como um. verme roedor; queixo

me porque om ez de se tratar, de extinguir

-esse verme, se lhe tem dado alento cevando-o

na occasião, em qlle devia ser extincto; quando

se realizavão, ainda que com antecipação, todas

.as nossa maiores esperanças! E pç)l'que não

direi no aCl'ario dos legisladores que todos,

todos, todo' ,ao culpados, todos devem fazer

peniteBcia, e tratar de vida, nova, que a que

tem havido nã,o presta para o bem, nã,o sel~ve

enão para arruinar 0 paiz! Qlleixai-vo de mlID

por levaJ;ltar' aql1i a .yoz, e parecer que quero
. , á ., ,"E ll··dresu~tu' . Opllll<tO,..... i U . ,. eu ve uO na Vl a

politica, eu tão velho como os mai velhos de

-todos que comecei a mover-me em 1817 (1"Ísa
.4as), nasci e1'!l 1822, e appareci logo feito pl'e

..cursor das p}'emicias da independenci:a da pa

tria, com aut06dade e poder g'OvematiYo, como

e diz que Mipel'va sahira logo armada da cabe

-ça de Jupit,er! ! , . , (Risadas,) Achais que me não

.devo algbillla cousa, fiar em mim, que meu

:factos não devem arutorisar minhas expressões'

..e vós, vós que viveis ha dez annos, ha nove
K. 32
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annos, ha sete anuo?, ha tres anno', ha mcze .

.(risadas), quereis ser meus juizes inexoraveis,

achai-vos habilitados para estranhar o uso que

faço dessa minha autoridade!..... Ao menos

não tomai como uma cousa do coração o que

vos digo, aceitai-o como cousa da cabeça:-

assentai que tudo isso era uma parte Ol'atoria

condemnai a minha rhetorica, mas deixai iUeza

a minha alma e con::;ciencia.

Senhores, eu ataco l:L causa e muitas veze

tolero as consequencias; eu digo que, conforme

.a Constituíção, a Assembléa devia ter sido con

vocada immediatamente: fez-se isto; mas o .de

creto da convocação immediata não devia ser

resillido. Fosse a votação -como fosse; o Governo

v~ria se ella era idonea, e o P9der, que uma vez

se tinha achado apto para dissolver aquella re-·

cente Camara, não poderia he~itar na autoridade

de dissolv.er outra qualquér, achando que não

era idonea, que não representava o paiz suffi

cientemente. Argumento assim pelos vossos.

- principios, com vosso facto. Sacramentalmente

creis· que a Constituição s6 confere a attri

buiç~o de avaliar poderes á propria Camal'a,

e a de dissolver depois de dada a conhecer
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por faétos, começando eus trabalhos delibe
}'ativos.

É tambem com os vosso' factos e palavra~

que argumento, quando prefiro que passe um

~rçamento por uma resolução discutida como

quizerdes, cumprindo-se ao menos em parte a

Constituição, ao meno apparentemente. Pois,

quando digo que dos dous males escolho o me

nor, proponho que adopteis o mal absoluta

mente?

Sigo a Lei da nece sidade, submetto-me ao

voto da vossa maioria .. , ..

Pedindo que a maioria e fizesse elevar á

posição mais eminente possivel na esteira d!l'

maiorias conhecidas, me parece que prestava

toda a homenagem e consideração ao poder, que.

quereis fazer valer como um elemento necessa

rio de O1'dem, Se sinceramente VQS agastais, re

provarei taes lrlpostrophes, direi que todas .es a

fi~lU'a'S, expressão do sentimento, devião ser 1?a

nidas entre nós, porque são injuria .

Achais que são injlU'ias! mas achais que in

juriàs podem caber em vó e injuria de ta 01'- •

dem. " Quando formeis o proce' o e hegueis.

a entenciar, tende empre em consideraçao q~e
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com a sentença terrivel que tenhais' dado de

maneira indu.b-itavel..... ão querei. aeompa

:aiB!a.r o disGl:ITso, p'referis esmagar a quem

profel'ira, stlifoca-lo inteiramente!! ... Digo-vos

entãO que foi um escapado pensamento, foi uma

tlgUl'a de rhetorica, oondemnai-a.

O honrado pl'eopinante não me deseja vêr

efJ.m.agar, nem asphyxiado, pois quando não quér,
vêr que assim acabe um patriota, que une os'

S'OO.S sentimentos ao facto da experiencia, des

culpai como um excesso inculpavel, mas nã:o

does3lbonando a causa que o dictou, e julgai!. ....

B00u d ahi do meu lado que não devia ser

eu qu~;m. quizesse a separação do Rio Grande'

do- Sul! Sen'.liores, eu não tive parte nenhuma:

nessa desbrdetn; eu lá não fui Dion nem Ca

lypot...

O 8"r. F. Cha\"es: - Peço a pala"Vra,.

b 8'"r. Re'b0uças: - Eu considerei aquill C6~

mo o tem considerado todos os Brasileiros sen

satos; eU' levei a lnesma idéa ao e-xtl'emo, pois

que o dom da providencia, que Deos me dell

et p~z ao meu alcance, nã0 m.'eecu.-ltav-a á

vi-sfa. Demai~, acli'Ü-me nesta m'Íssão onde d~'V'o'
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ce1T~spQncler á confiança d@s que aqUl me

.j.)uzel'ão, muito em e@nsciencia, ]?@l'que não.

tinh·a nl;tda eom que os engftna-sse; o qllle 80

está muito á vis~a. Por consequencia, attenoo

á causa, considero que se aquella ferida can

c.erosa e p~ulenta ameaça a vida de todo o
corpo....

Meus senhores, lêele a historia das nações

antig'as e modernas, lêde .31 nossa propria his:
toria, e pensai senão ha uma líypothese em

que a religião, ahum~nidade, a politica e o

interesse da propria conservação recommendão

esse ultimo desgraç~do desfecho.

O Sr. P. da Silva e outros: - Não apoiado.

O Sr. Rebouças: -Morreremos antes, meus

,senhores ? ! ...

Muito' senhores: -Não tenha medo disto.

O Sr. Rebouças: - Não haveria bõm m~

dico nem confessor que tal aconselhasse. Por con

sequencia, não f~i bem acertada a illação; e

não foi a proposito o sotaque que me dirigio

o honrado membr9, tanto mais porque se eu

não pezasse os interesses da commtmidade da

familia brasileira, e todas as razões que os hon

l"ados membros podem meditar acima das con-
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síderações ordinarias, nes~as considerações 01'

dinarias eu acharia muito mais fundamento

para uma prompta resolução do que pretexto

tivérão esses' que se puzérao erradios da grei

e politica constitucional brasileira.

Tenho respondido ao honrado membro. Nem

digo nada sobre os principio., que me levárã,o

á minha primeira exposição, porque não se

dice nada que os podesse attingi.r de uma ma

neira que, se quér os mareasse, existem em

todo o crizol do seu brilho.

Interrompe-se a discussão para se proce der

á eleição da mesa.



DISCURSO

'\Iroferido em 20 e publicado IlO ••Jozonal • n. -tO, de!l2

de Abril de t8J3.

o Sr. Rebouças :-Senhores, felizmente uma

parte da illustre maioria da Camara, concorren

do com os demais ~om'ados membros, quér

dar, como '6e com paucadaria de votos; mas

quér ouvir 1... Isto me parece que já é um

principio de gTande melhoria, como se não p6de

dissimular ao eonhecimento dos exemplos até

!la pouco dados desde o começo da presente

gessão legislativa. Aproveitar-me-hei de tanto

fav9r. N6s tratamos de um seg'llDdo orçamento

u'uma mesma sessão legislativa: é uma extraor

dinariedade, consequencia de outra, e fecunda

de um infinito numero dellas. Dessa série, porém,

espero que se não considere a manell'a por.

que vou entrar na discussão de que se trat~,
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t~nq.o em toda a consideração a conveniencia

de se aehar presente, assistindo 'ófficialmente a

ella, como Ministro da: Gorõa, um dos magis-

trados mais doutos do paiz, e além disso, um

dos servidores do Estado, que, em razão dos

lugares, que ha profissionalmente exercido, bem

se p6de dizer que quasi geralmente, senão no

todo, tem tomado parte nos negocios admi

nistrativos do paiz <fesde o começo da nossa

Independencia politica; o que habilita-o para

poder, conscio de tudo, bem meditar, julgar,

resolver e praticar condl1centemente á felici

dade publica na parte administrativa de que

se trata, a mais interessante á existencia, á

conservação, e ao engrandecimento e prospe

ridade geral.

Creio, pois, que estará no pensamento do Sr..

Ministro dos negocios do 1mperio occorrer ad

ministrativamente com alguma providencia, que

sirva de guia aos pais e aos que fazem as vezes

delles, no seu proceder desde o nascimento dos

qlle lhes cumpra Cljar e edttcar, tanto physica

como .moralmente; de maneira que ao menos

a geração flltma, tão robusta como o permitte
I

ser o local, que lhe é proprio, se identifique em
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de que' se habituem a bem Viver na socieda

de, professando e exercendo o que mais con

venha ás suas faculdades? As escolas maiores,

os lycêos e as academias de continuo produzem

homens de letras, alguns dos quaes faltos dos

necessarios meios da vida decente, pairão n'um

estado de existencia civil todo incerto, e como

que tendem a ser nesta sociedade adolescente

outros tantos arietes que podem vir a tOTnar

muito precaria sua estabilidade, como tem acon

tecido na Europa com essas sociedades ~Telhas

e caducas de que faliei. J

ExcitaT, pois, o amor das artes e da indus

tria, da navegação e do commercio, genera

lisar o mais passiveI toda a tendencia' a esses

principaes meios de existencia e prosperidade

nacional, muito importa a um bom e patriotico

Governo. A litterat~lra, as sciencias politicas per

tenção principalmente aos talentos superiores, e

ás classes mais elevadas, que as possão cul

tivar, contando com algumas certas, ou ao

menos pro\aveis garantias de subsistencia.

Neste intuito entendo que lUna boa admi

nistração suprema não deveria perder de vi ta

a investigação e lavTa de toda a base de 1'1-
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queza natural e de industria, preferindo tudo

quanto seja indisp~nsltvel á nossa mantença, e

á defesa real e efficaz de nossa existencia como

nação livre e independente. Porventura sa

beráõ os nossos Governos quanto importão os

productos cereaes nas differente provincias do

Imperio? O quantum, indispen avel á popula

ção geral e respectiva nos anuos ferteis e -es

teréic; ? Como possão·umas províncias soccorrer

ás ontras em estado de necessidade por causas

naturaes, ou effeito do desvario e maldade do

homens?

Por exemplo, não seI que se tenha procu

rado saber quanto produza a prov;incia de

Santa Catharina em farinha de mandioca, quanto

a do Rio de Janeiro, o sul da da; Bahia, e

assim á proprn'çã,o se é pos ivel que tenha

qualquer das provincias do Imperio em si mes

ma os necessal'lO recurso no. caso de que

cesse por qualquer causa obvia a importação

dos productos, que soía fornecer a seu con-

'sumo.

Se, faltando além da farinha de mandioca,

a de trigo, a carne do sertão ou de xarque,

. por effeito de um bloqueio, de haverem corsa-
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Jios ou piratas a infestar nosso littoral, te

remos meios de supprir.

Passando da mantença aos meios de defe a.

Consta que na provincia de 1ffinas h~ muito

salitre, e aqui me diz um homado membro

que o ba abundantemente na do Ceará, etc.

Porque se nãó lavrará nessas minas para haver

os seus productos? Porque não procurar,emo

ter no· nosso pai~ todos os meios de defesa?

A esse respeito os Governo não devem cal

cular, como os emprehendedores particulares, na

razão do ganho positivo. O dos Governos é

inapreciav'el quando respeita ao essencial e in

dependencia do paiz. E' necessalio que os Go

vernos dêm o exemplo, aplainem as difficul·

dades para que os especuladores particulares

o sig~o no que achare~ intel'essar-lhes indivi

dualmente.

:M:as é tal e chega a tanto a mesquinhez d

conhecimentos, do que mais nos importa, que

já vi recommendar-se a um encarregado de

neg'ocios, existente n'uma das Côrtes da Europa,

a vinda para o Arsenal de Marinha do Rio

de Janeiro de carpinteiros e calafates, se bem

me lembro, como se fôsse para ignorar que
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do Arsenal da Bahia hão sido despedidos .em

consequencia das reducções das Leis dos orça

mentos ;. e que por causa dos males publicas,
I

a que tem aecrescid.o q demonio do jmo con-

vencional illimitado, ficão sem ter onde tra

balhem para viver util e honestamente, an

dão a empenhar-se para obterem tornar ás·

officina'S publicas ou serem admittidos ás obras

dos particulares. Que cousa mais faeil do que

autorisar aos Governos pi'omciaes para da

Item a esses artistas passagem livre nos na

vios nacionaes vindos á esta Capital, onde tanto

ha em que se possão empregar vantajosa

mente!

As, comm:lmica«ões por ter1'a devem ser ti

das muito em vista por estradas geraes e pro

V'Íficiaes, que fação convergi!' as municipaes·

d'entl'e si. Presentemente é com a influencia

ilirecf.a· e indirecta do Governe que se p6de

dar eomeça· a esse desideratwrn. Nãe é do mode

por que temos vivido .em uma politica esteril

e perniciosa, que- o paiz p6de vir a ser nor

mal e capaz. de satisfazer as condíçõ.e reaes,

fie sua' nacionalidade. Se não podemos ter ainda

caminhos de ferro, creio que não estaremos-
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longe de apropriar as nossas, estradas ao uso das

machinas de Gmney, aelapte:telas á estradas ordi

narias, se se quizer cuidar sériamente dis o.

Móra o córte elo páo-brasil e a lavra ele

diamantes, monopolio elo Es~ado desde o velho

tempo elo Governo velho, não consta que al

guma. fonte de riqueza tenhamo de que se

occupe a publica administraçãQ. por conta do

Estado. Mesmo nisso bem se p6de dizer que

se ha affrouxado muito. E tanto, que é cousa

notoria que nas raias ela província da Bama

e adjacencias elas extremas ele Minas e Per

nambuco existem minas de omo e diamantes

ele uma uberdade extraordinaria; passándo por

certo que sem os recmsos da arte, ahi se tem

.chegado a colhér peclrae vendidas· em. bruto

por 1:800$000; o que tudo é tanto mais de

acreditar em sua generalidade pelo concurso

de pessoas a se estabelecerem nesse lugar e

seus arredores, calculando uns que avuitem

a 3, e OUU'os a 5 mil almas.
I

Ora, pois saberemos nós se a administração

geral do Imperio tem tomado serio conheci

ment? daquella fonte de riqueza nacional? Tem

tomado conhecimento dessa povoação na~cente .
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e progessiva para conduzi-la moral e cívibnente

de maneira a haver ahi talvez em pouco tempo

um nucleo capaz. de se constituir em uma boa

ma ou cidade central? O abandono de se lug'ar

á discrição de si mesmo é um descuido que re

pug'na a toda a idéa de boa policia e de go

verno administrativo.

Nem ao menos tem havido alg'nem a dizer

que esses mineiros negociantes e vivandeiros

p6dcm vil' a formar Un;t fóco ele idé~lS revo

lucionarias, e a converter-se n'um partido com

côr politica para que o Governo lhe lance vistas

um 4t,nto positivas,. mas beneficas, Cl'eadoras,

(} não ho tis e destruidoras, como parece ressum

brar ele lml~t certa moção sobre um semelhante

ajuntamento de povos em terras cliamantina

da provincia de Minas-Geraes!

CLúde portanto o Governo suprem? em eu

oflicio que é tempo de cuidar nisto. O mate

rial e moral da sociedade brasileu:a devem ser

o objecto primeiro de suas funcçoes promo:vendo

por todos- os meios que a natureza e a no sa

Constituição politica prop'orcionão á exístellcia

real e independencía ela Naçao.

. Se porém a actua.l administração trilha a
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principiando pelo Sr. Ministro dos negocios

administratiyos, por excellencia a realidade tem

de contradizer aos deveres de sna posição, com que

justiça votaremos ao actual ministerio as gratifi

cações conferidas pela Lei de 1837 além dos seus

ordenados? Que as administrações regenciaes

essas gratificações percebessem, razões especiaes

se davão para tanto; mas as administrações

actuaes, participando do prestigio da realeza,

não carecem tanto do positivo pecuniario para

;,êrem consideradas; e se desse prestigio não tem

ellas feito o uso conveniente, como ao depois

mostrarei, não lhes póde caber um premio

em vez de prejuizo pela imputação de uma que

bra, que ~ão deixa de impecer ao bem pu

plico.

Demais, tem diminuido muito de trabalho

os 81'S. ~1:inistros d'Estado, porquanto, dada a 01'

g'anisação e pratica do. Oonselho de Estado', como

depois mostrarei, fazendo tmbalhos de official

maior de: secretaria e de offiéial de gabinete,

ach~o-se de facto l'ednzidos ~ não ter quasi

trabalho nenhum intellectual a fazer, resumem

se a asslgnar o expediente, a dar despachos
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tarifa, e pouco mai . ou meno O malOr traba

lho que se lhe' póde notar é o de assistirem

ás discussões nesta e na outra Camara, ,tomando

parte nellas. ~odeI'-se-hia bem dizer que, não

tendo de ir ao Paço, bem se poderião deixar

em casa ao ocio, vivendo á indiana.

Não creio que se de lhe negar que continuem

.a perceber es 'a parte do seu vencimento, con

cedida em 1837 como gratificação, corra o·

paiz o perigo de ser dissolvida esta Camara

como deixára escapar u'um aparte certo hon

;rado membro, tambem desta casa, tanto maIS

>se a mesma gTatificaçao fóI' adjudicada para

economisar o vencimento do Conselho de E

t.:'1.do, dado que elle organjsado co?10 es.tá, deva

merecer por simelhante maneira o assen o ele

-um ramo do corpo legi 'lativo que tem por pri

meira e principal obrig'ação manter a Consti~

tuição e as Leis.

Em verdade, meus senhore , o Conselho de

Estado qual o designa a Lei de sua creação

,e mais amplamente o Regulamento que se lhe

deu, não é para se dizer de Estado senão em

relação aos Mini tro , porque de E tado tambem

e denominão, mas não em relação ao Monarcha e
~. 33
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li Nação, porque de Estado não devem ser tido

realmente.

Se se considera em consulta ao Poder Mode- .

radar vê-se que serve para empecer o livre e

liberrimo exercia, do mesmo Poder, nomeando e

demittindo os Ministros de' Estado nos termos do

art. 106 § 6° e' do art. 142 da Constituição,

prescrevendo o Regimento, que os proprios Mi

nistro .possào tomar parte n:as discussões quando

as consultas versarem sobre sua demissão, ou dis

solução da Camara dos Deputados, bem que

não votem nem assjstão ás votações! ... Quem

tal diria? .. De que animo ficarião os C01.1Se

lheiros de Estado para aconselharem livremente

o Poder Moderador, 'Q.O interesse do bem geral

e da salvação do Estado, depois de discutirem

com os proprios Ministros 'sobre sua propria de

míssão e adis Qlução da Camara dos Deputa

dos, naturalmente proposta por elles?

Seria necessario crêr que os Ministros e os

Conselheiros de Estado não fõssem homens com

coração de homens para que procedessem em

ci.rcumstanc~as tacs com abnegação ab oluta de

todos os interesses, affeiçoes e vistas pessoaes !. ..
Assim não julgárão de si os prevectos esta-
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distas, l'edactore da pl'opria Lei fundamen

tal da..L ação.

Na razão dessa incompativel . ituação do Con

selho de Estado, exercenclo suas funcçõe a res

peito das mais graves e sublimes attribuiç"'e

elo Poder Moderador, está a sua propria de

penuencia individual. A Lei diz que o Monarcha

poderá di pensar de suas funcçães ao Conse

lheiro de E tado, e por tempo indeterminado.

O Regulamento diz que, neste caso, passará a

Con clheiro extraol'dÍnario.

Quanto ao Poder Executivo é a este que com

pete expedir os decretos, in trucçoes e regula

mento ,adequado á boa execução da~ Leis no

termos do § 12 do art. 102 da Constituiçao

ompetindo ao Monarcha, como chefe, o exerce-lo

pelos seus l\'Iini;:;tros de Estado. Segundo a

Lei e o Regulamento do Con elho de Estado

é, pelo contrario, ex rcido tudo i so pela res

pectiva secçõe, debaixo da pre iclencia de cada

lill dos Mini tros. De maneira que, e 'taes

~ecções do Conselho de E tado realmente não
fazem vezes de acce orio do Mililitro de

seus subaltemos, á maneira de officia~-maior

da ecretaria e oflicial de gabinete, ão real-
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mente tuna excrescencia repugnante á Lei fun

damental da :ração, e que lhe inverte o equilíbrio

€ inàependencia dOB poderes politicas. Funccio-

·nai·ios, dados a exercer ftmcções intellectuaes,

sob a inspecção e direcção dos ,Ministros, des

habituao-se desse gráo de superioridade moral,

inhel·ente á elevadíssima funcção de Conselheiros

d{) Poder Moderador, de instrumentos da razão

<ie Estado na· indole da Constituição, muito dif

ferente dessa outra razão de Estado e fortifi

cação·de poder, que está muito em uso na phrase

das infiuencias do dia.

O Sr. Presidente: - Eu peço licença ao S1·.

Deputado para interrompê-lo por alguns mo

mentos, porql~e é chegada a hora de vir o

Sr. Ministro da Fazenda ap1'e ental' a stla pro

posta.

O Sr. Ministro da Fazenda é Tecebido á poda

do salãe pela -deputação para isso nomeada.,

toma assento á direita. do Sr. Presid~nte, e le

a proposta que publicamos hontem. Finda a

Jeitura S. Ex. se retira com as me mas forma

lidades com que fôra recebido.

Continúa a díscu são intetTompida.

-0 Sr. Rebauça-s:- Eu dizi-a, enhÜ'res, que o
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Conselho de Estado, eujo vencimento pecuniario

teremos de votar, não se p6de achar habilitado

para as altas attribuições 'do elevado lugar de

Conselheiro do Poder Moderado}', pela sua

dependencia de posição individual, e no habito,

que natma1mente lhe resulta de trabalhar

sob a presidencia e direcção dos ~1ini~tros

de Estado nas secções I respectiva ; bem como

mostrava q.ue a sim, e como exercendo funcções

do agente;- do Poder Exécutivo, é cumula

tivamente contrario á. Constituição, e um estor

vo á illdependcncia e equilibrio dos poderes

politicos nos termos da mesma Lei funda

mental da Nação. Na sua po ição, dependente

dos ~Iinistros, para serem conservados em

exercicio efi'ectivo nas suas relações ofliciaes,

não é de crêr que sejão seus juizes imparciae

e sobranceiros para consultar bom toda a. se

gmança e liberdade que se requér sobre a con
servação ou demissão dos mesmos Ministro ,

appe~le-se ou não á Naçã0 dissolvendo-se ou

eonservauclo- e a Oamara temporaria.

Oonhe(',e- e bem. que e ta excepcional insti

tuição de Con e1ho de Estado serve principal-
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mente para alliviar de todo o eu malDr tra

balho aos Ministros de Estado; acobertar da

ua responsabilidade mais intensa e intuitiva,

e prestar-lhe nas Camaras certos votos obri

gados por principios de honra e delicadeza;

tanto que, além de ser muito mais que dupla

mente numero o do que o Conselho ele Estado

da Constituição, suppõe estes podendo ser par

ticipantes dos con elho da Corõa, apezar de

cassados e abolidos' pela reforma de 1834.

E se o considerarmos como exercendo func

çõe de tribunal de recmso e poder judiciario,

ora decidindo administrativamente em ultima ins

tancia, ora julgando em uma unica e ultima

instancia, ora occasionando e provocando con

Bictos. . .. J Lúzes amoviveis do serviço ad nutum

para decidir negocios gravissimo' E que

juizes, meus senhores?

Onde se vio que os accessorios constihúsf!em

tribunal de recurso dos actos administrativos

do seu principal? Pois bem segundo o Re-'

guIamento, o membro .das secções tem a attri

buição de julgar do seus chefes em recurso

dos actos, administrativamente praticados pOl:
I
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elles como agentes immediato do Poder Exe

cutivo. E assim a organisação....

O Sr. Presidente: -Mas eu tenho de lembrar

ao Sr. Deputado que a Lei, que organison o

Con elho de Estado não está agora em di
cussão.

O Sr. ,Rebouças: - Entretanto me parece

que con 'iderando a organisação do Conselho

de Estado em relação aos Ministros do 'Poder

Executivo, proporciono o m.eio mai~ apropriado

de se dar o valor, que mereça de justiça e con

veniencia publica esta instituição para e lh

,otar com conhecimento de causa a mantença

proposta, diminuindo ou não a elo mesmo'

Ministros, cujo trabalho pelos Con elheiro ele

Estado é principalmebte feito. ie mo, guarda

vigilante da Constituição, nao elevo preterir-me

de ju tificar o meu voto de er simelhante Con-

elho de Estado contrario á Constituição do

Imperio, ter consentido ou dado occa ião a

que se tenhão perpetrado muito male contra

o paiz I. os quaes me cumpre não dis imular,

para que o Sr. Ministros tratem de rever

ériamente es a Lei organica pa,ra propôr quanto
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aRtes sua reforma, e emendando 10go o Re-.

guIamento consentaneamente ao s~rviço e bem

ser da patria.

O Sr. Presidente: - O que está em discussão

são os fundos.

O Sr. Rebouças: -Receio ficar ao manir'estar

me na posição em que, seglmdo Shakspeare em

um de seus dramas, se achára o cTeclOT judeu

Shyloch impossibilitado de impôr a 'eu devedOl'

Bassanio a pena convencionaÍ de lhe tirar do·

corpo uma libra de carne, omo e fio sem mais

ou menos um pingo de sangue. Fallando é

meu intuito justificar amplamente a~ premissas

do meu syllogismo para concluir 'oro segmança,.
e nisto ,não me sei guardar uma medida inal

teravel.

O ~r. Presidente: - O Sr. Deputado é muito

perspicaz para conhecer que não pócle fazer

reflexões tão amplas a respeito de uma Lei, que

não está em discussão. Se o Sr. Deputado julga

que essa Lei é má, o unico meio que lhe r:esta

é apresentar um projecto revogando-a; mas

agora fazer taes reflexões sobre um acto, que

é hoje Lei do paiz, que não faz o objecto da
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discussão, é ~,e' certo o que não lhe_é permit

tidó. Se o Sr. Deputado não p6de falIar contra

uma resolução tomada pela Oamara contI:a o

vencido, muito menos o poderá, fazer contra

uma Lei, salvo quando tiver de jn tificar a revo

gação dessa Lei.

O Sr. Rebouças: -Poi , senhore ,. faliarei pas

sageiramente: Eu con, idero o Oonselho de Es

tado, egundo sua organisação e o sen regimento

não como para servil' ao Poder Moderador,

não como um deposito vivo da historia politica

e de toda a~ traclições do paiz, não sobran

ceiro a todos os motivo de parcialidaL1e, senão

como um anteparo dos Ministros d'Estado para

que estes obrem impnnemente concorrendo o

facto de serem seus membros Deputados e Se

nadores. De maneira que e sa institIúçào a

magi 'tratma amovivel, a policia da reforma,

fundida em maioria da Oamara elos Represen

tantep, tuelo se converte em instrumentos de uma

olygarchia, que desde que se foi engendrando

tem cuidado de ágrilhoar <1, Naçao eparando-a

do seu Monarcha; tanto que jáhoje o governo mo

narchico-constitueional-representativo no Brasil,



com toda a sua vu:tude e excellencia, é quasi in

teiramente nullo de facto! Será preciso qMe a

Nação acorde e se subleve para recuperar a

Constituição jurada ? .. É 'isso o que todo o bom

patriota deve evitar, é o que tenho a maior

obrig'ação de fazer vêr e sentir, como legitimo

Representante da Nação: sim, entrando pm:a

aqui, jlU'ei cumprir e guardar a Constituição,

fazê-la oh. ervar e ser leal ao Imperador. Poi'

bem: nã9 guardaria a Con titLlÍção, cessaria de

ser leal ao Imperador, se, segundo minha in

telligencia e consciencia, não demonstrasse o

estado perigoso, já não digo s6mente arriscado,

em que nos hão posto os vicios, que se tem

introduzido nas nossas instituições assim com

promettidas e sacrificadas; porqu~nto, meus

senhores, se se tratar da administração, bem.:

estar e segmança do paiz per~nte o ente su

premo d .nossa organisação politica, se licito é

assim chama-lo, faltar-Ihe-ha todo o perfeito co

nheci~ento do estado de noss~ patria, da vontade

geral, se não fôr pelos vehiculos dessas leis,

que se querião fabricar antecipadam~nte á época

da sua maioridade politica; e que, todavia, se

tem conseguido e vão conseguirido como que
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obrepticiamente. E não é s6 assim que a Nação

deixa de ser pessoalmente participante do seu

Governo! Desde logo se vê que presentemente

não se dá junto ao l\1onarcha um s6 orgão,

quando lhe possa manifestar pura e profunda

mente os sentimentos da verdadeira lealdade

daquella parte importantissima do Imperio, que

concorreu mais positivamente para que elie as

sumisse logo todo o exercicio ás funcçães ma

gestaticas e constitncionaes, que lhe competem

,pela Lei fundamental do Esta,do.

Sim, não ha hoje, fazendo parte de todo o

complex.o da administração, um s6 desses. Por

con eguinte p6de-se dizer nos con elho da 00
rôa, e calar tudo quanto se quizer a respeito

de sa parte da Nação. Elia inteiramente ex

cluida a,cha-se sem ter alguem, que' com toda

a con ClenCla a defenda e demon tre que nao

cessa de intere ar e muito á cansa publica

ao bem geral da Naç~o.

Outra parte da Naçao carece de ter qnem a

represente no conselhos cla Oorõa, ficando a

administração uprema completamente naciona

lisada, é a população mulata. E tando identi

ficada com toda as clemai parte da 'Naçã
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em todos os ramos elo publico ervi~o, impOl'ta

muito que ess':\. identificação tenha o seu com

plemento nos conselhos, da Corôa. Não será. tão

conveniente, meus senhores, que ahi se con4eção

ingenuamente as opiniões ele todos os Brasileiros,

e por um justo nexo se represente a unidade

nacional em toda.g as partes 1 de que é real

mente composta?

Sim,' esta Nação se compõe de brancos na

turaes do paiz em maior numero, ele bral?-cos

natmaes de Portugal em menor, de mlútos ho

mens livres de côr ou mulatos. Na composição

dos 'ministerios c dos conselhos com toda a

l'azão sempre se procura proporeionar os na:.

tura,es de Portugal com os do paiz? Porque na

proporção do gl'á.o de civilisação e de intelli

g'encia não se contemplará.õ tambem aquelles

outros? Não seria isso mai~ que o jústo cum

primento da Constituição do Imperio, não seria

mais do que a continuação do que estaya em "

pratica no 'Brasil desde os tempos coloniaes.

Sim, a côrte portugueza, ,meus senhores, dis

tingilla natmaes de Portugal ele natmaes do

Brasil; a estes, porém, considerava-os inc1i~tinc

'tamente, e os elistingilla apenas quando por
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melO de seu abios díctames 1 promulgados em

leis, procurava a favor dos homens de côr

combatter e extinguir inteiramente toda essa pre

venção contra o eu accidente, Cl'eada e posta

em voga nos paizes coloniaes.

a sagrada causa da Independencia do Brasil.
tomamos todos parte, unidos sempre, e parti-

lhado temos todo. o perigos da patl'Ía, coope;

rando juntos para a sua alvaçãó e com a mesma

lealdade e interesse pa tl'iotico em todas as occa

. iões sem excepção alguma. Ainda os mulatos,

meus senhores, \ tem de mais um interes e na

gtlarda e defe a da Monarcrna Con titucional

Representativa, que não é tão precisamente ne

c.essario a outros eidadãos brasileiros. Receio

muito s@bre as intenções ae ses repnblicanos,

sectarios das massa brutas, e não das iUu.

tra~ões .dos E tado -Unidos! ...

Por eonseque'nci~, em justiça, em muito bom

::senso, no melhor jui,,;o, patrioticamente pen

soodo e resol endo, não p6de deixar ele ser

justo qne na composição élo conselhos da Corôa

entrem algun s individuo dessa: essencial parte

da Naçao, attento o gráo de seu merito por pa

tl'ioti ruo, civilisação, integridade, instrneção e
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haveres. Creio, que se me não tomará em mal

o que digo,. eu o devo esperar, meus senhores,

quando nao faço mais do que dar um bom

e são conselho a meus compatriotas.

Recordem-se os factos de no sa vida politica,

e deciclir-se-ha se tenho razão no que venh?

d~ expôr, 'se não é prudente e cauteloso.

Em todos os intervallos de paz geral no

Brasil desde a primeira éI>oca de sua inde

pendencia politica alguns e piritos turbulentos

e innovadores se têm dado a intrigas com as

côres. Depois das desordens do Norte do Bra

sil em 1824, começou-se a pôr em võga uma

tal intriga. S,uspendeu-se um pouco durante

a guelTa sobre Montevidéo. Fez-se a paz ~

re.appal'eceu ao mesma intriga com a imputação

mais falsa e calumniosa, que -eonCOlTeu para

os successos immediatos á fataL ...

O Sr. Presidente: - Previno ao Sr. Depu

tado que isto é f6ra da ordem.

O Sr. Rebouças: - Em demonstração do que

tenho exposto eu dizia 'que o veneno dessa

intriga concorreu para a fatal abdicação 1...

que ainda reappareceu para outros fins em

1831, que ce sou com as idéa. de partidos de
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restauração; e re uscitou em 1835. Convém

pois que e tejamo assaz acautelados contra a

maior força da intriga por ora contida como

que reservando-se para depois' de acabada a

guerra do Sul. E' nece ario poi' que todo

o Brasilei.ros tenhão quem os represente junto

H,O Throno, quem com l)leno conhecimento de

toda a população do Brasil assegme o Monar-

·ha da lealdade e amor do seus subdito .

O Sr. Presidente: -Isso não tem cabi.mento,
ne ta di cussão.

O 81'. Rebouças: -Quando se trata da Lei...

O Sr. Presidente: -.- Isto não é di agação

geral.

O Sr. Rebouças : - Hoje o Governo do Bra

sil acha-se pessoalmente um exclusivo represen

tante de uma terça parte do todo da Nação,

se é que a tanto avulta o partido dominante,

essa chamada opinião politica, que 'e quér

perpetuar arbitra absoluta de nos os destinos.

Parêce, meus senhores, que e se partido com

os seus chefes se quér parecer á Companhia

das Inc1ias com o eus nababos....

O Sr. Ministro da Marinha dá- mll aparte

que não OUVImo .
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O Sr. Rebouça : - Folgo múito que o l'e_

medio esteja na m9.O dos honrados membros.

Eu fallo com o desembaraço, que me é natural,

não sacrificando a modestia, porque abertamente

não aspiro a isso. Se aspirasse ou esperasse

ter-me-hia em uma certa reserva, guardaria todo

o comedimento.

Um Sr. Deputado dá um aparte que não

OUVImos.

o Sr. Rebouça : - Seria falta de patrio

tismo refu. a-lo, quando a razão publica me

impozesse essa obrigação. Provavelmente não

terei que lutar com esse dever. Eu aprecio as

dis.tinQções honorificas em recompem;a de ser

viços, conforme' a Constituição; mas não ae-

ejo goverhar, A' respeito de governo o que

quéro é ser nem governado, e qu o governo

reúna todos os elementos de paz, ordem, en

grandecimento e prosperidade geral da patria,

o que é incompativel com a exclusão até elas

opiniões.

E, em verdade, meus senhores, os exemplos

da' hi~toria provão muito contra o que se está

fazendo e quér-'e obstinadamente que pel'1na

lleça, Henrique IV, estabelecendo o seu go-
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'vemo, não excluio a Ja~n e_ Villeroy, d'antes

pertencentes ao partido seu adversa,rio. E dizem

.historiadores mui judiciosos que a Oonl3titui'ção

·de 1688 se restabeleceria mais de prompto

se Guilherme III não fôsse tão exclusivo ao
I

prinmplO do seu reinado. Aconselhado poí'

Luiz XIV, James II até chamára ao seu con

.8elho memb~'os do parlamento que havião vo

tado o bill ele exclusão. J org-e I levou' o ex

·cesso de exclusão a ponto de figm'aJ' chefe de

partido contra os Torys nas lutas eleitoraes,

-como se lhe fôssem adv~rsarios de ig-ual cate

goria ;' de maneira que serião maiores os in

,convenientes -de se empregarem pessoas inha

bilitadas e inexperientes com exelusão de ca

pacidades provadas no exercici? do publico

erviço, se o espirita nacional, formado sobre

() interesse da liberdade, e o perigo da possi

l)ilidade da restal~ração dos Stuarts não va

lesse muito com a coadjuvação da habilidade

·celebre de Robert Walpole.

Entre nós succede pelo· contrario. Não é

.a opinião, que realizou o· reinado da dynas

,tia· dominante, quem quér a excllis~o, quem

l1ão admitte no goyerno repre entante alg-lilll
II. 34
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da opmmo antagonista. E esta que, conquis
tando o poder, exclue todos os individuos da

opinião que prevaleceu victoriosa em 23 de

Julho. NaqueHes paize mestres da politica,

teve-se por um erro não combinar a opinião

vencedora com a veneida para nacionalisar

desde logo os respectivos governos._ Aqui quér-se

que seja eminentemente politico, não s6 ~xcluir

de todo aquella opinião victoriosa e abraçada pela
- . I

generalidade da' Nação, mas até com a ~esma

opinião llma p~rte da integridade nacional.

Admiro, me;us ~s_enhores, que não àchassem

grande perigo em se fazerem exclusivamente

fiadores da agencia governativa de um reinado

que propugnárão para afastar.

(Ha varios apartes que não podemos colher.)

Nenhum inconveniente lhe acho, meus senho

res, em que pessoas de differentes opiniões con-

corrão no conselho do Monarcha, antes importa

muito que, pelo concurso· deHas, pelo seu con-

I traste mesmo, elle reconheça qual é o da Na,ção.

Lord North e Carlos Fox unirão-se, quando

foi necessario servir o seu paiz, e· a Grã-Bre

tanha não poderia estar nas circumstancias ur

gentes, em que nos achamos.
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o ministerio de Março ainda teve em sua

composição um Ministro monarchista indubita

vel e maiorista proeminente. O actual é. com

posto de anti-maiol~stas tenazes, e de pessoas

talvez indifferentes. En nã,o reconheço nos ac

tuaes senhores um só propugnador da opinião

que realizou o dia 23 de Julho, comquanto

mUlto capazes, pacificos e homados os con""

sidere.

Nem sei como se defenderáõ de que o apêgo

ao governo preponderava em todos os seus

calculos, qu:mdo dérao esse passo de notoria

imprevidencia e impolitica, que desfecharia todos

os males de que era fecundo, se a Providen

cia, velando sobre esta parte da America Me

ridional, não nos salvasse elo precipicio a que

. e nos compellia.

O Sr. Presidente: -- Queira ter a bondade

de cingir-se mais ao objecto em discussao.

O Sr. Rebonças : - Quando reina um Prm-

ipe que é Chefe de uma dyna 'tia, como é a

do Brasil, a todos os respeitos indisputavel, ar

l'aigada no corações do povos, deve-se go

vernar contando com o elemento da veneração

e do acatamento delles, m summa, com o
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prestigio inh81'ente á realeza. Entre n6s, pelo

contrario, se quér que domine e continue a

dominar a força directa e a violencüL pratican

do-se os meios extremos dos goyeruos fracos

e ephemeros, ,que nem tiverão lugar durante

as regencias, comquanto se reconheça- que os

regenciaes são governos essencialmente fracos

e susceptiveis de recorrerem a meios excep

cionaes. Parêce que os taes Senhores estadistas

aprendêrão no livro do Principe de Machiavel,

e no seu ensaio sobre oespirita revolucionaria,

não comprehendendo-o verdadeiramente; mas

como o figura o anti-machiavel do Principe Fre

derico, ao depois rei da Prússia, ou antes no

livro de um outro Principe, diz~m que adrede,

publicado aqui \ no Rio de Janeiro. E assim

quasi que somos governados como em Veneza,

na decadencia d~ssa Republica.

Dirigindo assim o temão do Estado, não acho

I razi;i,o para que se decrete aos actuaes minis

tros, além do ordenado, a gratificação outor-,
.gada pela Lei de 1837. O prestigio da rea-

leza, que sempre participão, o trabalho e 'respon

sabilidade, que sobrecarrega e frusta o Conselho
I

·de Estado maIS ampla autoridade, a eseassez
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.das rendas do paiz, seu estado de apuro, tudo

aconselha a restricção.

N6s sabemos que na França nenhum func

cionario da Jação, que seja Conselheiro de Es

tado, p6de accumular mais do que 20 mil
fi.·ancos. Porque não terão os nossos Ministros

e Conselheiros de Estado até 8:000$, qt~e eqlú

valem aos 20 mil francos, estando o ca~bio

muito baixo? 8:000$ correspondem a um cen

tesimo do ordenado do Imperador. Não serão

sufficientes 8:000$ p?>ra pag.ar o serviço do maior

agente do poder no Brasil ?

A' proporção dos Conselheu'os de Estado,

os referendarios não podem vencer mais de 10'

mil fi.·ancos, e os auditores nada vencem, de

vendo ter de seu ao menos um rendimento. .
eqtúvalente a 6 mil francos. Tirou-se d.a França

para a organização do Conselho de Estado e

seu regimento muitas. cousas más, desde os

senatus-const~ltos de Napoleão até as ultimas

ordenanças do reinado actual; e não se adop

tou cousa alguma simelhante a esses referen

darios -e auditores, fical?-do o Conselho de E 

tado fazendo cumulativamente suas vezes e' sem

futlU'o, porque os varões de alta categoria que



o compõem já não devem aspirar a lugares de

administração em menor categoria.

Se, pois, n6s tivessemos ao meno aúditores,

haveria nelles um núcleo pa.ra Presidentes de

provincia, que, possuidos ele um mesmo espi-
\

r~to governativo e assaz instru,i.dos dos nego-

cios ge~'aes do Imperio pela praticà de os expôr,

redigir e vêr discutir em Conselho de E tado,

fôssem servir o Throno e a Nação, promovendo

a felicidade dos povos em conformidade com

a sua Constituição politica.

Estarão porventura nesta razão de capaci

dade profissional a m6r parte dos Presidentes,

que se vão nomeando? Pergunte-se-lhes ê:lilguma

cousa de administração, que idéas têm e pre

tendem pTaticar sobre as principaes' fontes de

subs~stencia e riqueza publica; e o que poderão

l'esponder? A esse mal accresce o do estreita

mento do circulo das capacida.des a favor da

pratica de que tenho faliado. Aqui vimos con

fessar-se que não havia onde escolher,' quando

se pedio a dispe~sa' de um dos me~hros desta

casa; porquanto, f6ra da mansão das eleições,

prefere-se estar aqui nesta boa vida.

É-nos indispensavel um Codigo administra-
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tivo, ou ao menos uma compilação do que

temos sobre a administração, para se saber

·,gobre o que deve exercer suas attribuiçães esse

Conselho de Estado, cujo regulamento confun

de conflicto de jm'isdicção com confiicto de at

tril8uiç.ão, positivo com negativo, e autorisa a

.suspensão dos processos do Poder Judicial.
• I

Um Sr. Deputado: -Proponha.

O Sr. Rebouças: - Tenho a lição que me dá

o resultado de pequena.s propostas que tenho

feito. Que seria de um Codigo administrativo?

.0 Codigo de Commercio, sendo reclamado pelo

interes es vitae de um corpo respeitavel, ainda

anda por am Fairando comquanto seja uma

obra geralmente muito boa.

(Ha variol:> apartes que não pudemos colher.)

O Sr. Rebouças: - Se eu o fizesse, pelo

menos seguiria o exemplo do honrado membro

Mini tI'O da Marinha; cuidando, todavia, de

ser muito attencio o. muito brando e comme

dido, e em minha qualidade de oflicial, procederia

,com tocla a ven ração!...

:(Ha outro aparte que nao percebemos.)

'Ü Sr. Rebouças: -.1: isso segui, sem exage

rar, o exemplo de um outro hom'ado membro,
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chefe de policia da côrte, ql1arido nos dice qu

todas as> verdades se devem dizer. D'antes ge

ralmente se dizia que nem todas as verdades e

dizem. O meu entender, porém, é que nem toda

as verdades se dizem a todos. Oom a nova

lição ....

O Sr. Eusebio :-São verdades.

O Sr. RelJouças:-Sim, de verdades.é qu

nos occupamos.

"Mediante uma antecedente discussão um certo

membro Llesta casa, que tem telhado de vidro
I

muito quehradiço, 'sarundo de seu convenient

silencio, teve de qualificar perigosas as minha

idéas e de aconselhar-me a pedir uma ses ão se

creta, se....

O Sr. Eusebio: -Quern o tlice?

O Sr. Rebouças :--Bem se vê qne n[o' foi

V. Ex.

O Sr. Presidente pede aos Sr . deputados que

não interrompão a cada momento o orador.

O Sr. Rebouças:-.-Foi um simples aparte.

O Sr. Presidente: -'Mas as im torna-se inter

minavel a discussão.

O Sr. Reb'ouças: -Da Fxança vêm-nos esse

e ontros usos ou abnsos parlamentares.



1)37 -
Ia Sr. Presidente: - Se eu fósse chamar o

81's. Deputados á. ordem toc1~s as vezes que in

fringem o Regulamento, não fm~a outra cousa

maIS.

a Sr. Rebouças: - Eu requeréria uma sessão

secreta. pal'a_ a,lguma cousa simelhante á 'consul

ta sobre a esquadra no Piréo; mas não para

dizer e explicar a minha opinião de se acabar

a guerra do Sul, seja, como fór. Sem alguma

causa muito reservada e urgente, nunca, me ex

porei a fal1ar a portas fechadas. Ha bem pouco

tempo no achamos todos em uma coriferencia.

Sabem os senh01:es o que ahi se pa.ssou, e

que eu nada dice de novo. Pois isso deu oc-
I

casião a se me imputarem fal idades, como

querer que se fize se o tratado com a Ingla

terra por amor de uma proposta de liberdade

de todos os natlU':1es do paiz; e isso se escre

veu a,drede para a Bahia!... E, entretanto, por

minha honra, não podia nem posso explicar o

que ahi se passou.

Creio que tenho feito um serviço ao Governo

dando o?casião a formar- e tuna opinião, que

aceita ,todos -os meios de acabamento da guerra

do Sul, exceptuando sóI?el1te o reconhecimento
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da republica de Piratinim, como já têm pro

nlmciado nesta casa os mais fervoroso:! pro-
- ,

pugnadores da honra nacional, che.gando até

a interpretar que eu comprehendia em minha

proposição até o abandono elas povoaç)es ma

ritimas, que aliás immarcessiveis se têm man

tido leaes á integridade 'do Imperio.

O Sr. Pre 'idente : - Isto não tem cabimento

nesta occasiao.

O Sr. Rebouça : - Eu não poderia pensar

em simelhante absurdo. Nem se p6de consi

derar no e pirito um procedimento talvez abo

minave1. -4is:;im como não fanei em distincção

de províncias do Norte e Sul, sendo eu da

união o maior propugnador que ser-se p6ele;

o que en clice é que a provincia do Rio

Graude do Sul deveria reconhecer que a uniao

lhe interes a mais que muito pela preferencia

,que as províncias do. Norte dao ao consumo

dos productos della, concorrendo com ignaes

de :M:ontevidéo e B-t:ienos-Ayres.

Senhores, sou de opil'1ião que os empregados

de todas as categOl~as devem ser muito bem
\ -

pagos, para que vívão com a decencia e mesmo

asseio e magni:ficencia que cal'acterisã,o as mo-
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narchias constituclonaes e repre entativa;s. Mas

ne~ o merito de serviços, nem as CU'cumstan

cias presentes permittem mms do que o neces

sario e indi pensavel.

Por mais que ténha censmado os :Ministros e

considerado inconveniente a organização do Con

selho de Estado, rec110 diante da execução, que

devem t'er as Leis, emquanto não revogada .

ão é a -im a re peito da reformas das se

cretarias -e outras repartições publicas. "ào se

autorisou (e ha bem pouco tempo me certifiquei

relendo a Lei), não se autorisou para reformar

pessoal algum. A autoridade não 'poderia pas ar

dos meios de se conseguir melhor trabalho com

economia. Reponha-se o pessoal no que se acha

va, reparem-se as injustiças .de a apo entado

rias illegae . Os que ficarem de empregado tem

o Governo muitos meio de os accommodar

com attenção ii publica munificencia.

Se algumas ele minha icléa fôrem aceita

servindo para excitar outra melhores e sua

pratica ob ernmcia no Governo upremo e no

das provincias lá de minha terra julgar-me-hei

feliz de render as boa graça.s á representação

nacional, que a sim tiver ervido a pau·ia.
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O Sr. FelTa~: - Então. vai-se embora?

O Sr. Rebouças: - Ainda me não estou des

pedindo. Por consequencia, é assim que vot9'

As interrupções fizerão-me faltar á regularidade

e methodo que pretendia gnardar na exposição

de minhas idéas., Espero ouvir o honrado mem

bro, o Sr. Ministro, .que terá de me impugnar e

na resposta que lhe dér erei mais consecutivo.



DISCURSO

Pronunciado elll 2t e publicado no (l Jornal. n. t 09 de
24 de Abril de 1843., .

o Sr. Rebouças: - Senhores, ouvi dizer o

homado membro Sr. Ministro da Marinha que o

cidadão pelo facto de ser agente do Poder Exe

cutivo, não ficava exautorado dos direito cirico

ou f6ra da Lei. Quem duvidaria de uma ,ver

dade tal? O que se dice, e eu reconheci, é

que um Ministro de E tado qllando arglúdo

perante esta Camara por um de eu membro

a respeito da funcçoe de seu mini terio de

ve-se portar c~m a dignidade compa.ti\el om

a gra, idade de sua po ição, e co.m o respeito

devidQ ao- corpo de representante, que pela

Con tittúçào tem o direito ele in pec iona-Io

cen..m·a-Io e accusa-Io. J em a cir l.unspecçào e

gravidade de cara.ctel, que cumpre a um ~1i

nistro c\a Corôa, re pectivamente a qualquer
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membro do COTpO dos Representantes da Nação,

o fará desmerecer do conceito, que de direito lhe

seja d~vido; antes servirá para conceitua-lo de

par com a elevação de um empregado de ta

manha categoria. Este, poi, e não outro po

ueriR. ser o sentido de minhas palavras tomadas

pelo honrado membro, a quem me refiro, como

allusivas á essa ql1asi alterCàção entre elle e

outro nosso collega pela Bama, fallarndo na

sessão precedente. As condições especiaes ql1e

ha,bilitao para se ser 1VIinistro não são communs

a todo o Deputado.

'Outra proposição do honrado mc;mbro o Sr.

1VIinistro da Marinha se resume em que, quando

uma Camara dos Srs. Deputados votasse pela

negativa da c.onsignação dos vencimentos pe

cuniarios dos Ministros de E tado , ou de algum

Presidente de provincia, mostrar-se-hia indigna
J

de representar a Nação, e nesse ca o elle proprio

Sr. Ministru da Marinha pediria ao Poder Mo

derador sua dissolução, accrescentando hoje que

não votar os ordenados dos empregados publicos

tanto importa como violar a Constitnição , e que

uma Camara, que violar a Constituição deve

ser dissolvida! ... Pois, senhores, o Poder Mo-
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deraclor tem direito de cU solver uma Oamara

s6 porque ella inco;1'a u'mna ou n'out1'a vio

lação da Oonstituição, mediante a confe~ção de

uma Lei, que tem de subir-lhe á sancção? Me mo

em qualquer outra occasião m que a Oamara

dos Deputados' exerça sU,as attribuiçães? Oerto

que não, meus enhores; porquanto o Poder

Moderador s6mente p6de dissolver constitucio

nalmente a Oamara temporaria nos ca os, em que

o exigir a salvação do Estado; v as im co~o

sem que tenha nunca violado a Oonstituição,

p6de exigir b bem do Estado que a Oamara

dos 81's. Deputados seja di solvida, assim tambem

p6de ella ter violado uma e mais veze a Oon

stituição, exigindo todavia o bem do Estado que

a Oamara tempo1'aria eja con ervada e nunca

dissolvida. 8em clausula ou limitação alguma é

a attribuição, que tem o Poder :Uoderador de

nomear e demittu: livremente o Mini 't1'os de

E tado. E todavia poder- e-ha êlizer con titLlcio

nalmente que mal exercido fôra es e poder por

que se conservassem Mini tI'O ele E tado de

pois de terem violado uma e mai vcze' a Oon

stituiçao.

;Em vel:elade, parêce muitq pecial que um
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Mini tI'O perante a Camara, seu JniZ e accusa

dor official, seglU1do a Constituição, se erija de

facto em qualificador de sua deliberaçoes, dando

qualquer dellas' por ,iolaçao da Con tituição ,

e intimando-a incontinenti. que hade pedir ao

Poder Moderador que a dissoh a! E que idéa

é a q.ue faz o honrado membr,o do Poder Mo
derador? ?! Que idéa é a que faz do que seja

no Brasil uma dissolução da Camara de Re

presentantes ?! Depois de ter assim reflectido

na hypothese da affirmativa do honrado membro

Sr. Mip.istro da Marinha, pergunto se a decre

tação negativa do ordenado ele qualquer Mi

nistro de Estado ou agente do PoCler Executivo

importa ij?SO facto uma vi.ol~ção da Constituição?

Se aCamara düs Srs. Deputados, procedendo

assim, perde de sua dignidade invadindo algum

outro poder politico? Senhores tanto n~o e

p6de ab olutamente dar violação alguma ne

gando vencimento pecuniario a qnalquer em

pregado publico, quanto. a p6de haver sem que

tal vencimento teuha. Tanto o Poder Ex.ecu

tivo, apezar disso, se p6de cünservar no exer

cicio pleno de suas attribuiçães, quanto a falta

ou .' nspensfío do ordenado de algum empregado
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publico não importa necessariamente priva-lo de

-exercer as obrigações officiaes a seu ca. o. De

maneira que no sentido em que fallára o h

rado membro o Sr. Ministro da Marinha sempr6

que por qualquer circumstancia se nao verifica

o pagamento dos ordenado dos Ministros de

Estado estaria efi'ectivamente \!Íolada a C0:"

..stituil(ão.

Eu sou de opllllao que a Camara tem por

-obrigação impreterivel do eu mandato votar

-certas despezas annualmente, determinada. pela

Constituição como indi pen avei á eri tencia

e . manutenção do diverso ramo do publico

serviço; e sempre ustentarei es a intelligencia

constitucional. Como pois não louvaria eu o

progresso que tem feito o honrado membro o

Sr. Ministro da 1arinha e chegando-e a

mun não tl'an cende •e a tanto a meta da

razão publica?!.... os paize mais civilisa

·dos da Europa é pratica abonada pela gene

mlidade do rubli i ta qu o penhor da li

berdades nacionae confiado ao legitimo Re..

pre entante do paiz nao é ju tamente guardado

oe defendido e elle nao eser ew por de,er a ne

gati a do melO d go,erno na' paz ou na
R. 35
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guerra, deixando de decretar' os necessarios tl~

butos até que os' agentes do Poder Executivo se

mostrem convenientes á Nação, ou se retirem e

sejão succedidos por outros.

Ora, essa foi a d<mtrina que, apezar do expresso
I

mandato da nossa Constituição, propugnára o

honrado membro para que se puzesse em pr~tica

entre nós, no armo de 1837, recorren~o á chlit

mada negativa de pão e agua, como meio de

constranger Q Chefe do GOiVerno a mudar de

ministeí'io, sem ao menos considerar que nesse

caso elle viria a ser mais patl~ota do que a-

. Camara dos 81's. Deputados, ced~ndo de uma de

f:\uas :erimeiras prerogativas por amor de evitar

maior desordem publie.a. Como: pois, já agora'é

de sua fé politica, que a Só negativa do ordenado

dos Ministros de Estado, ·ou de algum Presidente_

de' provjncia, importa violação da Constituição e

invasão das attribuiçães' do Poder ~xecutivot

merecedôra infallivel de uma immediata disso-. ~

lução desta Camara? O que porém desdiz. de

toda a ieMa, que se podia fazer do modo de

pensar do honrado membro, Ministro d~ Ma

rinlia, é a supposição pronunciada como certeza,

de que dão-se Mini~tros taes. ela 'Qorôa, que-



- 5~7·-

fiquem ~bsolutamente vedados de continuar. a

tel' exercicio tão sómente porque' dmante um

anuo deixem de perçeber efi'ectivamente o cos

tumado vencinIento pecuniario, e assim qualquer

Presidente ele provincia! Nem é menos digno

da maior estranheza o figuraI' o Pod6r Mode

rador (constituído pela Lei fundamental do Im-

'perio, para que incessantemente :vele sobre. a

manuten<;:ão da mdependcncia, equilibrio e ha1'

mon.ia dos d~maís p-oderes politicos}, como. á
mercê de 'um, de mais ele um ou de todos os Mi

nistros de Estado., para a capricho elelles dissol

ver a Camara dos .Representantes, sujeitar. a

Nação ás vicissitudes de uma nova eleição, só por

ter attentado contra a contínua e não iriterrup

tivel percepção dos vencii:nentos dos mesmos

Ministros de El'tado! ! ... Pois nem ao menos'

pesaI'ia na consciencia desses senhores a dis

paI1.d~de do incommodo geral· da Nação a res

peito da emergencia do lucro dos computados

'eus vencimentos ministeriaes?! ...

, A intimaçao da comminação de dissolução da

CamaI'a é para ser qualificada de inconstitua

lissinIa ; mas nem por isso.deixaria de ser efficaz.

Composta, que ella'.fôsse dos mais d.esinteressados
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patriotas, por esta mesma razão' evitaria com

algum sacrificio o detrimento de seus constituin

tes. Como, porém ella é!! ... Pois já não bá, tão

os precedentes de remover individualmente dos

empregos, de obstar a reeleição, de prender, de'

deportar?! ...

Por tão pouco tem o honrado membro que a

Camara deve ser dissolvida, quando aliás nas

primeiras daquellas Nações, a que me refer.i, e

cujas doutrinas o mesmo Sr. Ministro queria in
nocular-nos violentamente em 1837, não se es

tranha que os Representantes façã,o 'moções para

se rever e 'restringir efi'ectivamente a lista civil,

e exarrunar se se acha excessiva a influencia da

Corôa?'

E' pois a todos os respeitos 'evidente que

não só se manifesta inconstitucional, e atten

tori~ do' respeito devido â esta c'asa, a inti

mação do honrado membro Ministro da Ma

rinha, mas tambem repugnante á toda a theoria

e pratiea dos Governos monarchicos-constitu

cionaes-representativos. Senão, que, tão culto·

como é o h0mado Me~bro na historia parla

mental.' dos povos, nos instrua de um só exem

plo de dissolução de Camara dos Deputados por-.
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que" deixasse de votar o pagamento do ordenado

de algum funccionario publico de qualquer cate

goÍ'ia? E se lhe não cabe apoiar em algum

exemplo, como se lhe inspiraria vontade tão

fume de querer baratear despeitosamente essa

maxima attribuição do Poder Moderador, e aliás

tão s6mente conferida pela nossa Constituição

para os casos em que o exigir a salvação do

Estado? D'onde o pensamento de que os ordena

dos- dos Ministros e de um Presidente de pro

vincia, em uma Lei de Orçamento, impormo sal_o

vação do Estado?

Quanto aos outros do~s topicos, se minhas"

proposições não fôssem 'verdades intuitivas, se

eu não as tivesse desde logo demonstrado, quem

melhor teria convencido da necessidade de se

pôrem quanto antes em pratica, de que o hon

!'ado membro Sr. Ministro da Marinha no discurso

que ha ponco lhe ouvimos? L..

Eu ponderei que convinha que nos conselhos

da Corôl:j. tivessem parte todas as opiniões nacio-

'naes, que presentemente assim não acontecia

excluidos como se achavão todos os maioristas.

Dice com toda a candura e lealdade, que assim

é que o Monarcha, tendo em seu Conselho todas
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as opiniõe', todos os sentimentos daNação, estaria

certo do amor e lealdade de todos os seus sub

ditos, e livre dos enganos de uns com exchlsão

de outr.os e damno do paiz: dice em summa, que

o Oonselho do Monarcha deveria ser em tudo

conforme á Constituição, um resumo, um em-

.blema da nacionalidade brasileira. Se eu bem

me não tivesse .explicado, quem de boa fé não

compl:ehenderia interpretando-se-me pela Nação

. e pela Lei fundamental a que me lleferia ? Quem

não aceital"ia minhas proposições na ing'emúdade

patriotica com que as proferia, com que as pro

feria faliando pelo teor da minha vida civil e

politica, pelos exemplos mais salientes delia?

Com toda a importancia qúe lhe é propria, da

sua posição elevada, era de esperar que o hon

rado membro Sr. Ministro d~ Marinha, nos di

cesse que (no Conselho de Ministros não -porque

é mais conveniente que de uma s6 opiniã.o se

componha), porém, a respeito" do Conselho de

Estado, antes por ina~vertenciado que por es

pirito de exclusão não tem sido comtempladas

todas as opiniões; assim como para elie não tem

sido chamados os outros cidadãos por mim men

cionados, por se não ter .n'isso reflectido, mesmo
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por não haver a seu respeito a mel].or prevenção;

que emfim, elle, S'. Ministro, interessado como

~ na unidade nacional, na paz e felicidade dos

povos, concorreria d,e sua parte para esse com:'

plemento, pois que taes erão os seus sentimentos.

Mas nem isso!... .

O honrado membro Sr. Ministro da Marinha

fez uma descripção horrivel dos maioristas, que

notoriamente se sabe serem o partido .eu con

trario, figUTando-os pelos individuos mais no

civos e perigosos 1... E a mim proclamou-me um

-archote da anarchia a mais horrorosa, um ex.ci- I

tador o mais abominavel !... Oh! senhores, é

esse o modo por que o homado membro julga

desempenhar-se servindo bem o seu lugar? É
-assim que o homado membro verifica o seu in

teresse pela união e conformidade de todqs os

Brasileiros? É assim que condemna todas as

idéas de distincçães e afasta toda a possibilidade

-dos seus ominosos effeitos ?

Senhores, eu co;nsiderava o direito e a con

veniencia; o honrado membro justificou a ne

. cessidade. Sim, se àqui o honrado Sr. Minist.ro

.da ~farinha e aos olhos de todo o mundo, profere

o que se lhe tem ouvido contra os maiorista8j
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qual não será seu comportamento nos Conselhos

do Monarcha sempre que se lhe ofl'ereça ocoa

sião de fallar dos seus contrarios? Como se não

haverá a respeito dessas distincçães accidentaes,

ajuizando-~e sobre o modo por que se acaba de

haver para commigo?1. .. Assim o Monarcha in

.formado por vehiculos parciaes e apaixonados;

~cará desconhecendo a Nação. Existindo, porém,

todas as opiniões no Conselho do Monarcha, na

turalmente se occuparião do serviço da Nação,

desvellando cada qual por ser melhs>r no in

teresse .do bem geral. E quando· anti-maioristas

se pronunciassem como taes contra os maio

ristas, dirião' estes: Senhor, nós não pedimos a

V. M. Imperial, que nos conceitue senão pelos

factos de nossa vida politica desde a indepen

dencia e acclamação do Imperio. Defens0res do

Throno .de V. M. Imperial e ela integridade do
- ,

IlIlperio, quando sem. o nosso concurso talvez

ficasse indefeso, nos pozemos a todos os peri

gos no desempenho desse sagrado dever. Nosso

desinteresse pessoal prova-se por tudo. O que

nGS move é o amor da patria e da glória. Mesmo,

quando entendemos que V. M. Imperial deveria.

a,Ssumir o exercicio das augustas fLmcçães ma-
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gestaticas, que lhe confere a Constituição, ~ os

nossos adversarios nol-o oppugnavão divergentes,

n6s lhe diziamos, que tomassem a iniciativa,

fôssem elles os precursores. Quizerão, mas antes,

dar um passo, que exporia o Brasil a ser dilace

rado por sublevações parciaes- que o conflagras

sem, do que,ceder do seu capricho, ou do governo

de que estavão possessores. E se voltassem as

armas da argucia contra os seus depressores,

apontando·lhes os factos, poder~lhes-hia ser van

tajüso o conceito, que afinal lhes resultasse?

Em verdade, senhores, os maioristas dizião

aos seus contrarios que tomassem a iniciativa,

que fôssem os precursores!. ... Não o quizerão.

Parece terem se capacitado de que com peito

·e braços debeis e mal segmos se. p6de conter a

torrente das aguas, que em cachoen:as se despe-

.nhão de altas catadupas! !...

Cumpre-me, entretanto, declarar nesta casa

que eu não era da opinião maiorista. Entendia.
que deveramos esperar pelo tempo geralmente

prescripto pela Constituição do Imperio; que os

males, que se pudessem dar até chegar ao seu

termo o Governo regencial, serião bem compen

sados pela sabedoria dos, p6vos, colhidÇt na diu-
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a eflicacia do reinado do nosso Monarcha. Uma

vez, porém" que se conseguio a~tecipar a maiori

dade do Imperador, e por uma maneira incruenta,

certo é que faltaria a todos os deveres patrioticos,

a todos 0S conselhos da razão e da historia dos ,

p6vos, se não concorresse por todos os meios

a meu alcance para se co~seguirem os melhores
resultados des e acontecimento feliz. Creio mesmo

que os honrados senhores anti-maioristas deve

rião, como bons patriotas, de sentimentos paci

ficas e hl:lmanOS, abençoar aquelle acontecimento,

e dar-se os braços aos seus cooperadores por

se terem a sim sacrificado á paz geral do Im

perio, á conservação de todos os seus habitante', á

consecução de um fim, que reune tudo quanto ha

de mais importante e sagrado entre n6s, salvan

do-nos n'um transe, qual o que occorrêra naquellas.

angustiosas circumstancias. Oh! não permittisse

Deos qn.e tudo se concluisse daquelle modo in

cruento, porque sem duvida se não realizou, que

os senhores, patriotas como são, de bom coração

como os reconheço, exemplares na vida civil,

terião muito de deplorar as funestas consequen

cias desse falso golpe que dérão, quando lhes
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chegasse a noticia do estado em que se acharião
, . ,

as provincias, desde as sl1as menores ás maiores

povoações, desde as oasas ás ruas, e a totalidade

deDas!! !

(Ha u~ aparte que não ouvimos.)

O Sr. Rebouças: - Quem assim faDa mostra

que não conhece o nosso paiz" como eu o

conheço, observando-o e estudando-o desde as

classes menores até as mais elevadas. A quasi

todos os senhores, que se têm feito mais nota

veis nesta casa, tambem não tenho deixado de

estudar; e se .cada um quizer que lhe faça vêr

se o ten:\1o ou não comprehendido, que 'me

affiance se responderá / com leal~ade (ris~das)

á descripção que exactamente lhe fizer'. Seria

muita indiFerença em mim desde 1821 não ter

estudado em todas as occurrencias o povo do

'do meu paiz, e suas salliencias!

Bem como os maioristas, os outro cidadão',

que ainda não fazem parte do Conselho da

Côroa, terião de desvanecer todas as preven

ções de., que mis6ravelm'ente ha quem e deixe

possuir, fazendo vêr, como já p~nder6i, que o

seu interesse na união, no systema monarchico

constitucional-representativo, sua lealdade, são
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incontestaveis pela razão e á vista dos factos

nunca desmentidos. E p6de haver co~sa mais

conveniente do que habilitar o Monarcha para

estar firmemente seguro do prestimo e da leal

dade de todos os seus subditos? P6de-se pro-,
porcionar a Ministros sabios e leaes occasião de

prestar maior e melho;r serviço á Corôa e á Nação

do que essa de cumprir.a Lei fundamental do

Imperio, evitando com manifesta utilidade com

Jllum toda a possibilidade de um grande mal?

a Sr. P. da Silva: - Quer ser Conselheiro

de Estado.

O Sr. Rebouças: - Julgue' de mim o hon

rado membro o que quizer omeu comportamento

futuro, combinado com o passado, é o com

que me pretendo justificar.

a Sr. P. da Silva: -.Mas as suas para~as

são terrivelmente anarchicas'.

a Sr. Rebol1ças: -As minhas palavras são

as maIS proprias de um cidadão que, na con

sciencia de sua posição social, não é capaz de

simular a verdade, chama a attenção de seus

compatriotas, que maior influencia têm na causa

publica, de uma maneira prudente, ~~r~á e a

mais conforme ao bem geral da Nação Brasileira.
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Não era de esperar que o homado membro

Ministro da Marinha, figurando-me um outro

absolutamente contrario ao que sou e tenho

mostrado ser, expondo o meu coração por pa~

lavras e acções indelev~is; sim, não era de

esperar que delle soassem palavras insinuati

vas de que sou eu que suscito idéas, que ninguem

as têm! Ah! que eu não possa referir o que

se passou nesta casa POI; duas vezes em 1831 !

Que já não estejão aqui presentes quantos ou

vindo-me se dissuadirão dos mais negros e per

lidos embustes!

Senhores, foi bem publica, e ainda 'ha de exis~

tir as defesa do Sr. José Clemente, ex-Ministro,
da Guerra, sobTe, a accusação que se lhe fez no

Senado a respeito do seu ultimo ministerio em

parte do reinado do nossõ primeiro Imperador.

Elle procurou justificar a compra das armas

e do equipamento com os receios de uma re

volução de cõres, citando um individuo, cujo

nome me não ocorre agora. Elle em 1831 foi

nomeado encarregado de negocio para uma

as republicas da America Meridional, e cons

tava redigir uma gazeta - a Nova Luz.

Alg~ senhores: - O Quoir6z.
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o Sr. Rebouças: - Não estara lembrado o

hQnrado membro dos embustes, que aqui ião

fazendo corpo em 1835, faliando-se em enviados

do Haity e outras simelliantes ás de 1831?

Proségue o orador referindo as denuncias

que adrede se fizerao na Bahia naquelie mesmo

armo, as vigias falsas e pr~ditorias, em vez de

.se evitar a insurreição de Africanos, que então

arrebentára. Fez vêr o m~do por que se evitou

que fôsse de mais consequencia, podendo ser

inteiramente suffocada á vista da declaração

feita pela inquilina de uma casa do ogro delie

orador.

Diz que: julgando-se commummente de um ci

dadão pelos interesses, que o ligão á sociedade,

basta a seu respeito, prescindindo-de tudo o mais,

que se julgue .p~los meios, que em SI reune

para se considerár um homem feliz na vida

moral e civil.

() Sr. Chaves: - Quaes são?

O Sr. Rebou~as: -Ora, seria muito fóra de

proposito que aqui viesse descrever a historia

do meu bemestar domestico e civil! Tomando o

fio de suas considerações, diz o orador qu~; quando

elie se portasse differentemente, de'Verião con-
, .
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sidera lo com caridade, porque entào, teria- per

dido de suas faculdades intellectuaes, e merecia

ser tratado, como se cma dos que. padecem

essa molestia.

O Sr. P. da Silva: - Suas palavras ão bem

anal'chicas.

O Sr. Rebouças: - Este meu amigo chegou

da Emopa com alguma instrucção; mas nenhuma

experiencia elo que é isto cá. Eu o relevo d

tapta .leviandade. (R;isada.s ZJ7'olongada.s.) Tenho

assaz explicaqo O' sentido em que coni'?id.erei

que convinha naciona;lisal' o no 'so GOYel:no.

Não poderia dizer no sentido do. diccional'io ,

que não é .qacional um Governo compostÇ> de

nacionae como q1.1ér que seja.

Faz mai outras refleiões o orador, recordando

sua posiçã:o em 1837 na província da Bahia,

quanto sua qualidade concorreu para torJiar mai

proficua a reacção contra a rebeldia. Considéra

o muito que servio á causa do Brasil nessa con

iunctma o Sr. Barreto Pedroso pela ua ener

gica actividade e o zelo pah'iotico que mani

festou, e conclue fãzenelo vêr que era injustis

sima a imputação de delapidador feita aó mi

nisterio ele Julho; e observando que o honra:do
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orador, o Sr. Ministro da Marinha, como era

de espera.r, não se fez cargo ~e conciliar a

contradicç~o de não' querer o seu partido a·

maioridade pelos motivos politicos, que expunha j,
e apossar- se ao depois exclusivamente do Go-

verno ~ntes de chegar o Monarch.a á idade or

dinariamente indicada :q.a Oonstituição j sem ao

menos receiar que se attribua a proposito a

consecutiva realiza9ão dos males, que de penneio

a essas considerações politicas se' inculcava pre-

Sessão em 25 de Abril, publicada 110 larlla! n. H!! de 27
de Abril de {8&o3.

Antes de chegar á esta casa se me dirigio

o honrado membro Sr. Pereira da Silva a r,ecla

mar sobre umas palavras do meu discmso, que

çliz.ião respeito a um seu aparte. Oomo não é

minha intenção offender de maneira nenhuma

ao honrado membro, dou por não ditas essas

palavras. '

FIM- DO PRIMEIRO VOLUME.
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