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SESSÃO EM 1° DE AGOSTO DE 1851 

 

Presidência do Sr. Cândido José de Araújo Vianna 

 

SUMÁRIO — Discussão do projeto fixando o dote da princesa, a Sra. D. Maria Amélia. Discursos 

dos Srs. Baptista de Oliveira, e Clemente Pereira. — Projeto sobre auxílio ao teatro de S. Pedro 

de Alcântara. Discurso dos Srs. Montezuma, Clemente Pereira, e Lopes Gama. — Projeto sobre 

o julgamento dos crimes militares. Discursos dos Srs. Lopes Gama, D. Manoel, e Limpo de 

Abreu.  

À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e 

aprova-se a ata da anterior.  

O SR. 1° SECRETÁRIO dá conta do seguinte  

 

EXPEDIENTE 

 Um ofício do Sr. senador Manoel Alves Branco, participando não poder comparecer 

por incômodo de saúde.  — Fica o senado inteirado.  

Outro do Sr. senador visconde de Abrantes, participando achar-se anojado em 

conseqüência do falecimento de uma sua cunhada. — Fica o senado inteirado, e manda-se 

desanojar.  

Ficam sobre a mesa as folhas dos vencimentos dos empregados da secretaria e casa do 

senado. 

 

ORDEM DO DIA  

Entra em 3ª discussão o projeto do senado fixando o dote da princesa, a Sra. D. Maria 

Amélia.  

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: — Sr. presidente, eu farei sobre este objeto uma simples 

observação, para que a comissão de redação haja de atendê-la. É indispensável, para que se 

possa satisfazer a mente do nobre autor do projeto, que, feito o contrato do casamento, se 

ache o governo habilitado para realizar o pagamento do dote. Ora, da maneira por que se 

exprimiu o nobre autor do projeto não se 



consegue este fim. Eu sinto que não esteja presente o Sr. ministro da fazenda, porque uma simples palavra 
de S. Exª. convenceria o senado de que era preciso dizer mais alguma coisa além do que se acha no 
projeto, e vem a ser a declaração de que a despesa de que se trata, ou fará parte integrante da despesa 
anual fixada na lei do orçamento, vigente na época em que ela se realizar; ou então que os fundos 
decretados na fixação da receita desta lei sejam extensivos a despesa em questão. Eis aqui que a comissão 
de redação deve ter em vista, quando redigir o projeto para ser remetido à outra câmara, interpretando por 
esta forma a palavra – autorização –, de que usará o autor do projeto, tratando do pagamento do dote. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – A observação do nobre senador é procedente, porquanto a lei do 
orçamento do ano passado determina que o governo não possa fazer pagamento de despesas ainda 
mesmo decretadas, se previamente não forem determinados os fundos necessários. É pois conveniente que 
na lei se faça a declaração lembrada pelo nobre senador: e para este fim vou mandar à mesa a competente 
emenda aditiva. (Lê.) 

É apoiada a seguinte emenda aditiva. 
"Salva a redação. Efetuando o pagamento pela receita ordinária, ou pelos meios de crédito que julgar 

mais convenientes. – Clemente Pereira." 
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – O nobre senador declara na sua emenda que esta despesa ou 

sairá da renda ordinária, ou será realizada pelas operações de crédito que o governo julgar mais 
conveniente fazer. No meu entender o senado não pode aprovar a segunda parte desta emenda, cuja 
matéria interfere com uma das prerrogativas da câmara dos Srs. deputados, a iniciativa sobre impostos. 
Com efeito, se à câmara pertence a iniciativa sobre impostos, tem ela implicitamente a iniciativa sobre a 
concessão de créditos. Deve-se, pois, considerar esta despesa como parte integrante das despesas 
ordinárias, na época em que ela se realizar: e para esse fim bastará que o senado aprove unicamente a 
primeira parte da emenda. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Eu creio que as operações de crédito para pagamento de uma 
despesa decretada não encerra em si necessariamente a criação de impostos, pois podem fazer-se por 
emissão de apólices, bilhetes ou letras do tesouro: o senado pode, portanto, iniciar esta autorização sem 
ferir a prerrogativa da iniciativa de impostos da câmara dos Srs. deputados; creio mesmo impostos que até 
há precedentes do senado adotando disposições de semelhante natureza. Se o nobre senador entende o 
contrário, tenha a bondade de oferecer uma emenda, a que me não oporei, porque o meu fim é que nesta 
lei se determinem fundos para verificação do pagamento do dote, logo que o consórcio se efetue, e 
nenhuns podem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ser mais satisfatórios que os da receita ordinária, propostos na primeira parte da minha emenda. 
Discutida a matéria, é aprovada o projeto com a emenda do Sr. Clemente Pereira, somente 

até a palavra – ordinária. 
O Sr. Presidente declara que a emenda nova terá a última discussão na primeira sessão. 
Continua a 2ª discussão, adiada na sessão antecedente, do art. 1º do projeto da câmara dos 

deputados de 1850, autorizando o governo a auxiliar os espetáculos de três companhias de canto 
italiano, baile e dramática nacional, no teatro de S. Pedro de Alcântara, ou outro desta corte, 
conjuntamente com a emenda do Sr. Clemente Pereira, apoiada em 30 do mês próximo passado. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Sr. presidente, quando, na sessão de ontem, manifestei que 
me acanhava a superioridade dos talentos, recursos e meios oratórios do nobre senador pela 
Bahia, a quem tenho de responder, fiz uma confissão ingênua, inspirada pelos sentimentos do 
meu coração; receiava que o nobre senador, com suas maneiras sedutoras, chegasse a abalar até 
as minhas próprias convicções! E assim aconteceu de feito! O nobre senador, depois de combater 
as razões por mim produzidas em sustentação da emenda substitutiva que tive a honra de 
oferecer ao art. 1º da proposição da câmara dos Srs. deputados com argumentos engenhosos, que 
eu teria de contestar por me não parecer que provam de mais, e não são aplicáveis à presente 
questão, teve a bondade de convidar-me para uma transação honrosa, abriu-me os braços e 
aproximou-se de mim, convidando-me para que eu me aproximasse de S. Exª. Estas maneiras 
sedutoras não podiam deixar de me abalar; declaro que aceito todos os artigos da capitulação 
proposta pelo honrado senador: quero dar mais uma prova de que estou sempre disposto a 
transigir, a ter condescendência com os meus adversários de opinião, sempre que eles quiserem 
propor ou aceitar capitulações que sejam honrosas para ambas as partes. Nem é isto novo na 
minha vida; tanto na pública como na particular, tenho mais de uma vez dado provas da minha 
condescendência e docilidade, sempre que se salvem princípios sobre que não é lícito transigir. 

Não me ocuparei de responder aos argumentos produzidos pelo nobre senador contra a 
minha emenda; depois de acordada uma convenção, desarrazoado fora que cada uma das partes 
queira fazer a sustentação dos seus direitos; feito o acordo, estivesse a razão ou direito desta ou 
daquela parte, deve supor-se que ambas renunciarão ao seu presumido direito. Aceito pois todos 
os artigos da transação oferecida pelo honrado membro a quem me refiro; e se S. Exª. pela sua 
parte fez alguns sacrifícios de opinião, eu também pela minha parte o faço de algumas 
pretensões. A bondade do nobre senador concede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



quanto é necessário para que se obtenha o fim principal que se tem em vistas na proposição da outra 
câmara; e no meu projeto substitutivo apenas limita o tempo e modifica as circunstâncias secundárias, dos 
quais pode prescindir-se sem detrimento do fim principal que se tem em vista autorizar o governo para 
poder conceder um auxílio pecuniário aos teatros da capital do império. 

A primeira condição proposta pelo nobre senador foi de que a subvenção que se fixasse seria 
limitada a 3 anos em lugar de 10. Eu estou perfeitamente de acordo. A segunda condição é que, sem se 
excluir a companhia de baile, se não impusesse como condição ao governo a necessidade da sua 
conservação; que melhor era que não existisse essa companhia, mas quando se julgasse necessária a sua 
existência, o governo só a pudesse auxiliar no caso de que a despesa total não excedesse o máximo 
consignado, e que esta cláusula fosse expressa na lei; também aceito esta exigência. A terceira condição é 
que eu cedesse da pretensão da desapropriação do teatro de S. Pedro de Alcântara ou da construção de 
um novo teatro. Bem que a iniciativa da desapropriação pertença no art. 5º da proposição da câmara dos 
Srs. deputados, se eu não fizesse mais do que adotá-la no meu projeto substitutivo, condescenderei com a 
vontade do honrado senador. Até porque, segundo estou informado, a autorização da desapropriação do 
teatro de S. Pedro de Alcântara teve por fim principal fazer cessar a excessiva despesa do aluguel enorme 
que os proprietários exigem; mas é esta uma circunstância que não impede que se obtenha o fim principal 
da lei; nem impede que tal autorização possa vir a conceder-se, quando a experiência mostre a sua 
necessidade; é uma questão de tempo, um verdadeiro adiamento da discussão. 

O nobre senador, exigindo que na lei se não trate desta idéia, nem por isso a repele. Deseja o nobre 
senador que nestes três anos se experimente a forma por que S. Exª. entende que o negócio deve ser 
dirigido, convenho; a experiência, e só ela, pode mostrar se a quantia concedida é ou não suficiente, e se a 
desapropriação do teatro é indispensável, até como meio de pôr limites às pretensões exageradas dos seus 
proprietários. 

Na conformidade do exposto, aceitando todas as alterações propostas pelo nobre senador, vou 
mandar à mesa uma nova emenda substitutiva do art. 1º do projeto, pedindo licença ao senado para retirar 
a primeira que ofereci. Espero que o nobre senador haja de conformar-se com esta emenda, que está 
redigida segundo a sua proposta de transação. 

O Sr. Clemente Pereira retira a sua emenda, e oferece esta outra emenda substitutiva ao art. 1º 
"O governo fica autorizado para auxiliar por tempo de 3 anos as companhias do canto, dramática 

nacional e de baile ou somente as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



duas primeiras, quando não seja possível manter as três em um ou mais teatros, consignando a cada uma a 
quantia que julgar suficiente, contanto que a despesa total não exceda de 144:000$ por ano. –Clemente 
Pereira." 

É apoiada. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, levanto-me para declarar que voto pela emenda agora 

proposta pelo nobre senador pelo Pará, porque nela se compreende a base dos princípios que declarei ao 
senado. Eu, contando com toda a descrição e espírito econômico que dirige a atual administração, estou 
convencido que o máximo fixado pelo nobre senador na emenda que acaba de ser apoiada não há de ser 
talvez despendido, e se o for, há de ser em conseqüência de urgentíssima necessidade. 

Eu não julgo necessário dizer coisa alguma mais a este respeito, porque o que eu disse de mais 
essencial ficou em silêncio no discurso do nobre membro; visto que com aquela benevolência que o 
caracteriza, explicou inteiramente o que se costuma fazer quando há acordo entre partes que se conciliam. 
S. Exª. com o seu apoio e emendas fez-me honra que eu não merecia. Procurarei daqui por diante tomar o 
seu voto por guia de qualquer opinião que tenha de aqui emitir no senado. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Obrigado. 
Dá-se por discutida a matéria; o artigo é rejeitado, e aprovada a emenda do Sr. Clemente Pereira. 
Segue-se a discussão do art. 2º. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Não me parece conveniente que, dando-se ao governo a autorização 

votada no artigo antecedente, se desça à prescrição de condições nimiamente detalhadas, algumas das 
quais podem até ser contestadas de inconvenientes; e sou antes de opinião que se deixe à ilustração, zelo 
e prudência do governo o determinar as condições com que devem ser contratadas as companhias dos 
teatros. Por estas razões oferecerei uma emenda substitutiva do art. 2º. (Lê a emenda.} 

Julguei conveniente fazer este aditamento a respeito do contrato celebrado com o artista João 
Caetano, porque no art. 7º da proposição da câmara dos Srs. deputados se contém disposição semelhante, 
parecendo-me que ela ficará mais bem colocada neste lugar, e existe contrato, deve ele ficar 
expressamente garantido. 

É apoiada a seguinte emenda substitutiva ao art. 2º. 
"Os espetáculos das sobreditas companhias serão contratados com um ou mais empresários, 

debaixo das condições que o governo julgar mais conveniente; e só no caso de se não poderem o ter 
empresários satisfatórios, poderá a direção dos teatros ser cometida a um ou mais administradores, 
guardando-se o contrato celebrado com o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ator João Caetano dos Santos relativamente aos espetáculos da companhia dramática nacional. – Clemente 
Pereira.” 

A emenda entra em discussão com o artigo. E não havendo quem fale sobre a matéria, dá-se por 
discutida. Aprova-se a emenda rejeitando-se o artigo. 

Passa-se a discutir o art. 3º do projeto. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Parecer-me que a matéria contida neste artigo não está 

suficientemente desenvolvida. Concede-se ao governo uma autorização que lhe compete pela constituição, 
e não se compreende nela a de dar certas providências que alguém, que não eu, poderá questionar se 
estão ou não nas suas atribuições, e por isso é bem que elas se especifiquem na lei. Por estas razões 
ofereço como emenda substitutiva ao art. 3º a disposição do art. 6º do projeto substitutivo. (Lê.) 

"Compete ao governo toda a ingerência nos sobreditos teatros que ele julgar conveniente empregar, 
tanto na parte econômica, administrativa e policial, como mesmo na artística, por forma que satisfaçam 
completamente o fim de instituições de semelhante natureza: podendo impor nos regulamentos, instruções 
e mais determinações que expedir para o bom regime dos mesmos teatros as penas até seis meses de 
prisão e até 600$ de multa. – Clemente Pereira." 

Não se pode contestar ao governo o direito de superintender as empresas dos teatros; desde que ele 
é o primeiro contribuinte dos mesmos teatros, assiste-lhe o dever e o direito de fiscalizar a forma por que 
são empregados os dinheiros públicos; não se lhe pode pois nesta parte negar o direito de inspeção. 

Também se lhe não pode negar toda a ingerência nos teatros, que for necessária, para que eles 
correspondam ao fim da sua instituição: é necessário que não se cometam mais abusos que possam ser 
prejudiciais à moral pública, é necessário nas peças que representarem, principalmente nas dramáticas, se 
não cometam erros artísticos, de literatura e linguagem: é necessário que o público não seja iludido, e que 
cesse a agiotagem e outros escândalos de que temos sido testemunhas. Talvez pareça excessivo o máximo 
das penas propostas; mas eu entendo que casos podem haver em que talvez este máximo ainda seja 
pequeno; entretanto, se algum nobre senador o quiser reduzir, aceitarei a emenda que se oferecer neste 
sentido. 

A emenda é apoiada e entra em discussão. 
O SR. MONTEZUMA: – Se o nobre autor da emenda não me tivesse permitido fazer algumas 

reflexões relativamente ao máximo das penas estabelecidas na sua emenda, eu decerto muito me 
acanharia, e não ousaria fazer reflexões algumas; mas como o seu nobre autor foi o primeiro que disse que 
não teria dúvida, no caso do senado achar demasiado o máximo, de adotar uma emenda mais conforme à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



natureza mesmo da empresa, eu vou ver se posso conseguir do senado com algumas observações alterar 
as penas declaradas na emenda do honrado membro pelo Pará. 

Em geral, Sr. presidente, eu prefiro, sempre que o interesse público se não oponha, sempre que o fim 
do direito criminal ou das penas não contraria, penas pecuniárias às penas corporais. No caso em que nos 
achamos ainda mais este princípio pode ter aplicação. Trata-se de punir o empresário por qualquer 
malversação, por qualquer infração policial que cometa na direção da empresa. Ora, eu estou convencido 
de que a utilidade pública não exige tanto que ele seja preso, que seja indispensável sempre a pena de 
prisão; mas a utilidade pública exige que ele seja punido da maneira a mais sensível para ele: por isso, 
punindo-o na algibeira, seria com efeito aquilo que melhor efeito produziria. Acho, portanto, pequeno o 
máximo da pena pecuniária; acho porém demasiado o máximo da pena da prisão corporal: limitaria o 
máximo da pena corporal a três meses e aumentaria o máximo da pena pecuniária a 1:000$. Se o 
empresário ou qualquer dos empregados do teatro envolvidos na emenda cometer crime que mereça pena 
maior que a de três meses de prisão, estou convencido que o ato há de ser classificado em alguns dos 
artigos do nosso código criminal, e nesse caso tem a pena do código e não a do projeto que se discute. 

Ora, eu lembrarei mais ao senado quanto ele deve de ser parco na determinação da pena corporal, 
por isso que não se diz na emenda que para a pena ser imposta se guardarão todas as formas do processo 
estabelecidas para crimes que têm uma pena correspondente no nosso código; trata-se de impor uma pena 
administrativamente, isto é, tomando-se somente aquele conhecimento verbal que é indispensável para a 
administração impor a pena. E é necessário que seja assim, porque de outra forma não se conseguiria o 
fim; mas então, sendo a pena corporal imposta administrativamente, acho que ela é demasiada quando 
estabelece o máximo de seis meses de prisão, podendo limitar-se a três meses. Se o empresário, ou 
qualquer dos envolvidos na pena cometer falta ou crime que mereça ser punido com a pena de seis meses, 
necessariamente há de achar no código criminal alguma disposição em que ele seja incluído. Por isso, se o 
honrado membro concorda com esta minha idéia, eu aumentarei o máximo da pena pecuniária a 
1:000$000, e diminuirei a corporal a três meses de prisão. 

É oferecida a seguinte emenda: 
"Seja elevado o máximo da pena pecuniária a 1:000$, e diminuído o da pena corporal a três meses 

de prisão. – Montezuma." 
A emenda do nobre senador é apoiada e entra em discussão. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Estabelecendo de seis meses o máximo da pena de prisão, nada 

mais fiz que conformar-me com leis em 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vigor onde ele vem estabelecido; apesar disso, sabendo que alguns nobres senadores acham este máximo 
excessivo, antes que esta dúvida aparecesse, declarei que aceitaria qualquer emenda que o reduzisse, 
apesar de estar convencido, pela experiência do que se tem passado nos nossos teatros, que excessos 
podem aparecer, para reprimir os quais, em casos extremos, podia ainda ser moderado aquele máximo. E 
como na discussão têm aparecido referências aos empregados dos teatros, devo declarar que não é para 
eles necessária tão rigorosa pena; a sua decretação tem antes em vista os perturbadores da ordem, que 
mais de uma vez têm cometido excessos perigosos nos teatros; e estimaria não ser obrigado a renovar a 
memória de tais fatos. Quanto às pessoas contratadas, poucos serão os casos em que possa ser aplicada a 
pena de prisão; para elas a pena de multa é a que me parece dever ser aplicada, e convirá que ela seja 
especificada nos contratos. O meu fim é particularmente punir os que se apresentam perturbando a ordem 
pública dentro dos teatros; e se parecer severo demais, é porque sendo indulgente a outros respeitos, sou 
extremamente intolerante com os perturbadores da ordem pública. Votarei pela emenda do honrado 
senador pela Bahia. 

O SR. LOPES GAMA: – Não sei que crimes possam ser cometidos no teatro pelo empresário e atores 
que mereçam uma prisão de três meses, como se propõe na emenda mais favorável (na outra é de 6 
meses). Quanto à multa de 600$ ou de 1:000$000, é indiferente; mas três meses de prisão já pelo código é 
crime um pouco grave. Se o empresário ou ator cometer um crime dentro do teatro, está claro que há de 
responder segundo o código criminal. Ele não tem que responder senão por faltas, como, por exemplo, 
mudar o espetáculo que se tem prometido, não pagar os atores etc.; e por isso há de ser punido com três 
meses de prisão? Penso que com alguns dias de prisão ficará preenchido o fim dos nobres autores das 
emendas; três meses de prisão é pena que o código impõe a crimes de natureza mais grave que o 
empresário ou ator pode cometer. Não se podem considerar crimes esses chamados teatrais; o que aí há 
são faltas, faltas que não devem ser reprimidas por semelhante modo... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador quer mandar alguma emenda? 
O SR. LOPES GAMA: – Não, Sr. presidente, só faço estas considerações. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu levanto-me unicamente para fazer algumas observações ao que acaba de 

dizer o nobre senador pelo Rio de Janeiro. 
Eu creio que o nobre senador não encarou a questão pelo lado por onde deve ser encarada, ou 

encarou-a só por um lado. Eu disse (e creio que o nobre senador pelo Pará também encarou por este lado), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eu disse que, quando fosse cometido qualquer crime que pudesse ser classificado em algum dos artigos do 
código criminal, a pena deverá ser a imposta pelo código. Mas nessa ocasião também lembrei ao senado 
que era necessário um processo, era necessário que se seguissem os trâmites estabelecidos no código do 
processo, que este processo muitas vezes ou quase sempre não podia ter aplicação com utilidade pública 
em crimes policiais da ordem daqueles de que se trata atualmente nesta lei, era indispensável que tais 
penas sejam impostas administrativamente; que o processo não siga os trâmites estabelecidos no processo 
criminal. Esta consideração que eu fiz perante o senado foi que o nobre senador pelo Rio de Janeiro não 
tomou em consideração. Também me parece que o honrado membro não tomou em consideração senão os 
crimes que poderiam ser propriamente teatrais, e então disse “que crime pode um ator ou uma atriz, ou um 
empresário, cometer que mereça a pena de três meses de prisão?" Decerto que isto, dito assim, não 
oferece dúvida alguma; estou persuadido mesmo que não acontecerá um só destes casos; mas note o 
nobre senador que a lei não tem somente por fim punir atores, atrizes ou empresários, tem também de 
acabar com as assuadas feitas no teatro, tem de pôr termo a todas essas desordens que se praticam dentro 
do teatro, e estas penas serão impostas administrativamente. Portanto, não tendo por fim somente a lei 
punir as faltas cometidas por atores, atrizes e empresários, tendo também por fim obter que se acabem as 
assuadas, sendo por conseqüência muito possível que tais assuadas partam dos atores, atrizes e 
empresários, não devendo o público ser bigodeado pelo capricho dos empresários, e menos dos atores a 
atrizes, é preciso marcar o máximo da pena corporal. Eu sei perfeitamente a que o nobre senador pelo Rio 
de Janeiro alude, eu sei que na Europa geralmente se toma mais em consideração agravar a pena 
pecuniária do que a pena corporal; mas nós sabemos que tais indivíduos que vão para os teatros cometer 
assuadas, têm menos meios para satisfazer a pena pecuniária; entretanto ficariam completamente livres de 
toda a pena se acaso nós nos limitássemos unicamente a esse gênero de pena. É preciso, portanto, 
estabelecer a pena corporal. 

Desejo que o nobre membro tome em consideração toda a diferença que existe entre a maneira por 
que há de ser processado o criminoso neste caso e o criminoso em geral, segundo os termos do processo 
do nosso código criminal. Em um caso segue-se trâmites do processo criminal, e no caso de que se trata o 
processo é absolutamente administrativo. Se o nobre membro se lembrar das disposições da lei de 26 de 
outubro de 1831, verá quanto ela é severa, principalmente no art. 5º. Quando foi discutida essa lei se 
conheceu que era indispensável haver alguma severidade a respeito dos crimes chamados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



policiais; o honrado membro pode aplicar aquelas razões que sustentaram a disposição da lei de 26 de 
outubro de 1831 ao caso de que se trata. Nós poderemos aqui fazer alguma coisa na lei que se discute, 
porque é indispensável que o processo não seja o processo criminal, seja um processo completamente 
administrativo. O nobre membro sabe perfeitamente que ainda hoje se impõe penas corporais a atores e 
atrizes por mero arbítrio do chefe de polícia. Não posso dizer agora o máximo dessas penas, mas parece-
me que é até 15 dias de prisão, segundo as circunstâncias. Se, pois, havemos de deixar isto a arbítrio da 
autoridade policial, melhor é que consignemos na lei uma disposição tal que, marcando um máximo, faça 
ver àqueles que a contrariarem, que fazem parte das companhias do teatro, àqueles que freqüentam os 
teatros, que tais e tais são as penas, e que, por conseqüência, não devem praticar atos que podem chamar 
sobre si a imposição dessas penas. Tudo isto será discriminadamente fixado nos regulamentos do governo; 
nós aqui não fazemos outra coisa mais do que declarar o máximo, deixando ao executor da lei o graduar a 
pena segundo as circunstâncias. 

Sr. presidente, talvez nós pudéssemos deixar um arbítrio maior à administração, quando tivesse de 
regular a imposição destas penas; talvez nos devêssemos contentar com a prudência do poder executivo 
quando exerce essa alta tutela, da qual é um dos casos aquele que agora se discute, deixando a sua 
sabedoria o avaliar inteira e absolutamente o que for justo impor neste ou naquele caso. No entanto eu sigo 
opinião diversa; desejo que o corpo legislativo estabeleça o máximo das penas. Parece-me que na minha 
emenda não há severidade demasiada, se avaliarmos bem o modo por que convém proteger a paz, a 
tranqüilidade, e boa ordem nos teatros. Se porém o nobre membro quiser ainda opor-se a esta opinião, 
estou pronto a ceder à sua reconhecida ilustração, e conhecimentos de jurisprudência. Eu, se ele me 
convencer, não tenho dúvida alguma em ceder, retirando a minha emenda, e adotando aquela que se 
apresentar. O que eu desejo, assim como creio que deseja o nobre membro pelo Pará, não é outra coisa 
mais que conseguir o fim da lei, isto é, evitar desordens, evitar, em uma palavra, caprichos que podem 
comprometer os trabalhos dos teatros, e inutilizar as vantagens que todos esperam de tais 
estabelecimentos. 

Tendo dado meio-dia, fica adiada a discussão. 
Prossegue a discussão, adiada pela hora na última sessão, do requerimento do Sr. Tosta, propondo 

que o art. 4º do projeto do senado – II – deste ano sobre o crime de pirataria seja remetido às comissões de 
legislação e de marinha e guerra, para propor sobre sua matéria o que julgar mais conveniente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discutida a matéria, é aprovado o requerimento do Sr. Tosta; e igualmente são aprovados os outros 
artigos do projeto – H – para passarem à terceira discussão. 

Entra em segunda discussão o art. 1º do projeto – I – deste ano, oferecido pela comissão de 
constituição, em substituição ao projeto – G –, estabelecendo, no caso de guerra externa, o processo e 
julgamento de alguns crimes por meio de conselhos de guerra. 

É apoiada a seguinte emenda: 
"Suprima-se o nº 5 do art. 1º – Carneiro Leão." 
O SR. LOPES GAMA: – Quando na primeira discussão dei o meu voto para que este projeto 

passasse à segunda discussão, foi por estar convencido da necessidade de uma lei que punisse crimes tão 
graves como aqueles que vêm especificados no art. 1º do projeto; nem no código criminal se encontram 
penas para crimes de semelhante natureza, e então era indispensável que uma lei viesse designar quais as 
que merecem estes crimes; mas considerou-se que só no tempo de guerra essas penas deveriam ser 
aplicadas. A comissão, a quem foi remetido o projeto, fez-lhe uma emenda, quanto a mim muito útil, pois o 
modo por que estava redigido no princípio era suscetível de dar idéia de que a imposição destas penas 
poderia ter lugar em outras circunstâncias que não fossem as de guerra. 

Mas, Sr. presidente, por ter eu considerado necessárias algumas penas para crimes desta natureza, 
não hipotequei o meu voto para que o artigo 1º passasse tal qual se acha redigido. Acho que há uma 
verdadeira confusão na classificação destas penas; acho que não se seguem os princípios de 
jurisprudência criminal que o Brasil tem adotado no seu código, nas suas leis criminais... 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado! 
O SR. LOPES GAMA: – Aqui se estabelece, por assim dizer, uma pena só para todos os crimes, e 

esta pena é a de morte. Consultando-se os artigos de guerra, que são aqueles a que me parece se refere 
este art. 1º, vê-se que para cada um destes crimes aqui especificados não há senão a pena de morte, e em 
alguns casos não a pena de morte por execução militar, mas a mesma pena de forca, o que em um exército 
em guerra dificilmente se poderá cumprir; seria preciso que os auditores de guerra fossem acompanhados 
dos algozes e de tudo quanto é preciso para semelhantes execuções. 

Ora, por outro lado também vejo que as leis militares não satisfazem plenamente aos fins da lei, 
porque não vejo pena alguma nessas leis contra os espiões. Para se dizer que eles fossem condenados 
segundo as leis militares, era preciso que as leis militares impusessem penas a esta classe de criminosos; 
mas eu consultei essas leis, e não achei nelas nenhuma pena contra os espiões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Além disso, vejo uma grande desproporção entre as penas impostas contra os brasileiros apanhados 
com as armas na mão... 

UM SR. SENADOR: – Há uma emenda substitutiva. 
O SR. LOPES GAMA: – A emenda favorece a minha argumentação, porque não poderemos admitir 

uma pena única para todos os crimes. Que crime pode haver mais grave do que o do brasileiro que 
empunha as armas contra o seu país, que vai ajudar ao inimigo a ofender ao seu país? Parece-me que não 
pode haver crime maior; entretanto oferece-se uma emenda para reduzir este crime à proporção da 
penalidade estabelecida pelo código; e que pena estabelece o código? Vinte e quatro anos de prisão no 
grau máximo. Já se vê a desproporção em que está a pena para um crime tão grave como este para com os 
outros todos que vão ter a pena de morte; 24 anos de prisão com trabalho é muito menos que a pena de 
morte, não é pena que esteja em proporção para com outros crimes que, no meu conceito, são muito menos 
graves. 

Depois vejo que a lei se aparta dos princípios que presidiram a codificação das disposições criminais 
do país. Admitiu-se o princípio da divisibilidade das penas; este princípio não é adotado na lei que 
discutimos; o soldado que deserta é punido tão gravemente como o cidadão que lhe dá ajuda ou favor para 
que deserte, porque tal é a disposição da lei criminal. Esta lei diz que aquele que entrar em conspiração ou 
ajudar o soldado a fugir terá a pena de morte; mas isto é em relação a outros militares; entretanto o que faz 
esta lei que discutimos? Estende esta pena, necessária talvez para manter a disciplina do exército, aos 
paisanos que ajudarem ou concorrerem para semelhante crime, de modo que vem o cúmplice a ser tão 
punido como o próprio soldado desertor. Parece-me que em tais circunstâncias se devia modificar a pena, 
para que seja mais acomodada a este crime, que o soldado que deserta não tenha a mesma pena que 
aquele que o ajudou a desertar. Não basta impor uma pena só, porque podem haver cúmplices em uma 
deserção: por exemplo, o pai, o parente próximo, o irmão que der auxílio a um desertor ou concorrer para a 
sua fuga, merecem com efeito uma pena; mas há uma circunstância, quanto a mim atenuante, que deve 
minorar um pouco a pena, e é que não cometem estes indivíduos este crime com o fito de diminuir as forças 
públicas, as forças que o Estado têm empregado para debelar o inimigo; são afeições de família, são 
simpatias naturais que não devem ser castigadas de uma maneira tão forte como o crime daquele que se 
vai introduzir no exército espontaneamente, ou movido por algum interesse, a fim de concitar o soldado a 
que deserte. 

Ora, à vista de todas estas ponderações, como adotar uma pena única, e tão forte, para todos os 
crimes, pois, como disse, as leis militares não estabelecem outra? Além disto, um dos crimes que se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



apresentam neste 1º artigo não tem pena nenhuma, nem no código, nem nas leis militares; é o crime de 
espião; porque o que diz o código? – Aquele que der auxílio ou entrada a espiões –, não fala de espiões; o 
legislador brasileiro considerou que naturalmente os espiões são estrangeiros, que nenhum governo 
assisado vai cometer semelhante missão a um indivíduo do país com que está em guerra. Assim, castiga ao 
brasileiro que der auxílio ou receber tais espiões, mas não impõe pena ao próprio espião. No código não se 
trata deste crime; nas leis militares também não vejo; e dizendo-se aqui neste 1º artigo que este crime será 
punido segundo as leis militares, a conseqüência é que fica sem punição nenhuma. 

Demais, Sr. presidente, como é que podemos castigar, punir com uma pena tão grave todos estes 
crimes que o são na ocasião da guerra, quando aliás parece que se quer supor que são ações indiferentes 
na ocasião da paz? Pois aquele que concorre para a deserção do soldado em tempo de paz não tem pena 
alguma? Aquele que entrar numa fortaleza sem ser pelas portas com o fito de cometer talvez um furto, ou 
praticar qualquer ato reprovado pelas leis, não tem pena alguma, e na ocasião de guerra é que logo deve 
ter a pena de morte por qualquer destes atos aqui mencionados? 

Todas estas considerações devem mover o senado a fazer com que se alterem as penas aqui 
estabelecidas, que não se deixe assim tão vagamente o artigo, dizendo – serão punidos segundo as leis 
militares –, quando as leis militares não têm senão uma pena, e é a pena de morte para tudo. Fui consultar 
os artigos aplicáveis às disposições deste art. 1º, e a todas, a lei impõe a pena de morte sem nenhuma 
gradação. Ora, eu entendo que a gradação era necessária. Não mando emenda à mesa; faço simplesmente 
estas considerações, para que a lei saia do senado de modo que não precise de correção na outra câmara. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, quando o príncipe magnânimo, que por nossa felicidade está 
sentado no trono brasileiro, constantemente nos está mostrando por palavras e por fatos o seu desejo 
ardente de ver unidos os seus súditos, os seus filhos; quando com freqüência usa de uma das mais belas 
prerrogativas que a constituição outorgou ao poder moderador, exercitando a virtude da clemência para com 
aqueles que, transviando-se do caminho dos seus deveres, arrependidos suplicaram o perdão; quando se 
observa que em todos os atos, em todas as palavras do nosso ilustrado soberano não ressumbra senão o 
grande pensamento tantas vezes manifestado nas falas de abertura do parlamento da necessidade de 
união, de concórdia da grande família brasileira, parece que o ministério deveria não só pôr tropeços à 
realização das vistas paternais do augusto chefe da nação, mas, pelo contrário, empregar todos os meios 
para que elas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fossem completamente realizadas. Bem longe de pretender aterrar o país, corria ao ministério o dever, a 
obrigação de afastar dele todos os motivos de susto, de terror; e provar por fatos bem significativos que o 
seu intento é marchar no terreno da constituição, sem jamais propor medidas opostas a ela, contrárias aos 
interesses do país, contrárias às luzes do século. 

Mas o que se tem visto, Sr. presidente, nesta casa? O contrário disto! Projetos contrários à lei 
fundamental, projetos em que a pena de morte é barateada de uma maneira horrível, tem ocupado a nossa 
atenção há perto de um mês! Comissões especiais para julgamento de crimes de paisanos, a pena de 
morte imposta sem critério, sem discernimento, com horrível profusão, tal é a doutrina do art. 1º do projeto 
em discussão! O que quer o ministério fazer deste país? Onde quer levá-lo? E há de o senado brasileiro 
apoiar o ministério nos seus planos de destruição? Há de o senado brasileiro dar o seu voto ás disposições 
do art. 1º? Há de o senado, que é um dos mais firmes sustentáculos desta monarquia constitucional, que 
nós tanto prezamos, que nós idolatramos, há de o senado brasileiro, digo, consentir que leis de sangue, leis 
draconianas, passem nesta casa, e sejam remetidas para a câmara dos Srs. deputados? 

Não basta que a constituição seja calcada aos pés com o estabelecimento da comissão que ela 
reprova? Quer-se ainda derramar o sangue dos brasileiros? Quer-se punir com a pena de morte crimes que 
seriam bem castigados com a de prisão ou a de galés? Quer-se destruir os princípios cardeais da 
jurisprudência criminal sancionados pelas luzes, pela civilização do século? Senhores, este projeto, repito, é 
um anacronismo; ele vai dar triste idéia do nosso país. Porventura haverá necessidade de incutir terror nos 
brasileiros? Acredita o ministério que pode governar com o terror, com o medo? Acredita que o terror, que o 
medo tenham o resultado que deseja? Engana-se. Pode ser que por alguns momentos apareça este 
resultado; mas fique certo o ministério que o ódio e a execração pública será uma conseqüência necessária 
de tais medidas. Permita-me o senado que eu tenha a honra de ler na sua presença as seguintes palavras 
do grande Tácito, que vêm muito a propósito: Metus et terror ut infirma vincula charitatis, quae ubi 
removeris, qui timere desierint, odisse incipient. Parece, Sr. presidente, que o grande Tácito, que na 
verdade se pode dizer o escritor do mundo, estava já prevenindo que um ministério do país havia de ousar 
chegar ao ponto de oferecer ao corpo legislativo projetos da ordem do que hoje se discute. 

Em duas partes se divide naturalmente o art. 1º do projeto. A primeira tem por fim sujeitar todos os 
brasileiros a serem julgados em certos e determinados crimes por conselhos de guerra; a segunda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



designa quais são esses crimes, e ao mesmo tempo lhes impõe a pena que está determinada nas leis 
militares! 

Seria, Sr. presidente, temeridade da minha parte entrar de novo em uma questão que por tantos dias 
ocupou a atenção desta augusta câmara; mas seria ainda maior temeridade se porventura eu quisesse 
tratar hoje dessa questão depois dos luminosos e eloqüentes discursos que o senado ouviu, principalmente 
os que foram proferidos pelo nobre senador pela província da Bahia; discursos que na verdade nada 
deixaram a desejar, que pulverizaram completamente tudo quanto em contrário se disse nesta casa, e, devo 
confessá-lo, com muita habilidade; discursos, senhores, que devem ser lidos e meditados; não só por 
aqueles que seguem a opinião defendida e sustentada por esse ilustre senador a quem tenho a honra de 
referir-me, senão também por aqueles que a combateram. Se porventura, Sr. presidente, esses discursos 
forem lidos com a meditação a que eles têm incontestável direito, eu sou inclinado a crer que os que os 
lerem não podem deixar de reconhecer que não há um só caso, segundo a constituição do Estado, em que 
um paisano possa ser sujeito a um conselho de guerra. Admira até que a opinião contrária tenha sido 
sustentada nesta casa. Foi preciso todo o esforço, toda a habilidade dos que sustentaram o projeto em 
primeira discussão, para que ele passasse para a segunda; e concorreu também muito a consideração de 
que a rejeição do projeto traria talvez queda do ministério. 

O país, Sr. presidente, senão todo, ao menos uma parte dele, deve ter hoje perfeito conhecimento 
das nossas discussões; o país, juiz reto e imparcial, decidirá quem sustentou os direitos do cidadão 
brasileiro, ou antes quem pugnou pela manutenção da lei fundamental do Estado, se os que sustentam que 
um paisano não pode em caso algum ser julgado por um conselho de guerra, ou se os que defendem 
opinião contrária. O país verá com prazer que ainda aparecem defensores dos direitos sagrados do cidadão 
brasileiro. O país se convencerá de que ainda há representantes que, não temendo as ameaças do 
ministério, levantam a sua voz na tribuna e clamam alto e bom som contra medidas que tão claramente 
violam a constituição. 

É na verdade, Sr. presidente, um belo espetáculo, que uma pequena minoria nesta e na outra casa 
do parlamento esteja em contínua luta contra o ministério, contra os que o coadjuvam, e até endeusam, 
para sustentar e defender os direitos dos seus concidadãos. É belo espetáculo que oferece aquele que, 
dando de mão a cômodos e interesses, prefere o cumprimento de um dever sagrado, e não vacila em quase 
todos os dias lançar em rosto aos ministros os desvios que eles têm praticado, da senda dos seus deveres. 
Nem as provocações de quem me quer talvez obrigar a alguma cena nesta casa, nem as ameaças dos que 
se supõem, tão poderosos serão capazes de sufocar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a minha fraca voz; hei de continuar no posto de honra em que me coloquei enquanto as minhas forças me 
permitirem, convencido de que neste ponto presto um serviço ao meu soberano e ao meu país, de que dou 
uma prova do meu amor, do meu respeito, da minha adesão às instituições que felizmente nos regem. 

Sr. presidente, não vejo na casa um só dos Srs. ministros; desejava perguntar-lhes se eles não 
conhecem a situação em que se acham. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador que se restrinja ao objeto da discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Eu vou a isso. O meu intento, por ora, é mostrar em geral os perigos da adoção 

do art. 1º, e depois hei de combatê-lo por partes. Quero mostrar os perigos da adoção deste projeto para 
votar por mais uma razão contra ele. Mas V. Exª. entende que não estou na ordem, obedeço, vou à matéria. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu entendo que o nobre senador, combatendo o artigo nas suas diferentes 
partes, chega ao seu fim. 

O SR. D. MANOEL: – Pois bem, vou a isso. Não entrarei portanto, Sr. presidente em uma questão já 
tão ventilada, sobre a qual o país, senão já todo, ao menos a maior parte dele, tem formado o seu juízo. 

Senhores, a questão da inconstitucionalidade do projeto não é mais questão... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Apoiado. 
O SR. D. MANOEL: – ...e a prova V. Exª. a viu no projeto que passou. Veja V. Exª. que tendo-se 

considerado nesta casa o crime de pirataria como um crime especial, o mais grave, o mais horroroso, tanto 
se conheceu a força dos nossos argumentos, principalmente dos meus nobres colegas, que apenas entrou 
em discussão o projeto chamado dos piratas, veio uma emenda acabando com os conselhos de guerra para 
aquele crime, e substituindo-os pelo julgamento de um magistrado, porque o auditor de marinha é um 
magistrado. Pois vós, que haveis considerado o crime de pirataria como o mais grave, o mais horroroso, 
como um crime especial, não sujeitastes os piratas aos conselhos de guerra, apesar de estar assim 
determinado no projeto, e quereis sujeitar agora outros criminosos que não são de tanta importância a 
esses conselhos de guerra? Por que mandastes logo uma emenda ao projeto sobre os piratas? Não foi pela 
força da argumentação do nobre senador pela Bahia? Essa mesma força de argumento não foi confessada 
e reconhecida pelo nobre senador por Minas, e pelo nobre senador por Pernambuco? Sem dúvida 
nenhuma. Eis explicada a razão da emenda a que me tenho referido. 

Passou, atenda bem V. Exª., a idéia da pena capital para o crime de pirataria, mas o julgamento foi 
alterado. O que prova isto? O triunfo da discussão, porque nesta parte, regozijemo-nos, meus colegas da 
oposição, o nosso triunfo tem sido o mais completo, ouso asseverá-lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cheio da maior ufania por ter contribuído para ele; triunfo que não é nosso, mas da constituição, dos 
princípios, e dos direitos sagrados que essa lei admirável outorga ao cidadão brasileiro. Portanto, meus 
colegas da oposição, não paremos na nossa carreira, vamos marchando, porque o triunfo há de ser 
infalível. Tenho para mim que estes projetos hão de dar cabo do ministério, estes projetos têm tirado ao 
ministério toda a força, têm mostrado que ele está nos paroxismos, e que então lança mão dos remédios 
mais heróicos para viver. Não vejo, portanto, esse afã em sustentar tais projetos, e vou acreditando que 
mesmo os que o tem defendido recuaram um pouco porque já vão conhecendo que a opinião pública se 
tem pronunciado contra eles da maneira a mais patente, a mais clara. Portanto não me ocupo mais com a 
questão da inconstitucionalidade que está fora do combate, é questão decidida pela opinião do país; e 
quem se atreverá a afrontar a opinião do país? Vede como a imprensa se tem manifestado em toda a parte 
contra semelhantes projetos? Vede como o tem defendido a imprensa que apóia o ministério? O projeto, Sr. 
presidente, rouba garantias, rouba direitos, e nós, que o combatemos, queremos que o cidadão brasileiro 
não perca uma só das garantias, um só dos direitos que lhe são outorgados pela constituição; portanto, a 
favor de quem se decidirá a opinião pública? De vós ou de nós? É evidente a decisão. 

Sr. presidente, medidas desta ordem não fazem senão abalar os governos, é tal o choque que elas 
produzem no país, que deste choque resulta necessariamente o abalo dos ministérios que as propõem. 
Permita V. Exª. que eu cite a este respeito a seguinte passagem de um grande escritor: 

"Os governos não datam verdadeiramente a sua estabilidade senão do dia em que desarmaram a 
sua política de todos os rigores, de todas as vinganças que a lei lhes deu para sua defesa, e que eles 
devem repelir como armas, não só inúteis, mas perigosas, desde que não têm mais necessidade de 
combater." 

A quem tendes vós de combater dentro do país para lançar mão de tais medidas? Não acho na casa 
quem me responda; mas parece que o nobre senador por Minas está dando atenção para fazer o que já fez 
na primeira discussão, isto é, suprir a falta dos Srs. ministros. Veja V. Exª. se eu não tenho razão de 
censurar o ministério pelo seu comportamento. Pois, senhores, é possível que em uma discussão tão 
importante os Srs. ministros se retirem para fora da sala, e que não esteja presente nenhum? Eu ouço-os ali 
conversando, fazendo bulha, como se isto fosse sala de conversa. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas isso não obsta a que o nobre senador prossiga na sua argumentação. 
O SR. D. MANOEL: – Vou andando; mas eu daqui a pouco até hei de pedir a V. Exª. que use dos 

seus direitos, mandando calar aqueles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



senhores que me estão interrompendo; vêm para aqui fazer bulha para não discutirem, e esta casa não é 
de conversas, é de discussão; quem quer conversar, retira-se. Não só não assistem à discussão, não só 
não querem ouvir o orador que pode discutir com eles, mas, de mais a mais, vêm fazer bulha, interromper-
me. O nobre senador (para o Sr. Limpo de Abreu) ri-se? Pois dar-lhes-ia um bom conselho se lhes dissesse 
que se calassem, e estou persuadido que o havia de conseguir, porque eles atendem ao nobre senador. 

Vamos à segunda parte, porque, repito, a primeira, isto é, a idéia dos conselhos de guerra para 
julgarem paisanos, está abandonada, e suponho que aparecerá alguma emendinha nesse sentido; 
veremos. 

Leis de sangue!... São estas as leis recomendadas pela coroa na fala de abertura da sessão? Não 
são outras as matérias que devem ocupar a atenção do corpo legislativo segundo as expressas 
recomendações da coroa? Mas o ministério quer iludir o país, quer iludi-lo com os chamados 
melhoramentos materiais, pondo, a par destes, leis de sangue. Tereis estradas de ferro, tereis pontes, tereis 
canais, e não sei o que mais, enfim, tereis o Eldorado; mas também tereis a pena de morte com profusão, 
tereis também conselhos de guerra para compensar os benefícios das estradas de ferro, dos canais, das 
pontes etc. Eis o sistema deste ministério; mas Deus há de permitir que ele caia quanto antes; e, antes que 
caiam nossas cabeças, Deus há de ouvir as súplicas dos bons brasileiros, há de dar aos Srs. ministros o 
descanso de que já carecem muito, até porque estão um pouco decrépitos. 

Aqui, Sr. presidente, eu poderia reproduzir os argumentos com que combati o projeto-pirata; mas, em 
verdade, depois do discurso luminoso e jurídico do ilustrado senador que me precedeu, discurso ao qual em 
verdade pouco ou nada se pode acrescentar, eu me julgaria dispensado de dizer mais nada sobre a 3ª parte 
do art. 1º. Todavia peço a atenção do senado para fazer algumas observações gerais. No mesmo erro em 
que caíram os autores do projeto que agravou as penas do crime de pirataria, caiu a nobre comissão de 
constituição, oferecendo à consideração do senado o projeto que se discute. Puseram de parte os princípios 
mais comesinhos da jurisprudência criminal, deram de mão a tudo quanto nos nossos dias se tem escrito 
sobre a matéria, desprezaram os conselhos da experiência, e colocaram-se acima dos homens mais 
distintos que tanto têm pugnado pela proporção das penas com os delitos. Tendo talvez lido o código de 
Dracon, encantados da sublime teoria que ele ensina, de que não há senão uma pena, porque não há crime 
que não deva ser punido com a pena de morte, a nobre comissão de constituição propôs no 1º artigo do 
projeto a pena de morte como a única que deve ser imposta aos crimes aí designados, sem discriminar 
circunstâncias agravantes, nem atenuantes, separando-se inteiramente do sistema do nosso código 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



criminal. Já hoje alguma modificação houve, já hoje alguns brasileiros escaparam de ser enforcados, porque 
o nº 5º, relativo aos nacionais que forem aprisionados em combate com as armas na mão, ou fazendo parte 
de forças inimigas, foi suprimido pela emenda que se mandou à mesa. Parece que depois do projeto 
elaborado alguém leu a legislação de Solon, e é talvez a essa leitura que alguns infelizes brasileiros devem 
agradecer o escaparem da forca. 

Vamos examinar cada um dos números do art. 1º. 
"Ficam sujeitos ao julgamento dos conselhos de guerra: 1º, os espiões." 
Já o nobre senador pelo Rio de Janeiro disse a este respeito o que havia a dizer. Eu não voto em 

caso algum para que um espião seja condenado à pena de morte, porque estou no firme propósito de não 
votar nesta casa pela pena de morte senão nos casos de morte. Excetuo alguns crimes puramente militares, 
e cometidos por militares, pelas razões que já foram expendidas em outra ocasião. Estou disposto a 
concorrer com o meu contingente para que alguns crimes que se não acham especificados na parte 2ª, art. 
68 e seguintes, do código criminal, tenham uma penalidade. Não me animo a mandar emenda à mesa, 
porque sei decerto que ela não passa, que por isso era necessário o beneplácito da chancelaria, e eu não 
estou disposto a pedir beneplácito nem a sujeitar as minhas emendas à chancelaria; e nem desejo que me 
aconteça o que aconteceu ao nobre senador pela província de Goiás... 

O SR. DANTAS: – Fez o seu dever. 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado. Eu tive a honra de votar pela sua emenda. A única coisa boa que 

havia relativa ao projeto-pirata, foi a que se desprezou, mas é porque não teve o "placet" da chancelaria. 
Não havendo no código criminal pena imposta aos espiões (há penas para os que dão auxílio aos 

espiões, mas não para os espiões), não tenho dúvida de votar por uma penalidade para eles. Um escritor 
distinto, muito conhecido, que consultei, sobre a matéria, diz que o direito das nações é muito duro e atroz a 
respeito dos espiões; que sabe que os seus clamores e de todos os filósofos serão impotentes, mas que 
observará às potências que é do interesse deles, que é enfim de eqüidade que nunca o espião seja punido 
com a morte. O mesmo escritor acrescenta que a espionagem é um estratagema de guerra que cada nação 
pode empregar para descobrir as forças e projetos da sua rival. Se o espião é do país, o crime parece muito 
mais grave e até vergonhoso, mas se o espião é estrangeiro, mandado, por exemplo, pela nação que faz a 
guerra, o crime é menos grave, e pode até não ser vergonhoso. O projeto não faz diferença alguma: não 
admite circunstâncias atenuantes; impõe a pena de morte ao espião, quer seja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nacional, quer seja estrangeiro, mesmo pertencente à nação beligerante. 
Senhores, condenar um desgraçado soldado, que foi mandado pelo seu general espreitar o 

campo inimigo, à pena de morte, será justo? O direito natural pode apoiar semelhante penalidade? 
Pois, não será bastante aprisionar o espião, prendê-lo, que já me parece assaz forte, e puni-lo 
com a pena de galés? Creio que sim; porque o que faz o soldado? Obedece à ordem do seu 
superior. Se não obedecesse o que sofria? A pena de morte. O general diz-lhe: – Ide espreitar o 
campo inimigo, se não fordes mando-vos fuzilar. Pois há de este desgraçado ser condenado à 
pena de morte? Não é isto jurisprudência de Dracon? Senhores, convém no crime de espionagem 
atender a muitas circunstâncias, e não o punirá com a pena última, como faz o art. 1º. Há de 
assim baratear-se a vida de um homem? Senhores, estamos no século XIX, estamos em um país 
aonde a legislação, se pode ser argüida, não é decerto de bárbara, mas pelo contrário de muito 
humana. Há alguma razão suficiente que justifique semelhante disposição? Não será vontade de 
derramar sangue, e talvez sangue brasileiro? O nobre senador (para o Sr. Limpo de Abreu) ri-se? 
É porque não tem medo. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Não dá licença que me ria? 
O SR. D. MANOEL: – Até gosto... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não me rio do que V. Exª. está dizendo. Não me dá licença? 

Não me dá licença que tome tabaco? 
O SR. D. MANOEL: – Até gosto que se ria. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Mas declaro que não me rio do que V. Exª. está dizendo. 
O SR. D. MANOEL: – O nobre senador não pode ter receio desta lei; eu também não tenho 

muito, mas advogo a causa dos meus concidadãos; não trato de minha pessoa, porque tenho aqui 
dever mais nobre, mais sagrado, do que cuidar de mim; tenho dever de cuidar daqueles que me 
fizeram a honra de colocar em uma lista tríplice, dever que me impõe o cargo de representante da 
nação; dever que me obriga a levantar a voz contra semelhante projeto, que não devia ter sido 
apresentado pelo governo, nem pela nobre comissão. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Não me arrependo de o ter apresentado. 
O SR. D. MANOEL: – Estou persuadido que mais tarde se há de arrepender... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não o creio. 
O SR. D. MANOEL: – ...porque V. Exª. é bom católico, sabe que é necessário o 

arrependimento para nos salvarmos. Faço, pois, votos para que o nobre senador se arrependa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“2º Os indivíduos que entrarem nas fortalezas, sem ser pelas portas.” 
Portanto, se um homem for apanhado entrando por uma fortaleza sem ser pelas portas, pena de 

forca, sem mais nem menos. Aqui não há circunstâncias atenuantes, não há nada, é logo forca! Aonde está 
a necessidade desta penalidade tão forte, tão bárbara, tão absurda? Eu não quero demonstrar agora estas 
três proposições, porque seria repetir o que disse na ocasião em que combati o projeto-pirata. 

“3º Os que atacarem sentinelas.” 
De sorte que um homem que chegar a uma sentinela o atacar, é também condenado à morte, sem se 

atender a circunstância alguma! Senhores, eu não preciso fazer sobre isto reflexões, basta ler; há de 
acontecer ao senado o que me acontece, isto é, tremer pela sorte dos meus concidadãos, cujas vidas se 
pretende ceifar com tal projeto. O sangue brasileiro correrá, mas nós não seremos responsáveis; nós em 
todo o tempo diremos: “Não somos responsáveis por essa carnificina, não contribuímos com o nosso voto 
para que semelhante barbaridade se cometesse no nosso século; pelo contrário, levantamos nossas vozes 
para combater esses projetos, para mostrar que são bárbaros, absurdos, indignos do século em que 
vivemos, e do país em que habitamos.” 

“4º Os que nas guardas, quartéis, arsenais, fortalezas, acampamentos, postos militares e hospitais 
procurarem seduzir para que desertem ou desobedeçam aos seus superiores as praças de primeira linha, 
polícia, guardas nacionais ou quaisquer outras pessoas que façam parte das forças do governo.” 

Senhores, se eu estou mortificado, se estou cheio de dor e aflição por ver que no meu país houve um 
governo tão ousado que apresentasse um projeto que serviu de base, como se diz, a este que se discute; 
com a leitura destes parágrafos o meu horror vai crescendo, e não sei mesmo se este horror chegará ao 
ponto de causar grave dano à minha saúde. Veja o senado quantas podem ser as vítimas sacrificadas pelos 
conselhos de guerra, com que facilidade se entrega tanta gente ao julgamento dos comissários do governo 
para sofrer a pena de morte. Não serão suficientes outras penas que não a de morte? Parece-me claro que 
sim. 

Vamos ao § 5º. Há emenda sobre a mesa. O nobre senador pelo Rio de Janeiro ponderou, com 
aquele critério com que costuma falar nesta casa, com aquela força de argumentação que todos lhe 
reconhecemos, ponderou, digo, todos os inconvenientes da emenda, toda a injustiça dela em relação aos 
outros crimes mencionados nos quatro números do art. 1º. 

A espionagem é, na verdade, um crime vergonhoso quando cometido pelo brasileiro; devo 
reconhecê-lo com esse escritor que há 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pouco citei. Mas, pergunto eu, qual será mais vergonhoso, mais horroroso, será o ato da espionagem ou o 
ato de um brasileiro pegar em armas e bater-se contra o seu país? Qual será o crime mais digno de maior 
punição, o daquele que convidou alguns soldados para desertarem, ou do que tomou armas contra a pátria? 
Segundo o projeto, o que procura seduzir as praças de primeira linha etc., para que desertem, é punido com 
a pena de morte; e os nacionais que forem aprisionados em combate com as armas na mão, ou fazendo 
parte das forças inimigas, já não sofrem a pena de morte, como diz o nº 5, mas a de prisão com trabalho por 
6 a 14 anos, que está decretada no art. 70 do código criminal, visto que se ofereceu emenda suprimindo o 
referido no parágrafo. Onde estão os princípios do direito criminal? Foram abandonados, e desconhecido o 
axioma da proporção da pena com o delito. Creio que assim se quer abusar do bom-senso do senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu creio que o nobre senador atribuiu intenções muito más aos autores do 
projeto, dizendo que abusam do senado. 

O SR. D. MANOEL: – Isto é uma expressão de que se usa muito nos parlamentos, como V. Exª. 
sabe. Abusar não é escarnecer do senado, não; V. Exª. bem me entende. Mas, enfim, se julga que a 
expressão não é parlamentar, eu a retiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Não é só essa. 
O SR. D. MANOEL: – Todas as que V. Exª. entender que não são parlamentares, a um simples aviso, 

eu as retirarei. 
O SR. PRESIDENTE: – O que eu digo ao nobre senador é que o nobre senador pareceu atribuir à 

comissão más intenções, porque não a combate como tendo ela oferecido aquilo que realmente entendeu 
ser útil, mas supondo que ela quis abusar do senado. 

O SR. D. MANOEL: – Não, senhor, eu me explico. Eu não atribuo à comissão más intenções, digo 
que o resultado da sua doutrina é sangue e mais sangue; ela entende, que o que apresenta é bom, eu 
entendo que é péssimo. V. Exª. sabe quanto desejo obedecer-lhe, e por isso estou pronto a dar todas as 
explicações que forem necessárias. 

A emenda, portanto, está em contradição manifesta com a doutrina do artigo; e é mais uma prova 
evidente de que o projeto não foi feito com a necessária meditação, porque, Sr. presidente, impôs a pena 
menor a um crime muito mais grave, e a crimes muito menos graves impôs a pena de morte, isto é prova de 
que a matéria não foi suficientemente estudada. Talvez que eu me anime a propor o adiamento para que a 
nobre comissão de constituição examinasse de novo o projeto e o harmonizasse com os princípios do nosso 
código, com as idéias geralmente recebidas do nosso código, e com as idéias geralmente recebidas em 
direito criminal. A passar o art. 1º como está, nós faremos uma legislação bárbara e contrária às luzes do 
século, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



contraria à índole da nação. E nós, senhores, que temos um código tão humano, que foi tão avaro na 
imposição da pena de morte, como havemos de afastar-nos desta lei que conta 21 anos de existência, e 
prodigalizar a pena de morte? 

Senhores, não é assim que haveis de prevenir os delitos no país; para os prevenir é de mister antes 
de tudo ter em vista a grande máxima de Sêneca que se encontra nas seguintes palavras, que peço licença 
ao senado para ler: 

“A prevenção dos crimes consiste principalmente na bondade do governo, no melhoramento dos 
costumes, na reforma da educação nacional, na cultura das artes e ciências, na política, nos 
estabelecimentos úteis, e no prêmio da virtude.” 

A nobre comissão devia aconselhar ao ministério que apóia, que pusesse em prática esta excelente 
máxima que acabo de ler; não era apoiando o ministério nessas leis de sangue com que ele quer aterrar o 
país, com que ele quer mostrar o seu poder, mas um poder que já está vacilante, um poder que se vai 
eclipsando, um poder que não pode deixar de ser funesto ao país se porventura ele as prolongar por tanto 
tempo quanto desejam os Srs. ministros, quanto desejam os que os apóiam, que não eu. 

A primeira vez que tive a honra de falar nesta casa, combatendo o projeto disse que havia de adotar 
algumas idéias dele com modificações, porque o modo de julgamento prescrito no art. 1º era 
inconstitucional; mas que adotava para os crimes mencionados nesse art. 1º o modo de julgamento 
prescrito no art. 2º para os crimes aí referidos. Disse eu então que reconhecia que esses crimes deviam ter 
um julgamento particular, que não convinha que eles fossem julgados pelo foro comum, isto é, por juízes 
jurados; que estava pronto a concorrer com o meu voto para que esses crimes fossem julgados pelos juízes 
de direito em primeira instância, e pelas relações em segunda; e até mesmo lembrei que se estabelecesse, 
se fosse necessário, na província em que operasse o Exército, um tribunal de magistrados para julgar esses 
crimes, contanto, dizia eu, que se salvassem os princípios constitucionais. Disse eu também, e hoje repito, 
que não teria dúvida de concorrer com o meu voto para que a alguns crimes que não tivessem pena pelo 
código, ou que a tivessem muito moderada, se aplicassem penas novas, ou se agravassem aquelas que 
estavam marcadas pelo código. Já vê V. Exª. e o senado que eu não quero negar meios ao governo, como 
se nos disse aqui; pelo contrário quero dar-lhos, mas sempre dentro da órbita da constituição, salvando 
sempre os princípios de uma bem entendida humanidade, guiando-me pelas regras prescritas no nosso 
código criminal e ensinadas por esses escritores que tive a honra de citar na ocasião em que combati o 
projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que hoje foi mandado às nobres comissões de legislação e de marinha e guerra. 
Portanto, se mandarem uma emenda para que o modo de julgamento nos crimes marcados no art. 1º 

seja o mesmo que está prescrito para os crimes designados no segundo, hei de apoiar nesta parte o 
projeto. Se se mandar emenda substituindo as penas que estão marcadas para os crimes de que trata o art. 
1º, hei de dar-lhe o meu voto. Mas hei de negá-lo tanto ao julgamento que está determinado no mesmo 
artigo, como as penas impostas aos crimes de que ele faz menção. Nenhum deles, no meu humilde pensar, 
deve ser punido com a pena de morte, nenhum deles deve ser entregue aos conselhos de guerra, como 
quer o projeto, porque eu estou convencido que não há um só caso em que um paisano possa ser julgado 
por conselhos de guerra, sem que se ofenda claramente a constituição do Estado. Assim como não admito 
que um paisano possa cometer crimes militares, porque estes só podem ser cometidos por quem pertence 
às fileiras do exército. Isto não é meu, não é só da consulta que foi lida há poucos dias na casa, é doutrina 
de Graverend, muito expressa e terminante. Mas, mesmo dando, e não concedendo, que se possa entender 
que os paisanos possam cometer crimes militares, o que para mim é incontroverso, o que para mim é da 
primeira intuição, é que eles não podem responder perante uma comissão nomeada, pelo governo, 
composta de militares. Depois dos discursos do nobre senador pela Bahia, entendo que não se pode mais 
questionar sobre a matéria; porque, repito, nesses discursos S. Exª. pulverizou com uma força de 
argumentação admirável todos os argumentos contrários, apesar de desenvolvidos com toda a habilidade. 

Perguntarei eu, Sr. presidente, qual o motivo por que se apresentou este projeto, quais as razões que 
obrigaram o governo a oferecer o outro que serve de base a este? Que há alguma razão para se alterar a 
forma do julgamento nestes crimes, no caso de guerra, entendo; mas não ouvi ainda as razões justificativas 
do projeto oferecido pelo Sr. ministro da guerra; projeto que a nobre comissão de constituição alterou 
profundamente e que hoje parece estar morto. Quando na primeira discussão se tratava da utilidade do 
projeto, aventou-se a questão constitucional, em que tomou parte em primeiro lugar o Sr. 3º secretário; e o 
Sr. ministro da guerra, convencido das razões vigorosas com que o nobre 3º secretário havia mostrado a 
inconstitucionalidade do projeto, anuiu a que ele fosse remetido à nobre comissão de constituição. O 
preâmbulo com que a nobre comissão parece sustentar o projeto é tão lacônico, que eu na verdade pouco 
colhi dele. 

“Consultada a legislação de países cultos, diz a nobre comissão, em que prevalece o sistema 
representativo, e que não são menos zelosos da sua liberdade do que o Brasil, vê-se que existem ali leis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



especiais não só para o estado da guerra, como igualmente para o estado de sítio; e os publicistas, assim 
como os homens de estado menos suspeitos, não contestam o exercício deste direito.” 

Estas palavras do preâmbulo dão com efeito a entender que é preciso alguma alteração a este 
respeito; mas justificam a doutrina do projeto? Não, por certo. O que a comissão diz, sabe-o perfeitamente o 
senado, não há ninguém que ignore isto. Portanto eu vou ouvir as razões com que se há de sustentar este 
projeto, e para se provar a necessidade da pena de morte em tão grande escala. Desejo também ouvir as 
razões por que se eliminou o § 5º do projeto, quando os indivíduos que nele estão incluídos são, no meu 
pensar, os mais criminosos. Desejo ouvir as razões em que se basearam para, por exemplo, impor a pena 
de morte a um infeliz que convida a um soldado para desertar em tempo de guerra, e se deixa subsistente a 
legislação do código criminal que impõe a pena de 6 a 14 anos de prisão com trabalhos àqueles indivíduos 
que tomarem armas contra o império. Se estas razões forem tão convincentes que me façam mudar de 
opinião, não terei por certo dúvida de confessá-lo perante o senado. Mas, por ora, estou no firme propósito 
de votar contra todo o art. 1º, se porventura não aparecerem emendas já alterando o modo do julgamento, 
já alterando as penas que o mesmo art. 1º impõe aos crimes nele mencionados. 

Já V. Exª. vê que eu hei de voltar ao combate, que o projeto não há de passar senão depois de uma 
grande discussão. Eu hei de falar as vezes que puder, hei de mostrar ao menos ao país que faço o que 
posso, o que permitem minhas forças, para defender a constituição do Estado e os direitos sagrados dos 
meus concidadãos; convencido que, procedendo assim, cumpro o meu dever, e faço um serviço ao meu 
país. 

Voto contra o art. 1º. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, o senado compreenderá facilmente quanto será 

dificultoso responder ao nobre senador que acaba de sentar-se, porque as suas discussões participam mais 
de declamação... 

O SR. D. MANOEL: – Obrigado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...do que daquilo que pode chamar-se análise das medidas que o 

senado tem de aprovar ou de reprovar. 
O nobre senador principiou por figurar-se um mártir de perseguições e ameaças da parte do 

ministério... 
O SR. D. MANOEL: – Está enganado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – E pareceu-me querer sustentar que era um grande ato de valor e de 

impavidez da sua parte opor-se a medidas apresentadas por um ministério a que ele todos os dias, a todas 
as horas, e em todos os discursos, não se cansa de chamar opressor, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



tirânico, e que tem por fim acabar com as liberdades públicas; entretanto é o mesmo nobre senador quem 
nos diz às vezes que o ministério está a cair, está a eclipsar-se... 

O SR. D. MANOEL: – Parece-me, pelos desejos que tenho. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...não sei se por causas que S. Exª. não se digna revelar-nos, se em 

virtude dos esforços empregados na tribuna pelo nobre senador. Mas, se o ministério está a eclipsar-se, a 
desaparecer da cena política, como parece que o nobre senador deu a entender no discurso que acaba de 
proferir, então nem merece tantos elogios a impavidez que o nobre senador ostenta, nem merecerão tanto a 
censura de servilismo os membros da comissão que sustentaram o projeto e os nobres senadores que já 
com o seu voto o fizeram passar da primeira para a segunda discussão. É preciso, pois, que o nobre 
senador neste ponto fixe bem as suas idéias. 

O SR. D. MANOEL: – Pode contar que o hei de fazer. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Se o ministério atual ainda está forte, se o ministério atual ainda promete 

longa duração, se ele é tirânico, se ele ameaça todos os dias aos brasileiros, principalmente ao nobre 
senador... 

O SR. D. MANOEL: – Principalmente, nego isso. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...principalmente ao nobre senador, que talvez suponha que o ministério 

o tem muito nas suas vistas, então poderia merecer algum louvor a impavidez com que o nobre senador 
todos os dias, em todas as horas, e em todos os discursos, vem desmoralizar, ou pretende desmoralizar a 
autoridade que o ministério exercita... 

O SR. D. MANOEL: – E hei de continuar... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Se porém o ministério está a eclipsar-se, o nobre senador entende que a 

força da sua eloqüência e das suas razões em breve fará desaparecer o ministério, então permita que os 
membros da comissão entendam que eles não praticam ato algum de servilismo, antes merecerão algum 
elogio se procuram sustentar o ministério, e tanto mais quanto eles devem recear que o ministério atual ou 
os princípios que ele representa possam ser substituídos por outros que, se não têm ainda apresentado 
todo o seu desenvolvimento, pelo menos pela maneira por que alguns membros da oposição se têm 
explicado nesta casa, tendem a enfraquecer a autoridade do governo, e a desmoralizá-lo, e por 
conseqüência tornarão mais difícil a conservação da ordem pública e a execução e complemento de uma 
política que ao menos no que respeita às relações externas o nobre senador tem uma ou outra vez elogiado 
na tribuna. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado, é verdade. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Se pois da minha parte não houvessem outras razões que justificassem 

o apoio sincero e muito desinteressado 
 
 
 
 
 
 
 
 



que tenho prestado ao ministério atual, eu cada vez o prestaria maior, mais forte, para impedir que doutrinas 
que eu acho altamente prejudiciais ao país pudessem vir substituir os princípios do atual ministério. 

O SR. D. MANOEL: – Não tenha medo disso. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, tenho sido muitas vezes membro da oposição, tendo 

censurado com energia e talvez com acrimonia atos de muitos ministérios, nunca porém me recordo de ter 
feito alarde da minha impavidez... 

O SR. D. MANOEL: – Temos muito bons escritos. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Mostre-nos. 
Nunca me recordo, digo, ou de ter feito alarde da minha impavidez, ou de ter concorrido direta ou 

indiretamente nas discussões para desmoralizar a autoridade do governo do meu país. 
O SR. D. MANOEL: – Isso é que é contar a história! Os seus discursos não estão aí? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Confesso que por muito tempo fui membro da oposição na câmara dos 

deputados... 
O SR. D. MANOEL: – Da oposição que negava pão e água. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...censurava porém as medidas, mas não desmoralizava a autoridade do 

governo... 
O SR. D. MANOEL: – Negava pão e água! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Analisava as medidas que me pareciam contrárias aos interesses 

públicos, propunha, ou por emendas, ou por outros meios, os princípios que me pareciam mais adotáveis, 
mas respeitei sempre a autoridade do governo do país. 

O SR. D. MANOEL: – Negando pão e água! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Entendo que os ministros exercem, em virtude da constituição, o poder 

executivo; é necessário respeitar a autoridade do governo, embora o nobre senador censure com toda a 
força, com toda a energia, com toda a acrimônia as medidas que os ministros apresentam. 

O SR. D. MANOEL: – É o que eu faço justamente. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu, Sr. presidente, entendo que o nobre senador não o faz. Respeito 

muito os seus talentos, admiro os seus conhecimentos, mas estou persuadido que não, que com o que o 
nobre senador está fazendo desserve ao país, desmoralizando a autoridade do governo... 

O SR. D. MANOEL: – Não aceito a lição. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não digo que não faça alarde da sua impavidez, é-lhe lícito fazê-lo; e 

posto que eu não duvide, que ninguém duvide da sua impavidez, permita o nobre senador que nós todos 
duvidemos de que o ministério o ameace, ou o persiga. 

O SR. D. MANOEL: – A mim, não. 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Há de me perdoar, o nobre senador disse: “Nem as ameaças dos 
ministros, nem as perseguições dos que os apóiam serão capazes de sufocar as minhas vozes.” Que 
ameaças são estas? É necessário que o nobre senador o declare. Quando na tribuna se emite uma 
proposição que pode ofender diretamente, como esta, as pessoas dos Srs. ministros, a liberdade da tribuna 
não dispensa ao membro que tais proposições emite de as provar. 

O SR. D. MANOEL: – Como me chamou para esse campo, amanhã o satisfaço. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – É necessário, pois, que o nobre senador prove perante o país quais são 

as ameaças que o ministério lhe tem feito, quais são as perseguições que ele teme... 
O SR. D. MANOEL: – Eu?!... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...ele membro do senado, ele membro do poder judiciário! Nós devemos 

zelar os direitos e prerrogativas do senador, devemos zelar os direitos e prerrogativas de um membro do 
poder judiciário como o nobre senador; se pois os ministros o ameaçam, se os ministros meditam 
perseguições contra o nobre senador declare-as, prove-as; se não as declarar, se não as provar, parece-me 
que o nobre senador não tem usado da liberdade que lhe dá a tribuna como deve usar. 

O SR. D. MANOEL: – Aceito a discussão para amanhã; que mais quer? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Já vê, pois, o senado que esta parte que ocupou por grande espaço de 

tempo o nobre senador pelo Rio Grande do Norte não é senão uma declamação. Tem porventura isto 
alguma relação com a medida que se discute? 

O SR. D. MANOEL: – Tem toda. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Embora seja verdade, o que eu não suponho provado, embora seja 

verdade que o ministro ameaça o nobre senador, que o pretende perseguir, seguir-se-ia daí que a medida 
de que se trata não deve passar? Entretanto o senado ouviu ao nobre senador por mais talvez de um quarto 
de hora repisar neste ponto do seu discurso. 

O SR. D. MANOEL: – Eu falei por mais de uma hora. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Principiou também o nobre senador o seu discurso por uma maneira que 

eu quase me considerei coacto. O nobre senador pareceu-me que trouxe para a discussão sentimentos ou 
princípios de uma entidade constitucional, que nas nossas discussões não deve ser invocada. 

O SR. D. MANOEL: – Para o bem, sempre. O Sr. presidente não me chamou à ordem. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não pude compreender bem todo o alcance desta parte do discurso do 

nobre senador... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Isso é outra coisa; talvez me não exprimisse claramente. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...mas confesso a V. Exª. que se porventura esta parte do discurso do 

nobre senador pudesse ter o alcance que à primeira vista me pareceu ter, eu declararia a V. Exª. que me 
considerava coacto. Entretanto, como V. Exª. não chamou à ordem o nobre senador, entendo que não 
compreendi bem esta parte do seu discurso; é por isso que eu continuarei a sustentar o artigo do projeto tal 
qual o apresentou a comissão a que tenho a honra de pertencer. 

O SR. D. MANOEL: – Eu explico, se quer... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu não desejo explicações do nobre senador... 
O SR. D. MANOEL: – Isso sei eu, não lhe convém. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Dê-me-as amanhã, não as desejo agora, não desejo que o nobre 

senador me interrompa; já lhe disse, estou persuadido que o compreendi mal, porque, se o não 
compreendesse mal, acho que o nobre presidente do senado o chamaria à ordem. 

O SR. D. MANOEL: – Não me chamou, porque me compreendeu bem. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Entretanto, eu acredito que é muito conveniente que essa entidade 

constitucional não seja invocada para as nossas discussões... 
O SR. D. MANOEL: – Para o bem, sempre. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...porque pode-se entender mal ao nobre senador pelo Rio Grande do 

Norte. 
O SR. D. MANOEL: – A minha referência foi ao discurso da abertura da presente sessão... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...e pode supor-se que assim quer-se tolher a liberdade das nossas 

discussões, e se nos coloca em uma espécie de coação. 
O Sr. D. Manoel diz algumas palavras que não percebemos. 
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador que não interrompa o orador. 
O SR. D. MANOEL: – Está invertendo tudo!... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Esta parte do discurso do nobre senador, em que ele consumiu também 

tão largo espaço de tempo, não é igualmente declamatória? Pode porventura sustentar-se que tais 
observações têm alguma relação imediata com a matéria de que nos ocupamos, não em primeira 
discussão, mas sim em segunda? 

O SR. D. MANOEL: – Tem toda. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Decerto que não. 
O SR. D. MANOEL: – Decerto que sim. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Tornou o nobre senador pelo Rio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grande do Norte a insistir em que o projeto era inconstitucional; e como o provou? 
O SR. D. MANOEL: – Eu disse a razão. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Disse: "Quem ler os discursos que aqui se proferiram por parte da 

oposição, quem ler com atenção o discurso do nobre senador pela Bahia, poderá duvidar de que o projeto é 
inconstitucional? Senhores (continuou o nobre senador), é matéria decidida, é matéria que está fora da 
questão, ninguém duvida que o projeto é inconstitucional." 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado; ninguém. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Está decidido por ora que o projeto é constitucional; assim o decidiu o 

senado quando, por vinte votos contra cinco, resolveu, a despeito de todos os esforços feitos pela oposição, 
que o projeto devia passar para a segunda discussão, isto é, que o projeto era constitucional, porque não 
posso admitir que se uma maioria tão respeitável como a do senado nesta votação entendesse que o 
projeto era inconstitucional, essa maioria admitisse que o projeto passasse para segunda discussão. 
Portanto, digo eu, que está por ora decidido pelo poder competente que o projeto é constitucional... 

O SR. D. MANOEL: – Não se segue; o Sr. Montezuma respondeu a isso. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...eu lastimo que o nobre senador pelo Rio Grande do Norte, que ainda 

tem a convicção de que o projeto é inconstitucional, não se desse ao trabalho de apresentar os novos 
argumentos que possa ter para fazer mudar o senado do juízo que já emitiu de que o projeto é conforme à 
constituição. 

O SR. D. MANOEL: – Novos, não tenho. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Digo novos, porque se não tem argumentos novos para provar a 

inconstitucionalidade do projeto, o nobre senador sabe perfeitamente que os argumentos que já se 
apresentaram, esses não foram tomados em consideração pelo senado... 

O SR. D. MANOEL: – Não apoiado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...por conseqüência, não pode de maneira alguma considerar-se que tais 

argumentos tenham a força de provar que o projeto é contrário à constituição. 
O SR. D. MANOEL: – Nós apelamos para o país. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Nós também apelamos para o país. Eu digo que é matéria evidente para 

mim que o projeto é constitucional. 
Senhores, o senado há de permitir que eu ainda me ocupe com isto por algum tempo, e que procure 

examinar se porventura pode entrar em dúvida que o projeto seja constitucional. O nobre senador referiu-se 
principalmente aos discursos de um nobre senador pela Bahia. Examinemos esses discursos; quais são os 
argumentos que nesses discursos se oferecem como prova da inconstitucionalidade do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



projeto? São dois. O primeiro é que a constituição, nos arts. 151 e 153, estabelece que o poder judiciário se 
compõe de juízes e de jurados, que os juízes aplicam a lei, e os jurados pronunciam sobre o fato, 
acrescentando o nobre senador que os juízes de direito devem ser perpétuos; diz mais o nobre senador 
que, sendo estes os clementes que compõem o poder judiciário, não pode haver tribunal que julgue, o qual 
não deva ser composto de juízes e jurados, ou simplesmente de juízes de direito; e como os tribunais 
militares ou conselhos de guerra não são compostos nem de juízes e jurados, nem de juízes de direito, 
segue-se que estes tribunais não são da constituição. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. senador pelo Rio Grande do Norte não argumentou sobre isso, não 
desenvolveu o discurso do nobre senador pela Bahia. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Mas ofereceu como prova ou argumento discurso do nobre senador pela 
Bahia; eu tenho portanto direito de deduzir o argumento a que devo responder; pergunto se estou na ordem 
ou se aqui não se pode falar senão como V. Exª. quiser. Então sento-me. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador respondeu ao discurso do Sr. Alves Branco na ocasião 
competente, e podia agora também oferecer simplesmente essa resposta. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu declaro que estou respondendo porque o nobre senador ofereceu 
como prova esse discurso; mas se V. Exª. julga que estou fora da ordem, sento-me. 

O SR. PRESIDENTE: – O que eu dizia era que o nobre senador podia oferecer o discurso que fez em 
resposta ao nobre senador pela Bahia, e não desenvolver os argumentos. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Pois eu agora vou oferecer a argumentação contrária a esse discurso; 
mas se V. Exª. julga que estou fora da ordem, sento-me; não falarei nem nesta questão nem em outra. 

O SR. PRESIDENTE: – Não senhor, está na ordem pode continuar. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu cumpro o meu dever, como membro da comissão, defendendo o 

projeto, e apoio o governo franca e desinteressadamente; se estou fora da ordem, calar-me-ei; não tenho 
interesse algum particular em falar a favor da matéria. 

UM SR. SENADOR: – Deu a hora. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu podia pedir a palavra para amanhã, mas desejava dar esta resposta 

agora. 
Eis o primeiro argumento de que se serviu o nobre senador pela Bahia, e eu digo que este argumento 

nada prova; o nobre senador pela Bahia deu à palavra – juízes – que se emprega no art. 151 da 
constituição, uma significação mais restrita do que deve ter esta palavra, e às palavras – juízes de direito – 
de que se usa no art. 153 da constituição, uma significação muito mais ampla do que ela deve ter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vou demonstrá-lo com o código do processo criminal. Eu creio que um dos colaboradores deste código foi o 
nobre senador pela Bahia. O que são juízes de direito, segundo a definição dada pelo mesmo nobre 
senador no código do processo criminal, e depois na lei de 3 de dezembro de 1841? O art. 46 do código do 
processo diz: “Compete aos juízes de direito: 1º correr os termos de sua jurisdição para presidir aos 
conselhos de jurados, na ocasião de suas reuniões; 2º presidir ao sorteio dos mesmos jurados, ou seja para 
o júri de acusação, ou para o de sentença; 3º, instruir os jurados, dando-lhes explicações sobre os pontos 
de direito, e sobre o processo, sem que manifeste ou deixe entrever a sua opinião sobre a prova; 4º regular 
a polícia das sessões, etc.” 

À vista de tais atribuições, perguntarei agora: as palavras – juízes de direito – de que usa a 
constituição no art. 155 compreendem todos os magistrados, todos os que podem aplicar a lei ao fato, ou 
compreendem unicamente uma classe desses magistrados, isto é, os juízes que julgam com os jurados? É 
evidente que compreendem só uma classe de magistrados. 

O SR. D. MANOEL: – Nego a evidência. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Segundo a explicação dada pelo código do processo criminal em 1832, 

quando definiu as atribuições dos juízes de direito, e segundo igual explicação dada depois, em 1841, pela 
lei de 3 de dezembro, os juízes de direito a que se refere o art. 158 são a espécie, e os juízes de que trata o 
art. 151 são o gênero, no qual se compreendem todos os julgadores que aplicam a lei ao fato. Juízes de 
direito, porém, são uma espécie de julgadores que aplicam a lei ao fato... 

O SR. D. MANOEL: – Essa é bem achada! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...isto é uma classe de magistrados que... 
O SR. D. MANOEL: – Isso é novo. 
O SR. PRESIDENTE: – Rogo ao nobre senador que não interrompa o orador. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Isto não é novo, é muito velho, é de 1832, e foi repetido na lei de 3 de 

dezembro de 1841; ao menos esta é a inteligência que o código do processo, e depois a lei de 3 de 
dezembro de 1841, deu ao art. 153 da constituição. Pelas palavras – juízes de direito – de que se usa no 
art. 153 da constituição, não se designam todos os magistrados que aplicam a lei ao fato, mas somente os 
juízes de direito, essa classe de magistrados, cujas atribuições foram depois definidas no código e na lei de 
3 de dezembro de 1841. Logo, o nobre senador pela Bahia confundiu o gênero com a espécie. Ora, também 
é incontestável que somente a respeito destes juízes de direito é que o código diz que eles serão perpétuos; 
a respeito dos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



outros, podem sê-lo ou deixar de o ser. Portanto, digo eu, que este, que é o primeiro e o grande argumento 
do nobre senador pela Bahia, não é procedente, pelo menos não é procedente nos termos da constituição. 
Eu não digo que a perpetuidade não deva ser uma condição dos juízes, principalmente quando a sua 
independência não puder ser obtida por outras condições; o que digo simplesmente é que a constituição, 
quando no art. 153 emprega as palavras – juízes de direito, – segundo depois foram definidas estas 
palavras no código do processo criminal e na lei de 3 de dezembro de 1841, não se refere a todos os 
julgadores que aplicam a lei ao fato. Portanto, repito que este argumento não é procedente nos termos da 
constituição, e que pode haver tribunais compostos de juízes reconhecidos como tais pela constituição, não 
sendo estes juízes que têm de aplicar a lei juízes perpétuos, e mesmo podendo deixar de ter algumas 
outras condições que, segundo diversas leis regulamentares, devem ter os juízes de direito, que julgam com 
os jurados. Em conseqüência, direi outra vez que este primeiro argumento do nobre senador pela Bahia 
peca: 1º em dar à palavra – juízes – que se emprega no art. 151 uma significação mais restrita do que ela 
deve ter; 2º, em dar às palavras – juízes de direito – que se empregam no art. 153 da constituição uma 
significação muito mais ampla do que elas têm; por outras palavras, peca por confundir o gênero com a 
espécie. 

Termino por hoje aqui; amanhã pedirei novamente a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Quero agora declarar ao nobre senador a razão porque não chamei à ordem 

o Sr. senador pelo Rio Grande do Norte quando começou o seu discurso. 
O SR. D. MANOEL: – Foi uma insinuação do nobre senador, que amanhã há de ter resposta. 
O SR. PRESIDENTE: – O regimento diz que em nenhum caso o orador fará em seus argumentos 

menção da vontade do imperador. Ora, o nobre senador não argumentou com a vontade do imperador, não 
disse que ele desejava que passasse esta ou aquela medida; argumentou com a fala do trono, que é tida 
como peça ministerial. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu já tinha dito que, como V. Exª. não o chamou à ordem, é porque 
estava na ordem; não o compreendi então bem. 

O SR. D. MANOEL: – Foi uma insinuação que há de ter resposta. 
Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a última discussão da emenda nova ao projeto que fixa o dote 

da princesa a Sra. D. Maria Amélia, e as discussões adiadas hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 quarto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETIFICAÇÃO 
 
No discurso do Sr. Hollanda Cavalcanti, na sessão de 28 de julho, onde diz: Quem tem direito de 

fazer a guerra tem direito de dispor das despesas, diga-se: dispor das presas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
Sumário. – Discussão do projeto sobre auxílio ao teatro de S. Pedro de Alcântara. Discursos dos Srs. 

Lopes Gama, Clemente Pereira, e Montezuma. – Projeto sobre o julgamento de crimes militares. Discursos 
do Sr. Limpo de Abreu. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do Sr. ministro da fazenda, remetendo um dos autógrafos 

sancionados da resolução da assembléia geral legislativa, que autoriza o governo a conceder a Zeferino 
Vieira Rodrigues a remissão da dívida proveniente do arrendamento do rincão do Saican, na província de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul. – Fica o senado inteirado, e manda-se comunicar à câmara dos Srs. 
deputados. 

É apoiado, e vai a imprimir o projeto oferecido pelo Sr. Jobin em 30 do mês último, autorizando o 
governo a congregar em concílio o arcebispo e bispos do império. 

 
ORDEM DO DIA 

 
É aprovada em última discussão a emenda nova feita e aprovada na 3ª discussão do projeto do 

senado que fixa o dote da sereníssima princesa a Sra. D. Maria Amélia, sendo afinal aprovado o mesmo 
projeto para ser remetido à câmara dos Srs. deputados, indo primeiramente à comissão de redação. 

Continua a 2ª discussão, adiada na sessão antecedente, do art. 3º do projeto da câmara dos Srs. 
deputados de 1850 autorizando o governo a auxiliar os espetáculos de três companhias de canto italiano, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



baile e dramática racional, no teatro de S. Pedro Alcântara, ou outro desta corte, conjuntamente com as 
emendas dos Srs. Clemente Pereira e Montezuma apoiadas na sobredita sessão. 

O SR. LOPES GAMA: – Sr. presidente, cuido que não fui ontem bem entendido pelo meu nobre 
amigo senador pela província da Bahia, quando fiz algumas reflexões sobre o artigo e emenda que se 
discutem. Eu não fiz observação alguma a respeito da forma do processo, como ele supôs. Eu admito o 
processo não só sumário, mas mesmo verbal, para a aplicação das pequenas penas correcionais que 
possam ser necessárias em um teatro. Nada disse a respeito da forma do processo, mas por isso mesmo 
que admito essa forma de processo tão sumária e até verbal, é que considero a pena muito grave para ser 
aplicada de semelhante maneira. Sr. presidente, eu assento que a pena de 3 meses de prisão no grau 
máximo, como se estabeleceu no projeto, é uma pena muito desproporcionada às contravenções de polícia 
que se possam dar em um teatro, tanto mais quanto já temos a lei de 26 de outubro de 1831, ontem citada 
pelo mesmo nobre senador pela Bahia, que impõe nos casos de tumulto e assuadas penas muito mais 
graves; penso que impõe a pena de 6 meses de prisão com trabalho no grau máximo a quem cometer 
assuadas ou tumulto. Ora, esta lei não fica derrogada por esta que estamos aqui fazendo, de maneira que 
subsiste a lei que impõe uma pena tão grave como a de 6 meses de prisão com trabalho pelos tumultos e 
assuadas, que são a maior contravenção policial que se pode cometer em um teatro; fica subsistindo esta 
pena, e então quais são as contravenções a que possam caber ainda 3 meses de prisão, posto que 
simples? Um insulto que se dirige aos atores, uma manifestação contra a peça que se representa um pouco 
mais exagerada, enfim fatos desta ordem seguramente não podem ser punidos com uma pena tão grave 
como a de 3 meses de prisão. Arrancar um indivíduo do teatro e pô-lo fora, isto em público, já é uma pena, 
e se ele insiste, uma pena até 40 dias de prisão, quando muito, creio que satisfaz os fins do legislador, e 
que está de acordo com o código. Mas além da pena imposta pela lei citada dar-se outra para essas 
contravenções da mesma lei, parece-me que é muito exagerado. 

Na França as penas aplicadas às contravenções policiais não passam de oito dias de prisão. É 
verdade que alguma censura tem havido sobre a brandura de semelhante pena; oito dias é pouco; mas 
elevar a três meses acho muito, sobretudo existindo essa lei que não fica derrogada. Por conseqüência, 
para que três meses de prisão por fatos, por assim dizer, insignificantes? 

Ora, mesmo no nosso código criminal, tratando-se dos crimes policiais no art. 280, o que vemos? 
“Praticar qualquer ação que, na opinião pública, seja considerada como evidentemente ofensiva da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



moral e bons costumes, penas de prisão por 10 a 40 dias, e multa correspondente à metade do tempo." 
Entretanto que, se verificar qualquer destes fatos no teatro, muda o crime de natureza e pode-se impor logo 
três meses de prisão! Não me parece justo. 

Senhores, eu assento que a matéria não é de grande ponderação para que mereça uma grave 
discussão, nem para que eu aqui venha ostentar uma facúndia que realmente não tenho. Eu apresento-me 
nas discussões nesta casa só com o ânimo de emitir a minha opinião, reduzindo-a à expressão mais 
simples, para que a lei para que eu concorra saia o melhor possível em minha opinião, para que não precise 
ser emendada na outra câmara; eis a razão por que entro na discussão. Ofereço estas considerações; se o 
senado as aceitar e qualquer membro dele mandar emenda, votarei por ela. 

É apoiada a seguinte emenda: 
"§ 1º Os empresários prestarão fiança pelo valor dos ordenados dos artistas por todo o tempo do 

contrato.” 
"§ 2º Ninguém poderá abrir teatros ou casas de representação de qualquer gênero que seja sem 

licença do governo, o qual declarará em seus regulamentos os objetos que devem ser justificados.” 
"§ 3º O governo fixará o número de teatros que poderá haver nas cidades do império.” 
"§ 4º Só poderá dar bailes mascarados o teatro principal de uma cidade que tal for declarado pelo 

governo. – Montezuma." 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Sr. presidente, a impugnação que se tem feito à emenda oferecida 

ao art. 3º, na parte relativa ao máximo da pena de prisão, pareceu nascer principalmente de se entender 
que nesse máximo de penas são compreendidos os artistas dos teatros. Em verdade, os artistas dão muitas 
vezes ocasião a uma bem merecida prisão, mas nunca, sem dúvida, no grau máximo; a eles propriamente é 
que devem ser aplicadas as multas, e cumpre que estas sejam declaradas nos seus contratos. O que porém 
especialmente tem em vista a emenda, é autorizar o governo para que possa, por meio de penas 
declaradas em lei, reprimir grandes abusos, grandes perturbações da ordem pública, e da paz e 
tranqüilidade das famílias que freqüentam os teatros; abusos e perturbações que, por diferentes vezes, têm 
sido cometidos nos teatros desta corte, e fora dela, por pessoas reconhecidamente turbulentas. Mas diz-se 
que a pena é excessivamente grave. Não falarei dos 6 meses propostos na emenda aditiva, porque tendo 
eu sido o primeiro a declarar que estava pronto a aceitar qualquer emenda que reduzisse o máximo do 
tempo de prisão, se ele parecesse excessivo a alguns dos honrados membros desta casa, toda a discussão 
a esse respeito seria intempestiva, ociosa e inútil: continuarei porém a sustentar que a pena de 3 meses de 
prisão poderá ser conveniente e até necessária em alguns casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se tratássemos de fixar esses casos, seria boa ocasião de examinar se a pena está ou não graduada 
em proporção do crime; mas trata-se de dar uma autorização ao governo, e como eu, ao menos pela minha 
parte, deposito nele plena confiança, que tantas provas tem ele dado de ilustração e moderação, não duvido 
confiar-lhe o arbítrio de determinar nos seus regulamentos os casos em que esse máximo deva ser 
aplicado. Reconheço que uma simples infração não deve ter mais do que uma pena de 10, 12 ou 15 dias de 
prisão; mas podem dar-se casos de reincidência, e mesmo de tanta gravidade, em que três meses de prisão 
ainda seja pequena pena. Suponha-se que para punir um fato é suficiente a pena de 15 dias de prisão, se 
houver reincidências será preciso agravar a pena no dobro e tresdobro, e assim por diante; e tantas 
reincidências podem dar-se, que a pena deva exceder dos três meses. 

E não posso ser taxado de excessivamente rigoroso na prática; já tive a meu cargo, por duas vezes, a 
polícia do teatro de S. Pedro de Alcântara, e creio que só uma ou duas vezes ordenei prisão, e esta não 
excedeu de 5 a 6 dias. Mas observo que de então para cá grandes escândalos e perturbações da ordem se 
têm cometido no mesmo teatro, e é preciso reprimir com todo o rigor os que ainda podem aparecer. Nem se 
me tache de excessivo na pena proposta, porque tomarei a declarar que sendo tolerante a muitos respeitos, 
tenho por princípio absoluto que é necessário empregar todos os meios repressivos que forem necessários 
para manter a ordem. 

Parece pois que o senado pode, sem inconveniente, aceitar a emenda proposta pelo nobre senador 
pela Bahia, devendo esperar que o governo fará desta autorização um uso moderado e regular. 

Voto pois pela emenda do nobre senador pela Bahia. 
O SR. LOPES GAMA: – Sr. presidente, eu também sou intolerante a respeito de quaisquer ações que 

possam perturbar a ordem e a segurança pública, tanto como o ilustre senador que acaba de falar. Eu, 
quando tomo parte nesta discussão, é justamente para que nós não estejamos impondo penas às ações 
que elas têm por fim corrigir. Ora, eu já mostrei ao nobre senador que, mesmo pelo nosso código criminal, o 
máximo da pena para os crimes policiais da natureza daqueles que ele considera impostos por meio de um 
processo regular, não excede a 40 dias de prisão, note-o o nobre senador. Ora, parece-me que 40 dias de 
prisão por fatos desta natureza serão bastantes para servir de exemplo àqueles que não têm cometido o 
crime, mas que tenham disposição para o cometer; creio que bastam para os conter. 

Mas o nobre senador não atende a que os crimes maiores que se podem cometer no teatro já estão 
acautelados na lei com uma pena um pouco grave, que é a de seis meses de prisão com trabalho. Veja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



quantas penas se vão acumular. Já temos para os maiores crimes que se podem cometer no teatro a pena 
que acabo de referir; quais são os atos, além destes de tumulto e de assuada, que possam ser punidos com 
três meses de prisão? Pois não bastaram os 40 dias de prisão que o código marca no grau máximo? Não se 
poderá começar por tirar o indivíduo para fora do teatro, depois uma pena de 5 dias na reincidência, e assim 
por diante até 40 dias? Para que irem por logo por três meses de prisão, pena que o código tem 
considerado como bastante grave? 

Enfim, eu não mando emenda à mesa. Se a mandasse, era para reduzir a pena a 40 dias de prisão, 
uma vez que subsista a lei de 26 de outubro de 1831. Se o artigo tem por fim derrogar a lei, se é para 
diminuir a pena, voto por ele; mas para aumentar, não. 

Não mando emenda, limito-me a estas considerações. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Quero só dar uma explicação. Dez dias de prisão sem processo... 
O SR. LOPES GAMA: – Quarenta, disse eu. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Ou 40, é pena mais eficaz que 6 meses de prisão com processo: a 

pena de prisão sem processo há de ser mais temível para os desordeiros por ser mais pronta e eficaz que a 
de 6 com processo, porque a formação deste oferece sempre a esperança de se tornar ilusória e sem 
aplicação. 

Também entendo que, suposto não fique derrogada a lei de 26 de outubro de 1831, todavia deve 
entender-se que nunca se fará uso das duas disposições ao mesmo tempo. 

O SR. LOPES GAMA: – Então fica derrogada a lei. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Não fica expressamente; mas não há de ser empregada para estes 

casos, é esta a minha convicção, e se o for, não terá aplicação a prisão autorizada pela lei em discussão. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu tenho por fim principal, pedindo a palavra, justificar resumidamente as 

emendas que ofereci à consideração do senado. 
Principiarei também por fazer algumas observações acerca da minha emenda, que diminuiu a pena 

corporal e aumentou a pecuniária. Sr. presidente, os teatros só podem ser úteis quando são escolas de 
moral, é esta a máxima que fez também estabelecer uma legislação diversa para os teatros daquela que em 
geral se obtém para outros estabelecimentos. O nobre senador pelo Rio de Janeiro, meu digno amigo, não 
pode deixar de reconhecer que aquilo que é regra em favor de outros estabelecimentos, adotando-se para 
os teatros produz sempre muito mal. Por exemplo, é máxima de direito constitucional no nosso país que não 
há censura; no entanto a experiência tem provado que se não houver censura relativamente às 
composições que têm de ser representadas nos teatros, em vez desses estabelecimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ganharem, degradam-se, perdem-se completamente, deixam de conseguir o fim para que foram 
estabelecidos, e por tal forma que, se o autor de uma peça de teatro a quiser somente mandar imprimir, não 
precisa censura; então está na regra geral, está dentro do princípio, da garantia constitucional que consagra 
o direito de publicar cada um o seu pensamento, responsabilizando-se por ele, sem censura; mas se ele 
quiser que a sua composição teatral seja representada, mudou absolutamente de condição, é indispensável 
a censura para se poder conseguir o fim a que se propõe o legislador quando admite, e muito mais ainda 
quando auxilia os teatros. 

Outro exemplo: o cidadão, quando comete um crime, tem ordinariamente de ser processado pela lei 
comum, entretanto que as desordens, os delitos, em uma palavra tudo quanto se comete dentro dos teatros, 
são punidos de uma maneira administrativa; e por quê? Porque é indispensável esse método de punir; os 
processos são inteiramente sumários para se poder conseguir o fim a que se propõe o legislador, porque de 
outra forma não se conseguiria o fim tão eficazmente como se pretende. 

Depois de ter feito estas observações, pedirei ao honrado membro que se recorde que a máxima 
adotada por alguns jurisconsultos da proporção da pena e do delito não é razoável, não tem fundamento 
algum na natureza das coisas, não tem fundamento algum na justiça, não pode servir de base às 
deliberações e conclusões do legislador. O legislador o que deve ter em vista é proteger a sociedade; para 
proteger a sociedade deve prevenir os crimes, e para prevenir os crimes, empregar um meio mais 
adequado, mais próprio e mais eficaz, e desprezar todas essas doutrinas que não servem senão de 
embaraçar o legislador e o administrador verdadeiramente prático. É debaixo destes princípios que desejo 
que o nobre senador, cuja ilustração eu reconheço, e o senado todo comigo, tenha a bondade de ver se três 
meses de prisão no grau máximo para coibir desordens, assuadas, caprichos... 

O SR. LOPES GAMA: – Então derroga-se a outra lei? 
O SR. MONTEZUMA: – Eu vou a esse ponto, não posso responder peremptoriamente cortando a 

minha proposição. 
Portanto, se acaso o honrado membro adota a máxima do processo sumário e verbal para punir os 

delitos cometidos dentro dos teatros, já se vê que não é possível que ele adote também esse princípio 
estrito da proporção das penas. 

Mas diz o honrado membro: "Revoga-se ou não a lei de 26 de outubro?" Não se revoga, no meu 
conceito, essa lei; não porque o processo é outro, as contravenções são também outras; o lugar aonde se 
comete o crime mencionado ou lembrado no projeto que se discute é absolutamente diverso daquele que 
teve em vista o legislador quando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



votou a lei de 26 de outubro de 1831: o fim também foi completamente diferente... 
O SR. LOPES GAMA: – Então há acumulação de pena? 
O SR. MONTEZUMA: – Senhores, estou persuadido que não haverá acumulação de pena, porque as 

circunstâncias hão de ser diversas, e sendo diversas, como é que o executor destas duas leis há de 
acumular as penas e formar dois processos, um nos termos da lei de 26 de outubro de 1831, e outro nos do 
projeto que se discute, se o corpo legislativo o aprovar? Logo, o que o honrado membro pode exigir de mim 
é o que já disse, que não pode haver acumulação de penas. Em outros casos há de seguir-se o que tem 
lugar em direito criminal, quando permite a acumulação de penas em tais e tais circunstâncias na forma do 
regulamento de 31 de janeiro de 1842, onde se estabeleceu alguma coisa relativamente à acumulação das 
penas; mas é preciso que tenham lugar todas as circunstâncias ali mencionadas. 

Creio, Sr. presidente, que tenho dito suficientemente para justificar a minha emenda. Agora direi mais 
ao senado que a pena pecuniária, a não passar a emenda que eu hoje proponho, é absolutamente inútil e 
ilusória. Eu desenvolverei mais isto quando justificar a minha primeira emenda. 

"Os empresários (é o § 1º da minha emenda) prestarão fiança pelo valor dos ordenados dos artistas 
por todo o tempo do contrato.” Digo eu que, se acaso esta emenda não passar, então a pena pecuniária de 
1:000$ é completamente ilusória, porque se hão de dar muitas circunstâncias em que os empresários 
ganhem mais em pagar a multa de 1:000$, e abandonarem o contrato, ficando então neste caso sobre os 
ombros inteiramente do governo. O senado não pode ignorar o que aconteceu ultimamente com os artistas, 
porque o senado já teve conhecimento da emenda oferecida pelo nobre senador pela província de Mato-
Grosso, a qual não tem por fim senão remediar as extraordinárias injustiças praticadas com os artistas que 
estão sem os seus ordenados, não direi morrendo de fome, mas enfim privados dos meios de viver a que 
tinham direito pelo produto do seu trabalho. Por isso é de absoluta necessidade que esta emenda se adote. 

Outra emenda contida no § 2º: "Ninguém poderá abrir teatros ou casas de representação de qualquer 
gênero que seja sem licença do governo, o qual declarará nos seus regulamentos os objetos que devem ser 
justificados.” 

Sr. presidente, este artigo, assim como os outros que se seguem; são tirados da legislação francesa. 
Os nobres senadores, sem dúvida alguma, têm conhecimento da extensa obra dos Srs. Vivien e Blanc, 
intitulada Legislação Teatral, publicada em 1830; aí se compila tudo quanto na França se tem estabelecido 
para conseguir que os teatros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



produzam realmente o maior bem que é possível tirar deles, sem que tenham lugar os males que deles se 
podem seguir. Toda esta legislação é fundada no mesmo princípio em que se funda a legislação que proíbe 
certos e determinados estabelecimentos industriais, fazendo justificar todos os precisos quesitos de 
commodo et de incommodo. 

Que não se devem abrir mais teatros do que aqueles que o governo julgar útil em sua sabedoria para 
se conseguir o fim que se pretende com teatros, é tão evidente, que escuso perante o senado dizer mais 
alguma coisa relativamente à utilidade desta emenda, que está estreitamente ligada com o princípio da 
subvenção. 

No § 3º proponho que o governo fixe o número de teatros que poderá haver nas cidades do império. 
O senado sabe que na França, apesar de ser uma nação cujo governo toma a peito dar ao povo quantos 
divertimentos lhe é possível, todavia é determinado pela lei de 1806 que nas grandes cidades 
departamentais só possam haver dois teatros, e que em Paris possam haver mais, segundo o governo 
entender; mas é sempre o governo quem fixa o número de teatros, e isto deve ter tanto mais lugar quanto, 
torno a repetir aquilo que disse, esta emenda tem ainda conexão íntima com o princípio da subvenção. 

No § 4º proponho que só poderá dar bailes mascarados o teatro que for pelo governo declarado 
principal em uma cidade. Esta emenda tem duas partes: primeiramente o governo deve declarar qual é o 
teatro principal da cidade; e em segundo, que só nesse teatro principal é que pode ser permitido dar bailes 
mascarados. 

Sr. presidente, não há nada mais irregular nem mais impróprio de uma nação civilizada do que ter 
direito qualquer pessoa para anunciar baile público mascarado na sua casa, na sua chácara, no seu hotel, 
em uma palavra, no seu estabelecimento, ou no seu teatro. Estes divertimentos são de um gênero 
completamente excepcional, por isso a legislação deve ser completamente excepcional, deve haver 
legislação tão positiva que ponha o governo perfeitamente armado para poder resistir a essas pretensões 
que não servem de forma alguma à moralidade pública (apoiados), antes degradam o país. 

Portanto, Sr. presidente creio que tenho justificado resumidamente as emendas que ofereci à 
consideração do senado; espero, ou que elas sejam combatidas vitoriosamente, ou que o senado lhes faça 
a honra de as adotar. 

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se discutida a matéria, e é rejeitado o artigo do 
projeto, sendo aprovado o artigo substitutivo do Sr. Clemente Pereira, com a subemenda do Sr. Montezuma, 
e a emenda do mesmo senhor. 

Entra em discussão o art. 4º do projeto. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – O art. 4º do projeto substitutivo que tive a honra de oferecer contém a 

mesma matéria do art. 4º da proposição 
 
 
 
 
 
 
 
 



da câmara dos Srs. deputados com alguns aditamentos: mandarei pois como emenda ao artigo que se 
discute o referido art. 4º substitutivo. (Lê a emenda.) 

Há necessidade de continuar a socorrer o teatro com a extração de loterias, para que o tesouro 
público não fique onerado demais, mas o seu produto por si só não é suficiente, se não se fizer mais algum 
favor: por isso proponho que sejam isentas de imposto e selo que pagam todas as outras loterias, 
conservando-se só o imposto dos bilhetes premiados de 1:000$000, e daí para cima. Observe-se que já se 
extraíam anualmente sete loterias para os teatros, e as mesmas sete loterias podem, mediante àquela 
isenção, produzir a quantia votada no art. 1º. 

Era do meu dever acrescentar à cláusula – Sem prejuízo das loterias concedidas aos 
estabelecimentos pios da santa casa, e outros que nelas têm parte; – e seria muito para lamentar que por 
causa das loterias do teatro ficassem privados desse rendimento diversos estabelecimentos, não só a santa 
casa da Misericórdia, mas o colégio de Pedro Segundo, o seminário de S. José e o montepio dos servidores 
do Estado. Tem sido esta a prática constantemente observada: todos os governos, em todos os tempos, 
todos os ministérios, sem exceção de um, mostraram ter sentimentos pios, dando sempre preferência à 
extração destas loterias. 

É apoiada a seguinte emenda aditiva ao art. 4º: 
"Adite-se no fim do artigo – de 120:000$000 cada uma isentas do imposto de 8 por cento, e do selo 

respectivo, e sujeitas somente ao pagamento do imposto de 8 por cento sobre os prêmios de 1:000$000, e 
daí para cima; sem prejuízo das loterias concedidas aos pios estabelecimentos da Santa Casa da 
Misericórdia, e outras que têm parte em algumas delas, e ao montepio dos servidores do Estado. – 
Clemente Pereira." 

O SR. MONTEZUMA: – Eu não compreendi bem o honrado membro; e como se trata de loterias, 
desejava, para regular o meu voto, que ele se dignasse dar-me algumas explicações; e o honrado membro 
não pode de forma alguma levar a mal que eu peça estas informações, não considerando este objeto 
incluído na reconciliação de ontem. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Foi uma capitulação. 
O SR. MONTEZUMA: – Creio que é esta ocasião de tomar-se também em consideração a emenda 

do honrado membro pela província de Mato Grosso.(Apoiado.) 
Sr. presidente, o que desejo saber é o seguinte: No artigo que se discute, apoiado pelo nobre 

senador pelo Pará, são ou não incluídas loterias novas? Pelo que diz respeito às loterias passadas, eu 
tenho de votar pela emenda do honrado membro pela província de Mato Grosso, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



porque considero que há direitos adquiridos ao seu produto, visto que elas foram concedidas àquela 
empresa justamente para ocorrer às despesas feitas no prazo de 6 anos que decorreram de 1844 a outubro 
de 1850, sem se poder diminuir do número dessas loterias aquelas que deveram ter corrido de 1844 a 
1846, época em que passou a lei que as concedeu, porque na realidade a lei não teve em vista um novo 
contrato que começasse de 1846 em diante, mas teve em vista o contrato que principiou de 1844. Estas, 
creio que são 7. Não se tratando por conseqüência destas loterias, tratando-se de conceder loterias novas, 
eu peço ao senado que não recue do propósito que tem tomado este ano votando contra à nova concessão 
de loterias, porque é melhor, mais moral, mais consentâneo mesmo com o interesse público e com a 
utilidade do tesouro, que a subvenção seja paga em dinheiro. Não há nisso inconveniente algum, Sr. 
presidente, porque o que se tira das loterias é justamente aquilo que se tira ao desenvolvimento da 
indústria, é um capital gasto improdutivamente com ofensa da moral e do desenvolvimento do espírito de 
trabalho. Ora, a moral, o espírito de trabalho e econômico muito concorrem para o aumento da renda 
pública: quanto maior amor de trabalho existir no país, maior indústria terá lugar, maior renda se deve 
seguir, porque a renda pública anda sempre na razão direta do amor do trabalho. 

Portanto, que inconveniente há, Sr. presidente, de pagar a subvenção pelas rendas do tesouro, clara 
e realmente? Nisto não há inconveniente algum. É verdade que já se pretende que as loterias que forem 
concedidas ao teatro não paguem certos impostos, os quais deverão entrar para o tesouro; então permita-
se que eu diga – ouro é o que ouro vale. – Para que, portanto, o senado há de dar esta prova de ter recuado 
do grande princípio de reforma administrativa, se não conceder daqui por diante mais loterias, o que é um 
grande meio de reforma? Nós não poderemos talvez revogar as concedidas. Eu digo, não poderemos 
talvez, entenda-se bem, quero dizer, haverá escrúpulo em se revogar aquilo que já se concedeu. Bem, 
então continuem as loterias concedidas; mas o senado de forma alguma conceda mais loterias. 

Pois, senhores, não haverá um termo a este jogo imoral, tão pernicioso aos interesses do país? Não 
principiará o senado a tomar medidas de reforma a este respeito? Eu lastimo, e muito sentirei, Sr. 
presidente, que se me tomem estas palavras como pura declamação; mas espero que o senado faça justiça 
às minhas intenções. Eu sinto profundamente a necessidade de principiar a reforma; não desejo que esta, 
assim como nenhuma outra, seja feita de chofre; pelo contrário, é minha opinião que todas estas reformas 
se façam lentamente, mas para se conseguir este fim é preciso começar. Qual é a primeira medida que 
deve ocorrer ao senado? Não conceder mais loterias; e em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



segundo lugar, reformar a maneira por que se extraem atualmente as loterias, determinar um novo método 
de divisão de bilhetes; quero dizer, em vez de se consentir que se façam décimos, vigésimos, e não sei se 
centésimos de bilhete o que por conseqüência habilita todas as classes da sociedade, ainda as mais 
miseráveis, a comprarem bilhetes, e jogarem, é preciso principiar por dificultar. Mas veja o senado a 
prudência com que desejo que se faça esta reforma, que não pus esta medida em primeiro lugar. Eu 
poderia dizer ao senado: "Extingam-se as loterias;" mas, não; peço que se melhore o método da divisão dos 
bilhetes, para que só sejam eles divididos em meios bilhetes; não digo isto ao senado, lembro porém 
unicamente que se não concedam mais loterias. 

Demais, eu creio, Sr. presidente, que é uma verdadeira ilusão à concessão de novas loterias, se não 
é uma falta de fé. Eu peço perdão ao senado para pronunciar esta proposição. O senado perdoe; é uma 
falta de fé concedermos mais loterias. As pessoas ou estabelecimentos a quem foram feitas estas 
concessões têm direito de verem correr as suas loterias, e não o podem conseguir porque se concedem 
outras com privilégio de serem elas as que corram. Não é isto uma falta de fé? 

Sr. presidente, eu peço licença a V. Exª. para expor um fato. Eu fui provedor da irmandade de S. 
José. A irmandade está empenhada em oito contos e tanto, ou esteve; agora já se acha em melhor posição. 
A renda ordinária desta pobre irmandade não chegava senão para as suas despesas ordinárias; não era 
possível, portanto, amortizar esta dívida. Enquanto o credor viveu não exigiu o pagamento, contentava-se 
com o prêmio; morre o credor, os herdeiros exigem o pagamento. Eis a posição em que se achou e se acha 
a irmandade de S. José; ou havia de vender alguma propriedade que possui, arruinar seu pobre patrimônio, 
ou passar por caloteira, expor-se a uma penhora. Restava-lhe uma loteria para extrair; o espírito religioso do 
Sr. ministro dos negócios do império tomou em consideração este objeto, e ordenou que se fizesse a 
extração desta loteria; já vai em três para quatro meses e não tem sido possível! Agora vamos nós conceder 
novas loterias, e já declarando que serão preferidas a todas as outras, exceto às da Santa Casa da 
Misericórdia! O honrado membro pelo Pará realmente mostrou o interesse que toma pela irmandade de que 
é provedor; mas dê-me licença também que eu o mostre pela irmandade a que pertenço, que é a sociedade 
brasileira, a qual se arruína em sua moral com estas e outras concessões. Também me declaro agora 
membro dessas sociedades e corporações a quem foram concedidas loterias, as quais vão ser postas de 
lado para serem extraídas as loterias da Misericórdia e as outras do teatro!! A guerra, Sr. presidente, há de 
ser importante; são duas potestades! O teatro deve ter subvenção, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a casa da Misericórdia deve ter também auxílio dado pelas loterias; eu quero ver qual das duas vence a 
batalha!! 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – E o montepio dos servidores de Estado. 
O SR. MONTEZUMA: – E o montepio, que, se há alguma coisa de também sagrada, é esse 

estabelecimento. 
O SR. COSTA FERREIRA: – E as pobres matrizes das províncias! 
O SR. MONTEZUMA: – Eis aqui, Sr. presidente, as considerações que eu tomo a liberdade de 

oferecer ao senado. Que se ele recorde de que já este ano apareceu na casa uma representação de um 
virtuoso diocesano pedindo loterias para a construção de tal e tal igreja; no entanto vamos conceder agora 
estas novas loterias, com direito de preferir às outras!! Concederemos isso ou não? Se concedermos, são 
inúteis as outras, nunca serão extraídas; V. Exª. sabe que se não podem extrair no ano mais de 14 ou 18, e 
creio que nem tantas. Ora, só as do teatro são imensas, porque até se diz, tantas quantas forem precisas!! 

Portanto, Sr. presidente, peço licença ao honrado membro para dizer-lhe que nesta parte não creia 
que houve capitulação; eu estou disposto a votar contra. Peço ao honrado membro que tome em 
consideração isto que acabo de dizer; que concorde em que esta subvenção seja paga pelo tesouro; o 
tesouro não fica arruinado. Acredite que não fica. Este ato de vigor, esta votação nobre e verdadeiramente 
patriótica, moral, cristã do senado, há de provar ao país que está decidido a acabar com esse foco de 
imoralidade, que o seu pensamento é reformar o país por este lado, é dar ânimo à indústria, emprego útil e 
moral às pequenas economias do pobre; que se não acaba as loterias é porque na realidade pode haver a 
desculpa derivada de direitos adquiridos por aqueles a quem foram concedidas; mas que não pode 
conceder novas, de forma alguma, porque entende em sua sabedoria que é um jogo completamente 
imundo e imoral. Pois o tesouro do Brasil não poderá com uma subvenção de 144:000$, que é o máximo? 
Eu até pediria a V. Exª. que aproveitássemos a ocasião para rejeitarmos este artigo, visto não se achar na 
casa o Sr. ministro da fazenda; pode ser que ele se oponha... Vamos votar, portanto, que o tesouro pague a 
subvenção, excluindo as loterias, e somente salvando aquelas lembradas na emenda do nobre senador 
pela província de Mato Grosso. 

Tendo dado meio-dia, fica adiada a discussão. 
Prossegue a 2ª discussão, adiada pela hora na última sessão, do art. 1º do projeto – I – deste ano, 

oferecido pela comissão de constituição em substituição ao projeto – G –, estabelecendo, no caso de guerra 
externa, o processo e julgamento de alguns crimes por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



meio de conselhos de guerra; conjuntamente com a emenda do Sr. Carneiro Leão, apoiada na referida 
sessão. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Eu vou mandar à mesa uma emenda geral a este artigo, e requeiro a V. 
Exª. que, se o projeto tiver de ser adiado para outro dia, se digne mandá-la imprimir no Jornal que publica 
as discussões. 

É apoiada a seguinte emenda substitutiva: 
"Art. 1º No caso de guerra externa, declarando o governo que se observem as leis respectivas a este 

estado na província onde tiverem lugar as operações do exército, serão punidos com a pena de morte: 1º, 
os espiões; 2º, os que nas guardas, quartéis, arsenais, fortalezas, acampamentos, postos militares e 
hospitais, tentarem seduzir as praças de 1ª linha, polícia, guarda nacional, ou quaisquer outras que façam 
parte das forças do governo, tanto de mar como de terra, a fim de que desertem para o inimigo, ou se 
levantem contra o governo ou seus superiores; 3º, os que atacarem sentinelas; 4º, os que entrarem nas 
fortalezas sem ser pelas portas. 

"§ 1º O crime do nº 2 deste artigo, sendo cometido fora dos lugares aí mencionados, ou mesmo nos 
ditos lugares, não tendo a deserção para o inimigo, será punido com a pena de galés perpétuas no máximo, 
prisão com trabalho por 20 anos no médio, e por 12 no mínimo.” 

"§ 2º Se o dito crime for cometido em tempo de paz, e a deserção for para país estrangeiro, a pena 
será de 4 a 12 anos de prisão com trabalho, e sendo para dentro do império, de 2 a 6 anos. 

"§ 3º Os indivíduos que em tempo de guerra derem asilo ou transporte a desertores, conhecendo-os 
como tais incorrerão na pena de 6 a 12 anos de prisão com trabalho, e em tempo de paz na de 6 a 18 
meses de prisão simples.” 

"§ 4º Nesta mesma pena de 6 a 18 meses de prisão simples, e na de multa do duplo do valor dos 
objetos, incorrerão os que comprarem às praças do exército, polícia, guarda nacional, e quaisquer outras 
que façam parte das forças do governo, peças de armamento, fardamento, equipamento ou munições 
fornecidas pelo governo.” 

"§ 5º Os crimes de que tratam os §§ 1º, 2º, 3º e 4º da presente lei, bem como os de que tratam os 
arts. 70, 71, 72, 73 e 76 do código criminal, serão, quando cometidos por paisanos, processados e julgados 
na forma da lei nº 562 de 2 de julho de 1850; sendo porém cometidos por militares, serão estes julgados 
pelos conselhos de guerra, e punidos com as penas dos regulamentos militares, se as houverem especiais. 

"§ 6º Os crimes de que trata o princípio do art. 1º da presente lei ficam considerados militares, e 
aqueles que os cometerem ficam sujeitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ao julgamento dos conselhos de guerra, ainda quando militares não sejam. 
"§ 7º Serão também considerados militares todos os crimes cometidos por militares nas províncias 

em que o governo mandar observar as leis para o estado de guerra; e bem assim os cometidos por militares 
em território inimigo, ou de aliado ocupado pelo exército imperial; sendo porém aplicadas as penas do 
código criminal nos crimes meramente civis.” 

"§ 8º No caso de guerra externa o governo é autorizado: 1º, a criar provisoriamente na província ou 
províncias próximas ao teatro da guerra, junta ou juntas de justiça militar, para o julgamento em segunda 
instância dos crimes militares de sua competência; 2º, a proibir nas ditas províncias as publicações e 
reuniões que julgar capazes de favorecer o inimigo, excitar ou manter a desordem; sendo os transgressores 
punidos com a pena de 3 a 9 meses de prisão simples, processados e julgados na forma da citada lei nº 
562; 3º, a fazer sair dos lugares em que a sua presença for perigosa, todos aqueles que aí não tiverem 
domicílio, e mesmo a estes, se a necessidade das operações militares o exigir, mas só enquanto durar essa 
necessidade.” 

"Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.” 
"Paço do senado, 2 de agosto de 1851. – H. H. Carneiro Leão." 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu principiarei por declarar ao senado que, se porventura continuo a 

tomar parte nesta discussão, é porque sou um dos membros da comissão que apresentou este trabalho, e 
entendo que o devo defender das censuras injustas que se lhe tem feito. Se não fora esta circunstância, 
decerto que eu me teria imposto silêncio, porque estou persuadido de que o senado se acha 
suficientemente esclarecido para poder votar com todo o acerto e segurança sobre o art. 1º do projeto; e 
quando não estivesse esclarecido, eu decerto não me considerava com a capacidade necessária para 
esclarecê-lo. Há outra razão que ainda me obriga a falar. Eu confesso ao senado que às vezes não posso 
presenciar impassível as argüições iníquas que se dirigem contra cidadãos que nos devem merecer todo o 
respeito, não só pela alta posição que ocupam, como também pelos serviços que têm prestado e continuam 
a prestar ao país. 

Eu já tenho dito por diversas vezes que nada há mais próprio da tribuna do que a censura dos atos 
que se apresentam, e que podem a alguns nobres senadores não parecer convenientes aos interesses do 
país; mas V. Exª. e o senado hão de ter notado que não é isto o que às vezes se faz, pondo-se de parte as 
censuras para se praticar atos agressivos, atos que têm perturbado as nossas discussões. Ontem eu pedi a 
um nobre senador que apresentasse argumentos novos para provar a inconstitucionalidade da medida de 
que se trata, e o senado ouviu dizer ao nobre senador que ele não tinha argumentos novos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que os seus argumentos eram os mesmos que já por vezes tinha produzido. Ora, esta confissão do nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte dá-me direito para eu pedir a V. Exª. licença para fazer-lhe uma 
observação. É conveniente que se esclareça uma matéria sobre a qual tem o senado de votar, mas é 
eminentemente prejudicial aos interesses públicos que se eternizem as discussões de medidas que muitas 
vezes os interesses públicos aconselham que sejam imediatamente votadas. 

Ora, segundo o nosso regimento, há de V. Exª. reconhecer que é possível eternizar qualquer 
discussão, porque é lícito em certas ocasiões a qualquer membro desta casa falar as vezes que quiser, e 
assim já se vê que é possível eternizar a discussão de qualquer medida; e pelo menos poderá com grave 
prejuízo prolongar-se a discussão de medidas que o serviço público pode exigir que se votem com presteza 
depois que a matéria estiver suficientemente esclarecida. Eu entendo que isto não deve continuar. Uma 
medida regimental que nos dê a certeza de que uma matéria poderá ser votada quando o senado se julgar 
convenientemente esclarecido, uma medida que ao mesmo tempo há de concorrer para corrigir os abusos 
que se possam fazer da tribuna, desviando-se qualquer de nós da discussão para precipitar-se em atos 
agressivos contra os membros do ministério, ou contra qualquer membro desta casa, é uma medida que eu 
julgo absolutamente necessária, e que a experiência do que se tem passado nesta sessão... 

O SR. D. MANOEL: – E na de 1848? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...e que a experiência do que se tem passado nesta sessão... 
O SR. D. MANOEL: – E na de 1848? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...mostra que deve ser um dos objetos de que a mesa com preferência 

se deve ocupar. Sem esta medida eu entendo que nenhum ministério poderá marchar, desde que tiver 
contra si uma oposição sistemática, ou que queira desviar-se das regras que certos princípios devem impor-
lhe. 

Sem uma medida desta natureza não será possível que possamos reprimir os abusos que se podem 
fazer da tribuna, não se tendo por fim a discussão das matérias mas sim o desejo de fazer agressões 
pessoais contra os ministros, ou contra qualquer dos membros desta casa. Estou convencido de que, se a 
mesa propuser esta medida, e o senado a aprovar, as nossas discussões adquirirão aquela gravidade que 
elas devem ter, e servirão para esclarecer e não para escandalizar o país, como em alguns casos tem já 
acontecido. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Feitas estas observações, que me foram suscitadas pela confissão que 
ontem fez o nobre senador a quem tenho a honra de responder, declarando que não tinha novos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



argumentos a apresentar a fim de provar a inconstitucionalidade da matéria, consumindo entretanto com 
uma declaração vaga e vã quase todo o tempo da sessão... 

O SR. D. MANOEL: – Como se fez em 1848, não? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...feitas estas observações, digo, que me foram sugeridas por essa 

confissão, eu continuarei ainda a fazer algumas outras, para mostrar a improcedência dos argumentos com 
que se insiste em pretender demonstrar a inconstitucionalidade do projeto. 

Eu tinha provado que o nobre senador pela Bahia não tinha dado à palavra – juízes, – que se 
emprega no art. 151 da constituição, a significação que ela deve ter, e segundo a qual nessa palavra se 
compreendem não só os juízes de direito de que trata o art. 153 da mesma constituição, mas também todos 
e quaisquer juízes que, na forma da constituição, forem criados para aplicarem a lei ao fato, ou esses juízes 
sejam perpétuos, ou tenham em lugar da perpetuidade outras condições que a lei possa considerar como 
bastantes para formar a sua independência, e para dar garantias de que as sentenças serão proferidas com 
justiça, e com perfeito conhecimento de causa. 

O SR. ALVES BRANCO: – Revogando a constituição. 
O SR. VERGUEIRO: – Apoiado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu não repetirei o que disse ontem; o nobre senador pela Bahia lerá o 

meu discurso. Provei o que digo com o código do processo criminal, onde o mesmo nobre senador tinha 
definido o que eram juízes de direito; provei-o com a lei de 3 de dezembro de 1841, pela qual votou o nobre 
senador. 

O SR. ALVES BRANCO: – Em alguma parte, não em toda. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não adotou essa lei? 
O SR. ALVES BRANCO: – Em alguma parte. 
O SR. LIMPO DE ABREU:– Em adoção não há partes... 
O SR. ALVES BRANCO: – Não pode provar. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Adotou ou não adotou? 
O SR. ALVES BRANCO – Não me lembra... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Creio que o nobre senador adotou essa lei... 
O SR. ALVES BRANCO: – Não pode afirmar o que não pode provar. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Provo com o testemunho do senado; provo com o depoimento de todos 

os Srs. senadores que assistiram a essa votação... 
O SR. ALVES BRANCO: – Averbo de suspeitos aos que forem da sua opinião. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Além disto, Sr. presidente... 
O SR. ALVES BRANCO: – E que votasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Ordem! 
O SR. ALVES BRANCO: – Na ordem estou eu; V. Exª. tenha paciência, mas não posso ouvir 

semelhantes proposições. 
O SR. PRESIDENTE: – Não está na ordem quem interrompe o orador. A discussão não se 

faz por diálogos. Peça o nobre senador a palavra se quer responder. 
O SR. ALVES BRANCO: – Não quero hoje. O costume da casa tem autorizado os apartes. 
O SR. PRESIDENTE: – Desta maneira não se pode estabelecer uma discussão. 
O SR. ALVES BRANCO: – Ponha o regimento em execução. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu creio que estou na ordem... 
O SR. ALVES BRANCO: – Creio que também estou na ordem. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Além disto, como ia dizendo, esta inteligência foi como 

indubitável, como a mais legítima e verdadeira adotada pelo corpo legislativo quando criou os 
juízes e as juntas de paz, e lhes deu a atribuição de imporem penas de prisão e de desterro por 
seis meses; entretanto é sabido que nem os juízes de paz eram juízes de direito, nem as juntas de 
paz eram compostas de juízes de direito ou pelo menos de juízes letrados. Para se responder a 
este argumento é preciso dizer-se agora que a atribuição de julgar conferida aos juízes e as juntas 
de paz é contra a constituição! Eu não posso aceitar esta declaração como resposta; declaro que 
não posso admitir nem que a assembléia geral, por cujo voto passaram as leis respectivas, 
violasse a constituição; nem tão pouco que o poder que as sancionou as sancionasse sendo elas 
contrárias à constituição. 

Eu mostrei mais que a teoria do nobre senador não é a que se observa em um país onde não 
só se respeitava e se praticava o sistema representativo, mas onde a instituição do exame por 
jurados era uma daquelas instituições que a nação mais prezava e defendia (refiro-me à 
Inglaterra). O nobre senador sabe perfeitamente que ali há os juízos chamados regulares e os 
juízos sumários; os juízos regulares são aqueles onde a decisão dos negócios tem lugar pelos 
jurados, e os juízos sumários, que são muitos, são aqueles onde um juiz unicamente, sem o 
concurso de jurados, criado por estatutos particulares, decide de questões mais ou menos 
importantes. É verdade que alguns autores ingleses dizem que de certo tempo em diante se tem 
estendido muito as atribuições de tais juízes, tendo-se conferido aos juízes de paz jurisdição para 
decidir sobre causas que aliás não deveriam ser decididas senão no juízo de jurados. Foi a isto 
que eu chamei clamor de filósofos... 

O SR. ALVES BRANCO: – Por que não chama publicistas? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Os filósofos ali têm clamado contra esta atribuição que se têm 

dado aos juízes de paz para julgar questões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



importantes; mas o nobre senador sabe que na Inglaterra respeita-se muito a opinião pública; se neste caso 
aqueles a quem chamo filósofo fossem verdadeiros intérpretes da opinião pública, decerto que o parlamento 
teria revogado esses estatutos; entretanto não se tem feito nada disto, os juízes de paz têm continuado a 
decidir causas de muita importância... 

O SR. ALVES BRANCO: – Os juízes de paz julgam como jurados na Inglaterra; assevero eu. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Pois eu assevero o contrário, e assevero fundado na opinião de 

Blackstone, que hei de trazer para aqui e ler... 
O SR. ALVES BRANCO: – Pois posso asseverar também o contrário... 
O SR. PRESIDENTE: – Esta discussão não pode continuar assim: é um perfeito diálogo. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O nobre senador me dá um aparte que há de ser lido no meu discurso; 

pode alguém dizer que emiti uma opinião que não é verdadeira, à vista do aparte do nobre senador; por isso 
eu lhe respondi que é fundado na opinião de Blackstone que emiti essa proposição; se porventura for 
necessário trazer esse autor para aqui ler, eu o trarei. Um aparte, às vezes, pode, na opinião de quem lê, 
destruir aquilo que se está dizendo, e portanto cumpre responder logo a esse aparte. Alguns apartes 
indiferentes, mas outros não... 

O SR. ALVES BRANCO: – Parecia-me que V. Exª. gostava dos apartes; ao menos há alguns dias... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não desgosto... 
O SR. PRESIDENTE: – Mas eu pergunto aos Srs. senadores se não é isto um verdadeiro diálogo? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu dizia, Sr. presidente, que isto o que prova é que os filósofos não 

interpretam neste caso a opinião do país. É preciso confessar (o senado há de me dar licença para dizê-lo). 
Os filósofos, como os poetas, vivem muito de abstrações, e a Inglaterra quer só o positivo, aquilo que pode 
fazer a felicidade do país. É por esta razão, segundo me persuado, que, não obstante esses clamores, o 
parlamento não tem revogado os estatutos que conferem aos juízes de paz a atribuição de julgarem causas 
de muita importância. 

Outro argumento foi produzido para se mostrar que o art. 1º era inconstitucional, e foi que os 
conselhos de guerra pertenciam ao poder executivo, que era aquele que tinha a suprema inspeção sobre os 
membros que compõem esses conselhos. Eu declaro ao senado que não compreendo bem esta expressão, 
não sei o que significa – que os conselhos de guerra pertencem ao poder executivo. O mesmo nobre 
senador disse que a constituição tratava da força armada no capítulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



do poder executivo. Ora, quanto a este argumento, eu peço licença ao nobre senador para dizer-lhe que se 
enganou, porque a constituição não trata da força armada no capítulo do poder executivo... 

O SR. ALVES BRANCO: – Em um título geral. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Creio que estas foram as suas palavras; disse: "Até na constituição trata-

se da força armada, no capítulo do poder executivo." 
O SR. ALVES BRANCO: – Pus-lhe o título... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Nego; nem o título. V. Exª. (dirigindo-se ao Sr. presidente) faça-me o 

favor de mandar a constituição; vou destruir este argumento, lendo a constituição, se é que a minha não 
está errada... 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Esta não é a sua. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Por isso é que vou ler esta; pode ser que a minha esteja errada. Tit. 5º 

inscreve-se – Do imperador – e divide-se em diferentes capítulos, a saber: cap. 1º, poder moderador; cap. 
2º, poder executivo; cap. 3º, família imperial e sua dotação; cap. 4º, sucessão do império; cap. 5º, regência 
na minoridade ou impedimento do imperador; cap. 6º, ministério; cap. 7º, conselho do estado; cap. 8º, força 
militar. Portanto, o capítulo que se inscreve – da força militar – é inteiramente separado daquele que se 
inscreve – do poder executivo –; assim, já o senado vê que basta repetir o que diz a constituição, para 
reconhecer-se que este argumento do nobre senador não significa nada... 

O SR. ALVES BRANCO: – O que eu disse e repito é... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O que V. Exª. disse, está no Correio Mercantil de ontem. 
O SR. ALVES BRANCO: – Pode estar... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não é o que disse? 
O SR. ALVES BRANCO: – Não ande tão depressa; mostre que está em outro poder, a que poder 

pertence. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Forma outra teoria agora? 
O SR. ALVES BRANCO: – Ora adeus, meu caro senhor! O que quer V. Exª. dizer com isto? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Vamos ao outro argumento; este está destruído pela leitura da 

constituição; o que o nobre senador diz não é o que está na constituição; a força armada não está no 
capítulo do poder executivo, mas em um capítulo separado e distinto... 

O SR. ALVES BRANCO: – Pertence ao poder executivo. 
O SR. LIMPO: – Vamos ao segundo argumento. Disse o nobre senador que os conselhos de guerra 

pertencem ao poder executivo. Em primeiro lugar já demonstrei ontem como eles pertenciam ao poder 
judiciário, porque a constituição no art. 151 (repetirei resumidamente o que disse ontem), porque a 
constituição no art. 151 diz: O 

 
 
 
 
 
 
 
 



poder judiciário é independente, e será composto de juízes e jurados." Na palavra juízes não se 
compreendem só os juízes de direito, como já demonstrei; é o gênero, compreende os juízes de direito, e 
compreende todos os magistrados criados em virtude da lei, e com as condições que a lei determinar para 
aplicarem a lei ao fato sem jurados. Além disto, como é possível admitir-se que os conselhos de guerra 
pertençam ao poder executivo. O nobre senador teria neste mesmo capítulo que trata da força militar o art. 
149; este artigo contém uma das garantias mais apreciáveis que a constituição confere aos militares. Diz 
este artigo: "Os oficiais do exército e armada não podem ser privados de suas patentes senão por sentença 
proferida em juiz competente.” Sabe-se (isto não há dúvida nenhuma) que os militares que cometem crimes 
em virtude dos quais podem, na conformidade das leis, perder as suas patentes, devem ser julgados em 
conselho de guerra. Como é pois que a constituição estabelecendo os conselhos de guerra para julgar os 
militares neste e em outros casos, não lhes havia de dar um juízo com todas as garantias indispensáveis 
para se lhes administrar justiça? Como é possível admitir-se que os conselhos de guerra são compostos de 
agentes ao poder executivo, os quais, segundo a opinião do nobre senador, não puderam contrariar uma 
sentença que possa ser-lhes inspirada pelo poder de quem eles são agentes; e que é entretanto o mesmo 
poder que os manda processar e julgar em conselho de guerra? 

Esta disposição da constituição que confere aos conselhos de guerra a atribuição de poder, por suas 
sentenças, privar a um militar de uma patente, prova que os conselhos de guerra são um tribunal 
constitucional, com todas as garantias que se podem e devem exigir para que as suas sentenças sejam 
proferidas com toda a independência, com toda a justiça. Se não fora isto, não podia a constituição conferir 
aos conselhos de guerra a atribuição de privar ao militar daquilo que ele mais deve prezar; daquilo por que 
o militar expõe a sua vida e os seus bens na ocasião dos perigos, isso é, a sua patente. Creio que nada há 
que seja tão caro ao militar como a sua patente, as dragonas, a banda com que ela o ilustra. Ora, tudo isto 
lhe pode ser tirado por sentença de um conselho de guerra; e pode o nobre senador ou alguém persuadir-
se que os conselhos de guerra não são compostos de juízes com todas as condições de independência, de 
inteligência e de integridade para poderem proferir uma sentença? Não; a constituição não admite 
semelhante coisa... seria admitir o absurdo... 

O SR. D. MANOEL: – Pode-se persuadir, convencer-se mesmo com um grande escritor. Eu o 
mostrarei. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, isto é que é verdade... 
O Sr. Alves Branco dá um aparte que não ouvimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Argumentes com a constituição, e poderia argumentar com 
muitos autores... 

O SR. ALVES BRANCO: – Não é possível. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Poderia citar... 
O SR. ALVES BRANCO: – Não era possível... 
O SR. D. MANOEL: – Duvido. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Os nobres senadores, ou hão de reconhecer que aquilo que eu 

digo é uma verdade, ou que a constituição armou um laço aos militares, visto que, segundo a 
opinião que sustentam, o poder executivo poderá destituir os militares, senão por aí, por meio dos 
conselhos de guerra... 

O SR. ALVES BRANCO: – Nem uma coisa nem outra. 
O SR. D. MANOEL: – O Sr. Alves Branco tem um grande escritor que o apóia. 
O SR. ALVES BRANCO: – Todos. 
O SR. D. MANOEL: – O que eu li diz isto que V. Exª. apresentou. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Acabaram? 
O SR. D. MANOEL: – Sim, senhor, acabamos. 
O SR. PRESIDENTE: – O regimento é absolutamente inútil nesta casa. A voz do presidente 

é inteiramente desprezada. Se assim continuar, deixarei esta cadeira, outro venha ocupá-la. 
O SR. ALVES BRANCO: – Não darei mais apartes. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Estes apartes que mutuamente acabam de dar os dois nobres 

senadores, sustentando-se reciprocamente nas suas opiniões (o que é muito louvável), dão-me 
ocasião a que me recorde de que os nobres senadores têm dito que os conselhos de guerra são o 
mesmo que comissões militares; e também me recordo que o nobre senador pela Bahia citou-nos 
a opinião de um dos nossos distintos generais, que já não existe, para provar esta proposição, a 
saber: – que conselhos de guerra e comissões militares são a mesma coisa. Ora, eu peço licença 
aos dois nobres senadores que se dão à leitura de todos os autores que tratam desta matéria... 

O SR. D. MANOEL: – Ninguém diz isto; todos, não; alguns. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...para expender o meu pensamento a este respeito, segundo 

o que tenho lido nos meus livros. Eu creio que é indubitável que, segundo a legislação francesa, 
há muita diferença entre conselhos de guerra permanentes, conselhos de guerra extraordinários, 
conselhos de guerra especiais, e comissões militares; cada uma destas palavras designa uma idéia 
muito diferente. Nos tempos anteriores à constituição francesa havia conselhos de guerra 
permanentes, conselhos de guerra extraordinários, conselhos de guerra especiais e comissões 
militares; depois da carta, que em um de seus artigos determinou que nenhum francês poderia ser 
distraído de seus juízes naturais, e estabeleceu um outro artigo que não devia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



admitir-se mais tribunais extraordinários nem comissões, julgou-se que deviam considerar-se extintos, não 
só as comissões militares, como os conselhos de guerra extraordinários e os conselhos de guerra especiais; 
porém ficaram subsistindo os conselhos de guerra permanentes, sendo a opinião dos estadistas que mais 
respeitavam a constituição daquele país e dos autores mais acreditados que os conselhos de guerra 
permanentes estavam na letra da constituição, não obstante as disposições que acabei de mencionar, e 
desde então até hoje, como os nobres senadores sabem, existem ali os conselhos de guerra permanentes. 
Ora, cada um destes conselhos de guerra, bem como as comissões militares, deferiam entre si pela 
organização, que lhes era própria, pelo medo particular por que eram formados e convocados, e pela sua 
competência, que era essencialmente distinta. Os conselhos de guerra especiais eram formados para 
conhecerem de certos e determinados crimes, quais os de deserção; os conselhos de guerra extraordinários 
eram formados, quando o comandante de uma praça ou de um posto militar era obrigado a render-se, e 
depois de uma espécie de inquirição se entendia que ele devia justificar-se; as comissões militares eram 
criadas para conhecerem de um fato depois dele acontecido; julgavam em primeira e última instância, e 
assim que tomavam conhecimento do fato, eram dissolvidas. Portanto todos estes tribunais eram diferentes, 
e todos eles se julgaram extintos pela carta constitucional da França, menos os conselhos de guerra 
permanentes, que continuaram a subsistir. Nunca se negou que estes tribunais (os conselhos de guerra 
permanentes) fossem conformes à constituição, e os mais próprios, como compostos dos elementos que 
mais garantias podiam dar, para julgarem os crimes dos militares, e porventura de outras pessoas. Como se 
quer pois pôr em dúvida, ou como se quer sustentar que conselhos de guerra é a mesma coisa que 
comissões militares? Eu respeito muito a autoridade do Sr. general Cunha Mattos, mas creio que ao que ele 
escreveu, e foi aqui repetido pelo nobre senador, não se deve dar a inteligência que o nobre senador deu. O 
que o Sr. Cunha Mattos teve por fim foi fazer diferença entre posto e comissão, e não definir o que era 
comissão militar. Como quer que seja, persuado-me que o Sr. general Cunha Mattos, cujo estudo e 
ilustração todos reconhecemos, seria nesta questão o primeiro a dar o seu assentimento aos autores que, 
tratando da legislação francesa, explicam perfeitamente o que é comissão militar e o que são conselhos de 
guerra; a este respeito não me fica a menor dúvida. 

Ora, pelo que tenho dito em relação ao discurso proferido pelo nobre senador pela Bahia, vê-se 
claramente que, posto que não possa eu negar que ele argumentou, depois de ter estabelecido certos e 
determinados princípios, deduzindo as conseqüências que deles deviam derivar-se, e ornando os seus 
argumentos com uma dicção correta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bela, agradável, todavia, digo que os princípios estabelecidos pelo nobre senador não são exatos; portanto, 
ainda que o seu discurso merecesse muitos louvores, como eu tive a honra de dar-lhes, contudo não tem 
nem pode ter a força de convencer-nos de que a doutrina do projeto seja inconstitucional. 

Ontem o nobre senador pela província do Rio Grande do Norte principiou a impugnar o art. 1º com 
uma dissertação contra a pena de morte, dizendo que este projeto, se porventura fosse aprovado, iria 
inundar de sangue todo o Brasil. Sr. presidente, eu já tive a honra de dizer ao senado que o fim principal 
que tiveram os membros da comissão, apresentando no projeto a disposição do art. 1º, foi dar segurança ao 
nosso exército, quando ele se achar em campanha combatendo contra o inimigo externo. É possível que os 
meios repressivos apresentados não sejam os mais convenientes para se conseguir o fim que se deseja. 
Cumpre que o senado saiba, e igualmente saiba o país, que as penas impostas no art. 1º não podem ter 
lugar senão no caso de uma guerra externa, e na província onde o exército estiver em operação e quando 
os crimes forem cometidos em certos e determinados lugares, como acampamentos, hospitais, quartéis, 
etc.; estes mesmos crimes de que trata o art. 1º, e a que se impõe a pena de morte, se forem cometidos, 
não no caso de guerra externa, ou, dado mesmo o caso de guerra externa, se não forem cometidos nos 
lugares que se especificam no art. 1º, deixarão de ser punidos com a pena de morte. Parece-me que o 
nobre senador pelo Rio Grande do Norte não se quis dar ao trabalho de fazer esta distinção, podendo 
supor-se que a comissão punia esses crimes com as mesmas penas em todas as províncias, em todos os 
casos e em todos os lugares. Se o nobre senador fez esta distinção, eu não o compreendi; talvez 
arrebatado pelo ardor da sua opinião contra a pena de morte, não pudesse entrar em todos estes detalhes. 

Eu julgo que não perco tempo insistindo em todas estas declarações, porque como eu entendo (bem 
ou mal) que até agora o projeto tem saído triunfante de todas as censuras que se lhe tem feito, desejo que o 
país o compreenda e julgue como ele é... 

O SR. ALVES BRANCO: – Ele já o julga. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não desejo que a opinião do país seja transviada, e que suponha que o 

projeto é aquilo que se pode figurar lendo-se os discursos de alguns nobres senadores que o têm 
impugnado. Eu notei que, no princípio desta discussão, a opinião pública se ia transviando, supondo que o 
projeto teria de ser executado em todas as províncias do império, não obstante nelas não haver guerra, nem 
haver um exército em operações. Fiz por duas ou três vezes reclamações nesta tribuna, e parece-me que 
hoje, quanto a este ponto, a opinião do país está esclarecida, e sabe perfeitamente que o projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



só terá de ser executado na província onde houver guerra e onde houver um exército em operações. Assim 
como eu e nós todos que defendemos o projeto devemos ter todo o interesse em apresentá-lo tal qual ele é, 
não devemos consentir que, pela obscuridade que pode dar-se nos discursos dos nobres senadores que o 
impugnam, se entenda que a pena de morte em certos e determinados crimes há de ser imposta contra 
todos os que os cometerem, ou seja em tempo de guerra ou de paz, ou seja em qualquer lugar fora dos 
designados no art. 1º. Por isso o senado há de me permitir que eu leia a disposição do art. 1º: 

"No caso de guerra externa, declarando o governo em vigor as leis respectivas a este estado na 
província onde tiverem lugar as operações do exército, ficam sujeitos ao julgamento dos conselhos de 
guerra, ainda que militares não sejam: 1º, os espiões; 2º, os indivíduos que entrarem nas fortalezas sem ser 
pelas portas; 3º, os que atacarem sentinelas; 4º, os que nas guardas, quartéis, arsenais, fortalezas, 
acampamentos, postos militares e hospitais, procurarem seduzir para que desertem ou desobedeçam aos 
seus superiores as praças de primeira linha, polícia, guardas nacionais, ou quaisquer outras pessoas que 
façam parte das forças do governo; 5º, os nacionais que forem aprisionados em combate com as armas na 
mão, ou fazendo parte de forças inimigas. Os compreendidos nos crimes acima especificados incorrerão 
nas penas das leis militares". 

Já se vê portanto que para que a imposição da pena de que trata a última parte deste artigo tenha 
lugar, é preciso que esses crimes sejam cometidos nas províncias onde estiver um exército em operações, 
e só em caso de guerra... 

O SR. D. MANOEL: – Ninguém duvidou disto. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Mas eu não me contento com o não duvidar-se; desejo que as coisas se 

expliquem bem. Fora destas condições, existe a disposição do art. 2º, que diz. (Lê.) De maneira que, ainda 
no caso de guerra, ainda há província onde exista um exército em operações, o crime de aliciação para 
desertar, não sendo cometido nas guardas ou quartéis, ou fortalezas, ou hospitais, ou acampamentos, não 
só não será julgado em conselho de guerra, mas também não se lhe imporá a pena capital ou de morte. É 
preciso que se saiba isto. O nobre senador por Minas, que é membro da comissão, mandou uma emenda 
substitutiva a esta parte do projeto e às outras; mas é preciso que se saiba que, antes desta emenda, já o 
projeto tinha atendido a estas diferenças, e não impunha a pena de morte senão dadas certas e 
determinadas circunstâncias, quais as do art. 1º que tenho mencionado. Creio que nesta parte a emenda 
conserva pouco mais ou menos as disposições do projeto originário apresentado pela comissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O mesmo nobre senador, falando ainda da pena de morte, disse que não admitia esta pena 
senão no caso de homicídio; que fora deste caso, segundo os seus princípios, não admitia a pena 
de morte. Bem; mas nós não tratamos de examinar esta questão abstrata. Se porventura o nobre 
senador fizer uma moção prescrevendo a pena de morte em todos os crimes, menos no de 
homicídio, então examinaremos se ela deve ou não conservar-se. Mas o nobre senador sabe que o 
nosso código penal, reconhece a pena de morte, e aplica-a em alguns casos, até creio que em 
crimes que se podem chamar políticos, porque o código penal salvou as penas impostas na lei da 
responsabilidade dos ministros de estado, e há casos em que ao ministro de estado se pode impor 
a pena de morte, casos que eu creio que participam muito de crimes políticos. Se o nobre senador, 
digo, se resolver a fazer isto que ele supõe um serviço à humanidade, apresente uma moção para 
se abolir a pena de morte; teremos então ocasião de examinar se isto convém ou não. Eu confesso 
que não sou muito afeiçoado à pena de morte; mas na idade em que estou hoje, não vivo muito de 
abstrações; gosto de seguir o exemplo que me fornecem os códigos penais de países que eu ainda 
não me pude resolver a considerar bárbaros... 

O SR. D. MANOEL: – Na parte penal são, em minha opinião, que não vale nada, mas 
também na opinião de grandes escritores. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Ora, quais são os delitos a que no art. 1º se impõe a pena de 
morte? O primeiro é o de espionagem. Diz o artigo que serão condenados à pena de morte os 
espiões. 

Eu, para sustentar o princípio de que os espiões devem ser sujeitos (nem uso da palavra 
condenados), devem ser sujeitos à pena de morte, bastava invocar o testemunho valiosíssimo do 
nobre senador por Minas, que não pode ser suspeito de não ter sentimentos filantrópicos e de 
muita justiça. Não nos disse esse nobre senador (o Sr. Vergueiro) que o espião podia ser 
condenado à morte sem processo? Eu não posso nem devo crer que entre nós haja quem possa 
duvidar dos sentimentos filantrópicos, dos sentimentos de justiça que animam o nobre senador 
por Minas; a sua autoridade para mim é muito valiosa, ele nos disse: Um espião manda-se matar 

sem processo... 
O SR.VERGUEIRO: – Nem sempre. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Ora, apesar de que eu respeite tanto a autoridade do nobre 

senador, e só fundado nela poderia justificar o projeto, e até achá-lo filantrópico demais, todavia 
repetirei que, como sou um pouco positivo, gosto de imitar o que vejo praticado em outros países 
e por isso recuei, e estremeci quando o nobre senador proferiu esta opinião... 

O SR. D. MANOEL: – No crime não quero imitar a nenhuma nação; no cível sim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Recuei, e fiquei na opinião que tinha de que os espiões merecem em 
verdade a pena de morte segundo a legislação de todos os países, porém que devem ser sujeitos a um 
processo com garantias suficientes e onde se possa provar, e ter toda a certeza jurídica de que eles são 
espiões, para então se lhes impor a pena de morte. 

Sabe-se que a espionagem é uma fraude feita às leis e aos princípios da guerra; os perigos que 
resultam para o exército da espionagem empregada pelo inimigo são tais, que se tem entendido que o único 
meio de coibi-la é impor a pena de morte aos espiões, fazendo-se-lhes porém o devido processo, pelo qual 
conste que se condena à morte um espião e não um pobre homem que não o seja... 

O SR. D. MANOEL: – Negam isto todos os escritores que eu li. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Se o nobre senador me dá licença principiarei por citar a opinião de 

Vattel, que creio que é respeitável e mestre na matéria: a opinião de Vattel é esta: "Os espiões são sujeitos 
comumente ao último suplício, e isto com justiça, porque é este o único meio que se conhece para evitar-se 
os grandes males que da espionagem podem resultar à segurança do exército... 

O SR. D. MANOEL: – Vattel é muito antigo; temos coisa melhor. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Será antigo, mas é respeitável e grande mestre na matéria; porém, 

vamos ver como procedem certos países bárbaros, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Bélgica, a 
respeito dos espiões. 

UM SR. SENADOR: – Bárbaros? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não posso chamar bárbaro a quem quiser? Não posso usar das 

palavras que quiser no meu discurso?... 
O SR. PRESIDENTE: – Não ofendendo. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não ofendo a nenhum Sr. senador. 
O SR. D. MANOEL: – Por ironia, pode chamar bárbara à Inglaterra. Com efeito, a sua legislação 

criminal é bárbara e atroz. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Se se quiserem desprezar os exemplos dos Estados Unidos e da 

França, o exemplo da legislação da Bélgica deve ser apreciado por alguns dos nobres senadores que 
impugnam o projeto. Se eu não estou em erro, é opinião muito valiosa entre alguns daqueles que sustentam 
os princípios liberais que a nossa organização política no que respeita a uma das câmaras legislativas, deve 
ser modelada pela organização política da Bélgica, isto é, que o senado do Brasil deve ser reformado pelo 
tipo do senado da Bélgica. 

Creio que é uma opinião sustentada por pessoas que tomam muito interesse pelos negócios do país, 
e que desejam bem-aventurá-lo... 

O SR. ALVES BRANCO: – Se se refere a mim, enganou-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – V. Exª. faz-me o favor de chamar-me à ordem, quando eu me 
afastar dela... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador não disse nada que possa ofender. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu digo que esta opinião é sustentada por pessoas que se 

interessam muito pelos negócios do país, e que desejam bem-aventurá-lo. Não posso dizer isto? 
Refiro-me a alguém? Se me refiro a alguém, esse alguém deve me agradecer, porque suponho que 
ele se interessa pelos negócios do país, e deseja bem-aventurá-lo, com esta reforma; portanto, 
quando me referisse a algum nobre senador, o que decerto não fiz, creio que nem assim teria ele 
o direito de se escandalizar. 

Ora, eu creio que tomei apontamentos da legislação a que me refiro, e o senado me 
permitirá consultá-los. No digesto dos Estados Unidos acharemos o que se dispõe a respeito de 
espiões do inimigo (à legislação não parece referir-se a cidadãos dos Estados Unidos). Determine-
se no art. 2.918: "Os espiões do inimigo que forem achados dentro ou em torno das fortificações 
ou acampamentos do exército dos Estados Unidos, serão condenados à morte, segundo as leis e 
costumes das nações por sentença de um tribunal geral militar..." 

O SR. D. MANOEL: – Só os estrangeiros. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Já disse que esta disposição não se refere aos cidadãos dos 

Estados Unidos. Portanto, já se vê qual é a disposição da legislação dos Estados Unidos; o espião é 
condenado à morte, não como quer o nobre senador por Minas, sem processo nem sentença, mas 
depois de um processo, e de uma sentença proferida em um tribunal geral militar. Talvez não seja 
isto bom, e se deva aperfeiçoar mais a legislação; mas eu confesso que quero viver neste erro; 
entendo que a pena de morte deve ser aplicada ao espião, porém depois de se provar 
evidentemente que ele é espião, e em virtude de uma sentença. 

Sobre a legislação da França eu creio que não há dúvida. Sabe-se que antigamente o 
general, ou mandava por ordem sua fuzilar os espiões sem processo, ou para o mesmo fim 
entregava-os à uma autoridade chamada preboste (creio que era uma autoridade militar), e ele os 
mandava fuzilar; mas hoje os espiões não podem ser fuzilados senão depois de processo e 
sentença. Vamos à legislação da Bélgica. O código militar desta nação, no art. 73, diz: "Todo o 
militar, ou qualquer outro indivíduo que no exército ou em algumas de suas partes for achado a 
servir ou ter servido de espião ao inimigo, será enforcado..." 

O SR. D. MANOEL: – Não ponho isto em dúvida. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Portanto temos nós que a respeito dos espiões a pena que 

lhes é imposta, segundo a legislação dos países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que acabo de citar, é a pena de morte sem gradações; não há máximo, médio e mínimo: se acaso se provar 
que ele é espião, é condenado à morte. 

Agora, qual é a razão por que não há de haver gradação na pena? Entendo que é porque o crime é 
tão grave que, uma vez que seja espião, não há remédio senão impor-se-lhe a pena capital. A segurança do 
exército é objeto de tanto interesse para o país, que reclama a necessidade desta pena; entendendo os 
homens de estado e os jurisconsultos desses países que o exército não pode ser garantido senão com esta 
pena, a impõem e não admitem gradações... 

O SR. D. MANOEL: – A primeira parte é exata; a segunda inexata; está enganado completamente. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Parece-me, pois, que tenho demonstrado as razões que justificam a 

comissão por não ter a respeito deste crime admitido a doutrina de diferentes graus de pena; pelo menos a 
comissão deve ser desculpada, uma vez que mostra que ela tomou por exemplo e por modelo a legislação 
de países, como os Estados Unidos, a França, e a Bélgica, que muito de propósito consultei, e estudei para 
ver se convenço ao senado de que ainda nos países mais liberais a pena de morte se impõe quando se 
entende que a severidade desta pena é necessária e indispensável para coibir ou reprimir certos crimes. 

Não duvido concordar em que há uma omissão nesta parte. O nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
que ontem falou em primeiro lugar, ponderou que nem no nosso código militar ou artigos de guerra, nem 
tampouco no código penal, havia decretada a pena capital ou de morte contra o espião. Eu examinei com 
efeito a legislação e reconheci que o nobre senador tinha razão. Nas nossas leis militares não há a pena de 
morte contra os espiões, e no código penal há penas contra os que dão entrada e auxílio a espiões, mas 
não contra os espiões. Por conseqüência a observação feita pelo nobre senador parece-me ser muito 
judiciosa, e creio que ela já foi atendida na emenda que hoje mandou à mesa o nobre senador por Minas: aí 
se declara que os espiões serão punidos com a pena de morte. 

Antes de passar ao exame dos outros crimes de que se trata no art. 1º, eu responderei a uma 
observação que fez ontem o nobre senador pelo Rio Grande do Norte. Notou o nobre senador que se 
impusesse aos nacionais que fossem aprisionados com as armas na mão, ou fazendo parte das forças 
inimigas a mesma pena de morte que se impõe aos que atacarem sentinelas, aos que aliciarem para 
desertar nas guardas, quartéis, hospitais, etc. A comissão tinha com antecipação respondido ao nobre 
senador, suprimindo o § 5º deste artigo. Eu não entrarei na questão de saber se porventura o crime de 
tomar armas contra o império é mais ou menos grave que os outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



crimes de que trata o art. 1º; o que para mim é evidente é que esta classe de criminosos não devia ser 
objeto desta medida legislativa. Por vezes se tem dito na casa que o fim deste projeto é garantir a 
segurança do exército e evitar que as suas fileiras possam ser desfalcadas por meio dos crimes de aliciação 
e outros de que trata o art. 1º. Ora, o crime de que tratava o Nº 5 do art. 1º não afetava diretamente a 
segurança do exército, e portanto entendeu a comissão que não devia este crime fazer objeto desta 
disposição, e por isso o suprimiu. A questão de ser mais ou menos grave não é por conseqüência oportuna; 
não trato dela; o que digo é que este crime estava fora dos fins do projeto... 

O SR. D. MANOEL: – Não apoiado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O fim do projeto é acautelar, prevenir e reprimir aqueles crimes que 

podem direta ou indiretamente afetar a segurança do exército, quando ele estiver em operações em uma 
província; e não sendo o crime de que trata o § 5º da natureza daqueles que possa afetar a segurança do 
exército, entendeu a comissão que o devia suprimir... 

O SR D. MANOEL: – Afeta mais, ou tanto, que os outros. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O § 2º diz: "Os indivíduos que entrarem nas fortalezas sem ser pelas 

portas; 3º, os que atacarem sentinelas, serão punidos com a pena de morte". Alguns nobres senadores 
entendem que este crime não deve ser punido com a pena de morte, que são menos graves que outros, e 
que por conseqüência a pena deve ser diferente. Sr. presidente, a comissão, observando o que se pratica 
em outros países, onde os crimes de que tratam os §§ 2º e 3º são equiparados ao crime de espionagem, 
entendeu que a pena devia ser a mesma; os espiões devem ser punidos com a pena de morte; estes outros 
crimes, embora designados com outras palavras, sendo equiparados pelos códigos militares de algumas 
nações ao crime de espionagem, devem ter a mesma pena. Foi por isso que a comissão a adotou. Eu 
citarei também, para melhor convencer aos nobres senadores, o que dispõe o código militar da Bélgica... 

O SR D. MANOEL: –É argumento. Na Bélgica faz-se isto, logo também façamos! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eis aqui o que diz o código militar da Bélgica no art. 78: "Toda a pessoa, 

qualquer que seja, sem distinção de estado militar ou civil, que em tempo de guerra, saindo de um 
acampamento, quartel, fortaleza, ou de qualquer praça fortificada nas vizinhanças do inimigo, ou entrando 
nestes lugares, tiver passado por outro caminho que não seja o caminho ordinário, as portas, pontes, ou 
barreiras, será considerada espiã, e punida como tal com a pena de forca, etc.”. Eis aqui o que diz o código 
militar da Bélgica, deste país onde se respeitam com religioso acatamento os direitos de liberdade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e de segurança individual. Os nobres senadores que são afeiçoados às instituições da Bélgica, às 
instituições deste país que resistiu há pouco tempo à inundação revolucionária da França, porque as suas 
instituições são verdadeiramente liberais, os nobres senadores tomem nota do que diz este artigo do código 
militar: "Será punida com a pena de morte toda a pessoa, qualquer que seja, sem distinção de estado militar 
ou civil..." 

O SR. D. MANOEL: – Estamos com o código da Bélgica! Venha ele! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não se acuse, portanto, a comissão de ter apresentado um trabalho sem 

primeiro o ter estudado; não se acuse a comissão de querer dotar o país com leis draconianas. Isto não é 
falar à inteligência do país; isto, peço licença para dizê-lo, é sublevar paixões, ou pelo menos, tais 
expressões podem sublevar paixões... 

O SR. D. MANOEL: – Não creia nisto. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu entendo que nenhum de nós deseja sublevar paixões; nenhum de 

nós pode ter outro interesse maior do que aquele que deve resultar de falar à inteligência do país, de 
esclarecer a opinião do país, e isto não se conseguirá senão analisando-se com toda a calma as medidas 
que vêm à discussão... 

O SR. D. MANOEL: – É o que se faz. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...e não declamando, chamando leis draconianas àquelas que têm por 

tipo, por modelo a legislação de países a cujas instituições nós somos forçados a fazer elogios, e que são 
tais que eu acredito que há no país pessoas muito respeitáveis que desejam reformar o senado segundo o 
modelo do senado da Bélgica... 

O SR. D. MANOEL: – Parece que V. Exª. está desta opinião; fala tanto da Bélgica hoje! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Por estar persuadido de que a Bélgica é um dos países onde se 

respeitam muitos os direitos de liberdade e segurança individuais é que assentei que devia com preferência 
examinar a sua legislação a respeito do projeto que se discute, e citá-la, para ver se com ela posso 
convencer a alguns nobres senadores, ou pelo menos se com a alegação dessa legislação eu posso 
justificar de algum modo a comissão a que tenho a honra de pertencer, de que ela não foi inspirada, quando 
apresentou o projeto, pelo desejo de oferecer uma lei bárbara, tirânica, e que há de, como resultado, alagar 
todo o Brasil de sangue. Ficarei contente se porventura as citações que tenho feito puserem a coberto a 
comissão das agressões que estarão preparados para fazer-lhe alguns dos nobres membros da oposição 
que se propõem a impugnar o projeto. Acho que deverão pelo menos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



respeitar agora um pouco mais as intenções da comissão, lastimá-la, se ela errou... 
O SR. D. MANOEL: – É o que eu fiz. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...lastimá-la, se ela errou, por querer imitar a legislação de países que eu 

não posso resolver-me a chamar bárbaras, antes considero perfeitamente cultos, países cuja experiência e 
grau de civilização os habilita há muito tempo para terem as leis que devem ser as mais apropriadas... 

O SR. D. MANOEL: – Não apoiado, não são tais. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...para manter a sua segurança... 
O SR. MONTEZUMA: – Apoiado. 
O SR. D. MANOEL: – Melhor que nós, não. 
O SR. MONTEZUMA: – Melhor do que eu, sim; do que nós, não... 
O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo aos nobres senadores que deixem o orador continuar. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Repetirei ainda, Sr. presidente, que a comissão, como acabo de 

demonstrar, procurou imitar a legislação de países que pelo alto grau de sua civilização estão habilitados a 
terem aquela legislação, que deve ser a mais apropriada para manter a sua independência, a sua 
integridade e a segurança do seu território, sem todavia se poder dizer que não respeitam dos direitos de 
liberdade e segurança individuais... 

O SR. D. MANOEL: – O Brasil não tem necessidade de imitar a nação nenhuma da Europa em 
penalidade: se imitá-las, está mal. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Nem Napoleão quis semelhante lei. 
O SR. LIMPO DE ABREU (observando o relógio): – A hora está a dar, nem me ocorre algum outro 

argumento a que me falte responder... 
O SR. PRESIDENTE: – Pode continuar, ainda faltam 10 minutos. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Um dos motivos por que se tem feito maior oposição a este projeto é 

porque os paisanos em certos e determinados crimes serão obrigados por esta lei a responder em 
conselhos de guerra. Este argumento já tem sido completamente refutado em outras sessões. O nobre 
senador pelo Maranhão dá-me um aparte, dizendo que nem Napoleão quis que os paisanos respondessem 
aos conselhos de guerra. Está completamente enganado... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Se quiser, leia isto (mostrando um livro). 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Está completamente enganado; eu lhe digo o que é que aí pode ler-se. 

Até certo tempo foram sempre julgados os paisanos, ainda em tempo de paz, em conselhos de guerra, pelo 
crime que os franceses chamam embauchage... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. COSTA FERREIRA: – Em 1794, por essa lei terrível, revolucionária, até que as coisas se 
puseram em ordem. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Ainda depois de 1830 o crime de embauchage, que é a aliciação de 
deserção para o inimigo, embora cometido por paisanos, foi sempre julgado por conselho de guerra... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Nunca Napoleão quis isto; pode ler aqui. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Em tempos, ordinários, em tempo de paz, sempre foi este crime julgado 

por conselhos de guerra; o tribunal de cassação sempre sustentou até esse tempo que o crime de 
embauchage, ainda que cometido por paisanos e em tempo de paz, devia ser julgado em conselhos de 
guerra; mas em 1831 ou 1832, em virtude de diferentes arestos ou acórdãos do mesmo tribunal de 
cassação, é que se estabeleceu a nova jurisprudência de que o crime de embauchage, o crime de aliciação 
para desertar para o inimigo, cometido por paisanos em tempo de paz não devia ser julgado em conselhos 
de guerra. A legislação francesa anterior a Napoleão, a legislação francesa do tempo de Napoleão, e 
posterior a Napoleão, a legislação francesa atual, isto é, legislação francesa do tempo da república, antes e 
depois da presidência do príncipe Luiz Napoleão, toda esta legislação reconhece o estado de paz, o estado 
de guerra, e o estado de sítio. O nobre senador pela Bahia já explicou tudo isto, e o nobre senador pelo 
Maranhão devia estar por esta explicação. Eu não falarei do estado de paz nem do estado de guerra, falarei 
do estado de sítio. Segundo a legislação francesa, segundo a lei promulgada em 9 de agosto de 1849, já 
em tempo em que era presidente da república, o príncipe Luiz Napoleão, quando se declara o estado de 
sítio, os conselhos de guerra são competentes para julgar os militares e paisanos em certos e determinados 
crimes. Mas dirá o nobre senador pelo Maranhão, isto é, em estado de sítio, e só aplicável às praças 
investidas, sitiadas. Não, senhor, não é. Em que casos se declara o estado de sítio segundo a legislação 
francesa? Declara-se no caso de perigo iminente... 

O SR. ALVES BRANCO: – De rebelião interna. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não, senhor, de perigo iminente da segurança interna ou externa. O 

projeto de lei que foi apresentado à câmara pelo ministério, estabelecia, como diz o nobre senador pela 
Bahia, que o estado de sítio se declararia em caso de guerra externa ou de insurreição; porém, sendo este 
projeto remetido a uma comissão da câmara, entendeu-se que era um grande absurdo deixar derramar-se o 
sangue, deixar que rebentasse uma insurreição, deixar que se fizessem muitas mortes, que se atacasse a 
propriedade e segurança dos cidadãos, para depois de tudo isto se declarar o estado de sítio; a comissão, 
pois, foi de opinião que se deviam substituir as palavras – no caso de guerra de insurreição – por outras, e 
dizer-se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



na lei, como se disse – que o estado de sítio se declararia no caso de perigo iminente à segurança interna e 
externa. – Ora, quando se declara uma parte do país em estado de sítio, isto o que quer dizer é que a 
legislação pela qual se regula uma praça que está investida, que está sitiada, cujas comunicações estão 
interceptadas, que a legislação que regula a praça nesse estado deve reger a parte do país (comunas, 
distritos, ou departamentos) que no caso de perigo iminente à segurança interna ou externa for declarada 
em estado de sítio, e neste caso os paisanos, bem como os militares, são processados e julgados em 
conselhos de guerra, porque, como muito bem disse o nobre senador pela Bahia quando parte de um país 
se declara em estado de sítio, todos os poderes que pertencem à autoridade civil para manutenção da 
ordem e da polícia passam em sua plenitude pare a autoridade militar... 

O SR. ALVES BRANCO: – Da praça. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Da parte do país declarada em estado de sítio. Ora, eis aqui o que há; 

por conseqüência o nobre senador pelo Maranhão está em erro; o que é verdade é o que acabo de dizer, e 
senão, pergunte-o ao nobre senador pela Bahia. Tenho concluído. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Veja o que aqui se diz neste livro. 
Dada a hora fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia: 3ª discussão da proposição declarando que os arcebispos e 

bispos do império, nas causas que não forem puramente espirituais serão processados pelo supremo 
tribunal de justiça; 1ª e 2ª discussões de resoluções aprovando diversas pensões, seguindo-se as 
discussões adiadas hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 4 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
Sumário. – Discussão da resolução que regula o julgamento dos arcebispos e bispos. Discurso do Sr. 

Montezuma, Votação. – Projeto sobre auxílio ao teatro de S. Pedro de Alcantara. Discursos dos Srs. 
Clemente Pereira e Montezuma. – Projeto sobre o julgamento dos crimes militares. Discurso do Sr. D. 
Manoel. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do presidente da província de S. Paulo, remetendo duas coleções dos 

atos legislativos da assembléia da mesma província, promulgados na sessão ordinária deste ano. – À 
comissão de assembléias provinciais. 

Lê-se, e vai a imprimir o seguinte projeto: 
A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º O governo é autorizado a conceder privilégio exclusivo até 20 anos à companhia que se 

organizar para a comunicação por vapor entre os portos da Bahia, Sergipe e Alagoas, e entre o primeiro e 
os diversos portos das comarcas ao sul, pertencentes à mesma província, para a condução das malas, de 
passageiros e de mercadorias.” 

"Art. 2º Poderá igualmente conceder à companhia um subsídio anual que não exceda de 60:000$ nos 
primeiros 10 anos, e de 40 nos seguintes, além das isenções e regalias que se tenha concedido a empresas 
do mesmo gênero, indispensáveis ou vantajosas à sua sustentação.” 

"Art. 3º O governo estipulará o número de viagens para cada um dos portos, não sendo em caso 
algum menos de uma mensalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nos primeiros 3 anos, e de duas nos outros; a força e dimensão dos vapores, o preço dos fretes e das 
passagens; e quais os passageiros e carga que, pertencentes ao governo, deve a companhia fazer 
transportar gratuitamente, e quaisquer outras condições que julgar de utilidade à boa polícia dos portos e 
facilitação da navegação de cabotagem. 

"Art. 4º Iguais concessões poderá o governo fazer, proporções guardadas, a companhias que se 
organizarem do mesmo gênero, para a comunicação dos diversos portos intermediários com aqueles onde 
tocarem os vapores destinados à grande linha de comunicação com as províncias das extremidades do 
império.” 

“Paço do senado, em 2 de agosto de 1851. – O conselheiro Montezuma. – Francisco Gonçalves 
Martins. – Antonio Luiz Dantas de Barros Leite. – Manoel Alves Branco. – Caetano Maria Lopes Gama." 

Fica sobre a mesa a redação do projeto do senado que fixa o dote da sereníssima princesa a Sra. D. 
Maria Amelia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Entra em 3ª discussão o projeto da câmara dos Srs. deputados determinando que os arcebispos e 

bispos do império, nas causas que não forem puramente espirituais, serão processados e julgados pelo 
supremo tribunal de justiça. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu desejava saber se quando têm lugar as temporalidades, elas podem e 
devem ser julgadas no caso de recurso interposto pelos bispos e arcebispos pelo supremo tribunal de 
justiça. O bispo ou arcebispo deve ter neste caso o direito do recurso, deve-se dar aos dignitários da igreja o 
direito de recorrer das temporalidades. Até hoje isto não se tem bem entendido, não se tem tomado em 
consideração cabalmente esta hipótese. Eu estou que ela deve ser raríssima no país; mas pode dar-se, e 
então para quem há de recorrer o grande dignatário da igreja no caso de serem decretadas as 
temporalidades? Qual há de ser o tribunal que há de tomar em consideração um tal recurso? As 
temporalidades também podem ser injustamente impostas ou decretadas. Estou, repito, que não será muito 
ordinário, mas pode dar-se. 

Se nós tivéssemos já tudo quanto é preciso relativamente ao julgamento dos dignitários da igreja 
brasileira nas causas espirituais, então já haveria tribunal muito competente que decidisse esta questão; 
porém nós não temos ainda tratado disto, ainda a hierarquia eclesiástica não sabe como há de ser julgada 
em tais causas, exceto pela corte de Roma; e não sabe por um motivo, porque nós ainda não temos 
verdadeiramente igreja brasileira por falta de uma concordata. Recordo-me que, sendo ministro da justiça, 
foi um dos artigos que 

 
 
 
 
 
 
 
 



propus aqui ao encarregado de negócios, o Sr. Fabrini, hoje falecido, para ser decidido por um acordo com 
a cúria romana, porque realmente, atenta a distância em que está o Brasil da corte de Roma, atenta a 
independência que deve ter até certo ponto a disciplina verdadeiramente da igreja brasileira, atenta a 
supremacia do poder civil sobre o eclesiástico, estou persuadido que é indispensável que se estabeleça 
uma ordem hierárquica, segundo a qual as questões meramente espirituais sejam decididas. 

Sr. presidente, eu toquei nesta matéria, não porque entenda que o projeto trata destas questões, pois 
que visível e essencialmente o projeto não trata senão de causas temporais, mas pela razão que disse que, 
se nós já tivéssemos decidido àquele respeito, poderíamos decidir a este respeito também. Para se tomar 
em consideração todas as hipóteses que podem ainda ser consideradas pelo senado a este respeito e a 
outros, seria necessário fazer um projeto novo; mas eu julgo que é melhor votarmos por este projeto, e 
tomar em consideração em outra ocasião esta e algumas outras questões. 

Também desejava, Sr. presidente, que neste mesmo projeto se marcasse a forma do processo, se há 
de ser o mesmo até hoje praticado relativamente aos membros do corpo diplomático e aos presidentes de 
província, quando são julgados pelo supremo tribunal de justiça, ou se há de ser diferente; qual há de ser a 
consideração que se deve aos grandes dignatários da igreja na ocasião em que eles forem processados, se 
terão ou não terão assento etc. Se nós temos hoje por fim tomar em consideração a alta dignidade dos 
bispos e arcebispos do Brasil, se é por este motivo que pretendemos tirá-los do foro comum, não sei se era 
também necessário que disséssemos alguma coisa acerca da forma do processo. No entretanto o projeto 
deve passar; melhor é na realidade não ser emendado; o regulamento fará o que falta acerca do processo 
de um modo mais extenso... 

O SR. DANTAS: – Menos sobre o processo. 
O SR. MONTEZUMA: – Eis aqui o Sr. senador já opondo-se a que o governo faça regulamentos 

sobre o processo, e acho que nisto tem razão, sou da sua opinião. Em uma palavra, voto pelo projeto. 
Julga-se a matéria discutida. O projeto é aprovado e adotado para subir à sanção. 
São aprovadas, sem debate, em 1ª e 2ª discussão, para passarem à 3ª as resoluções da câmara dos 

Srs. deputados aprovando as pensões concedidas a D. Leopoldina Eugenia de Freitas, a D. Theresa 
Esmendes e a D. Guilhermina Amalia Villares Botelho. 

Continua a 2ª discussão, adiada na sessão antecedente, do art. 4º do projeto da câmara dos Srs. 
deputados de 1850 autorizando o governo a auxiliar os espetáculos de três companhias de canto italiano, 
baile, e dramática nacional no teatro de S. Pedro de Alcantara, ou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



outro desta corte, conjuntamente com a emenda do Sr. Clemente Pereira apoiada na referida sessão. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – O nobre senador pela Bahia, que tem tomado parte principal na 

discussão deste projeto, opõe-se a que se concedam loterias, como meio de fazer face às despesas 
decretadas no art. 1º. Eu peço ao nobre senador que observe que a idéia deste meio de fornecer fundos 
para subvenção dos teatros, não no todo, mas em parte, teve iniciativa na câmara dos Srs. deputados. O 
art. 4º da proposição daquela câmara é concebido nos seguintes termos: "Para indenizar os cofres públicos 
das quantias que despender na forma do art. 1º, fica o governo autorizado a fazer extrair anualmente as 
loterias necessárias." Eu estou no princípio do nobre senador, de que não é conveniente que se concedam 
mais loterias, reconheço com S. Exª. que as novas concessões impedem a extração das já concedidas, 
creio até que o número destas é já tão excessivo, que impossível será a extração de todas dentro de muitos 
anos; e não tenho dúvida em hipotecar o meu voto para que não se inicie no senado a concessão de 
loterias; mas, no presente caso, entendo que não há verdadeira iniciativa de concessão de novas loterias, 
há apenas a continuação ou prorrogação da concessão de loterias já concedidas para subvenção dos 
teatros. 

É verdade que as loterias já concedidas estão quase todas extraídas, mas também é exato que não 
há mais que a continuação do mesmo princípio, não há mais que a continuação de se dar aos teatros uma 
subvenção por meio de loterias, sem inovação, nem mesmo quanto ao número, pois que seis ou sete serão 
suficientes, e as anteriormente concedidas eram sete. Cumpre ao mesmo tempo observar que as loterias 
propostas fornecem apenas parte dos fundos necessários para a subvenção dos teatros votada no art. 1º 
pois que outra parte tem de ser suprida pelo tesouro nacional: é pois um meio de diminuir o ônus deste, 
conforme até ao princípio do nobre senador, que não quer que o tesouro público seja onerado com 
subvenções de teatros. 

Até hoje as 7 loterias concedidas aos teatros produziam 77:700$, de ora em diante, supondo que se 
extraem as mesmas 7 loterias, o excesso de 66:300$ para os 144:000$ votados no art. 1º será fornecido 
pelo tesouro, ou ainda menos; pois que 7 loterias, abatido o imposto e selo, devem produzir 77:700$ e, por 
conseqüência, o ônus do tesouro será só de 59:100$, porque o valor do dito imposto e selo, que vem a 
deixar de receber, é de 73:500$. E são estes os motivos por que não posso condescender com o nobre 
senador nesta parte; desejo que o tesouro fique sobrecarregado com o menor aumento de despesa 
possível, e nisto vou de acordo com os princípios de S. Exª., manifestados em outra ocasião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acresce que o nobre senador observou que era um ensaio que devia durar só por três anos. Pois 
bem, permita que este ensaio continue por esses três anos, sem que se faça grande alteração no estado 
atual das coisas; no fim deles, se as circunstâncias o permitirem, darei o meu voto para que não continue 
mais a subvenção por loterias: por agora não me é possível condescender com a sua pretensão, aliás muito 
louvável e fundada em boas razões. 

Voto pelo art. 4º da proposição da câmara dos Srs. deputados, com a emenda aditiva que tive a 
honra de oferecer. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu rogo ao nobre senador que acaba de falar, que me permita fazer ainda 
algumas observações relativamente ao art. 4º da proposta da câmara dos Srs. deputados. 

O honrado membro fundou-se para sustentar este artigo em duas únicas razões: a 1ª foi que não se 
tratava aqui senão da continuação da concessão de loterias já dadas ao teatro; a 2ª foi que o tesouro não 
podia nas atuais circunstâncias fazer uma subvenção de 144:000$ ao teatro, tanto pelo que respeita à 
companhia dramática como à companhia lírica e de baile. Eu creio que estes dois argumentos não 
produzem, nem podem produzir o efeito que o nobre membro pretende quando supõe que com eles há de 
convencer o senado da necessidade de votar pelo art. 4º. 

Quanto ao primeiro argumento, notei que o honrado membro não disse que as loterias estão 
concedidas, mas confessa que hão de ser concedidas, que é uma continuação da primeira concessão. 
Tenho que neste caso dá-se a mesma hipótese que se dá quando se concedem loterias pelo corpo 
legislativo a este ou àquele estabelecimento. As loterias concedidas ao teatro estão findas, ou não findas; 
necessita-se de uma concessão nova para se poder extrair oito ou mais loterias para servirem de 
subvenção ao teatro; logo, há uma nova concessão e não uma continuação de loterias, porque as 
concedidas já deixaram de existir; o teatro está na mesma hipótese em que estará aquele estabelecimento 
que vem ao corpo legislativo pedir a concessão de loterias para poder marchar. É esta concessão nova que 
eu peço ao senado que não permita, é este passo que eu desejo que o senado não dê depois das 
demonstrações que ele acaba de dar este ano do empenho que tem tomado em acabar as loterias. 

O honrado membro não tomou sobre si demonstrar que, feita esta concessão de loterias ao teatro, 
podem-se elas extrair com todas as outras até hoje concedidas, antes confessa que não é possível extrair 
as loterias que vão ser concedidas ao teatro conjuntamente com aquelas que já estão concedidas, e então 
é uma verdadeira injustiça que o corpo legislativo pratica quando vai dar preferência à extração de loterias 
concedidas ao teatro muito posteriormente a outras. Até certo ponto me parece que rigorosamente se pode 
dizer que há 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



direito adquirido da parte daqueles estabelecimentos que obtiveram concessão de loterias, para que suas 
loterias cronologicamente sejam extraídas. Mas todos sabem que isto não é possível, que as loterias 
concedidas são em muito maior número, são dez ou vinte vezes mais do que aquele número que pode ser 
extraído anualmente. E tanto é verdade o que digo, que o honrado membro não há de querer que passe o 
artigo sem a cláusula de não prejudicar a extração das loterias concedidas à casa da misericórdia... 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Apoiado. 
O SR. MONTEZUMA: – Nem quererão outros membros do senado, nem os interessados no montepio 

dos servidores do estado que passem estas loterias sem a expressa cláusula de não prejudicarem a 
extração das loterias concedidas a este estabelecimento. (Apoiados.) Ora, senhores, se acaso há justiça 
relativamente às loterias concedidas à casa da Misericórdia, se há justiça que faz com que votemos esta 
cláusula relativamente às loterias concedidas ao montepio dos servidores do estado, por que razão não se 
há de reconhecer a mesma justiça em favor daqueles estabelecimentos a quem se concederam também 
loterias? Alguns deles estão há anos esperando que se extraia uma ou outra loteria; eu já fatiguei um pouco 
a atenção do senado, expondo o que aconteceu a respeito de uma tristíssima e pobríssima loteria 
concedida à irmandade de S. José para a construção de seu templo; há mais de 8, 9 ou 10 anos que esta 
loteria devera ser extraída. S. Exª. o Sr. ministro do império, com aquela religião que tanto o caracteriza, 
com os sentimentos de piedade os mais pronunciados, decretou que essa loteria se extraísse, atendendo à 
pobreza daquela confraria; entretanto o resultado qual é? Já se extraiu a loteria? Não, senhores, não se 
extraiu, e mesmo creio que não se extrairá este ano, apesar dos bons desejos de S. Exª., apesar dos seus 
sentimentos de piedade, apesar da religião que, sem dúvida alguma, tem no honrado e nobre ministro do 
império um verdadeiro sustentáculo; apesar, enfim, de ter assinado e expedido o aviso! Quem é que obsta? 
O que há a respeito de S. José, digo também a respeito do conservatório de música. Em 1841 concederam-
se 10 loterias, e até hoje apenas uma se tem extraído, e o conservatório não existe! A par deste exemplo 
podiam ser lembrados na casa imensos outros! De que serve pois conceder loterias? De nada serve; é uma 
verdadeira burla. Eu estou persuadido que deve o governo, para não praticar flagrante injustiça na extração 
das loterias, satisfazer a subvenção com a renda do tesouro. Eu quero mesmo livrar com este meu voto o 
ministério de extraordinários embaraços que se seguiram; votando-se assim como se quer no projeto, o 
resultado é que todos ficam descontentes, e mesmo quando o governo faça uma graça, e a ela ninguém 
mais se opunha e se realize, tem lugar aquilo que dizia o padre Antonio Vieira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nos seus sermões que acontecia aos reis de Portugal, pois quando faziam uma graça, em vez de ganharem 
um amigo, ganhavam mil inimigos!!... É exatamente o que acontece relativamente às loterias; manda-se 
extrair uma? Ganhou-se um amigo? Não: ganharam-se mil inimigos por se não extrair outras. O honrado 
membro pelo Pará sempre alerta em favor da misericórdia, pôs a cláusula relativamente às loterias que lhe 
foram concedidas. Pois bem, vamos fazer uma outra transação; e com isto provo ao honrado membro e ao 
senado a extrema condescendência que me dirige. A conciliação ou transação que vou propor é que passe 
a continuação das loterias, mas seja o efeito igual para todas, tire-se a cláusula relativa às loterias da 
Misericórdia. Já vê V. Exª. que isto é que é cortar a questão pelo meio; eu voto pelo artigo, mas sem 
cláusula, isto é, não haja privilégio relativamente às loterias da Misericórdia, nem relativamente às do 
montepio: de ora em diante a extração das loterias seja cronologicamente estabelecida; aquela que for mais 
antiga será justamente a que há de ser extraída, a que for mais moderna depois; em uma palavra, 
cronologicamente. Assim, fica o governo livre de mil embaraços, não encontra dificuldades na direção deste 
ramo do serviço público, não há queixume nem pode haver da parte daqueles a quem já se tem feito a 
concessão de loterias. 

Creio que tenho dito suficientemente para contestar o primeiro fundamento do voto do nobre membro. 
Vamos ao segundo: o tesouro não deve ser obrigado a fazer a subvenção por este meio, e ainda mais 
porque esta era a opinião emitida pelo orador que atualmente se dirige ao senado. Vamos ver se o nobre 
membro tem razão. Principiarei por pedir ao honrado membro que note bem que as loterias ao teatro vão 
ser concedidas sem o encargo de pagar certos direitos. Eu sinto não estar bem ao fato agora do quantitativo 
desses direitos... 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – 10:500$000. 
O SR. MONTEZUMA: – Bem; aqui temos nós que se deve deduzir dos 144:000$, 10:500$ em cada 

loteria. Ora, quantas loterias serão precisas para fazer a subvenção anual?... 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – 6 ou 7. 
O SR. MONTEZUMA: – 7 vezes 10 são 70, e não 3:500$; aqui temos nós que o tesouro só despende 

70:000$ pouco mais ou menos, porque deixa de receber 10:500$ de outras tantas loterias que poderiam ser 
extraídas, e que não o serão, porque foram preferidas pelas loterias que hoje vão ser concedidas ao teatro. 
Não é isto exato? Creio que é matemático; se não for, que se me aponte o erro: peço licença ao senado 
para repetir, a fim de me fazer melhor compreender, se não se extraírem sete loterias concedidas ao teatro 
anualmente, serão extraídas outras sete de outros estabelecimentos; estas sete loterias darão 73:500$; 
logo, o governo perde 73:500$ com a extração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



das loterias do teatro; a despesa por conseqüência que ele viria a fazer, não perdendo este dinheiro, seria 
de 70:500$, e nada mais; a subvenção por conseqüência, não se concedendo as loterias, vem a reduzir-se 
apenas a 70:500$. Ora, pergunto eu: não pode o tesouro fazer esta despesa para salvar um princípio de 
moralidade pública? Há de o senado votar por esta continuação de loterias por causa da ridícula quantia de 
70:500$, destruindo assim a impressão verdadeiramente nobre, importantíssima, produzida pela rejeição de 
outras loterias concedidas este ano pela câmara dos Srs. deputados? Não é conveniente que o senado dê 
uma prova de justiça, não estabelecendo um privilégio odioso, relativamente à extração de loterias? Deve 
infringir, anular estes princípios de justiça pela ridícula quantia de 70:500$? Estas considerações não serão 
dignas de serem também apoiadas pelo honrado membro pelo Pará, que tanto se desvela por sustentar um 
estabelecimento de caridade tal qual é o da Misericórdia desta corte? Não é esta concessão contra o 
espírito de caridade e moralidade pública? 

Reduzido, portanto, Sr. presidente, aos seus verdadeiros termos o argumento que produziu o 
honrado membro pelo Pará, vê o senado que se reduz apenas a 70:500$ a subvenção, e não a 144, porque 
destes 144 se devem deduzir 10:500$ por cada uma loteria que o governo vai perder, mandando extrair as 
do teatro. 

Assim, vou propor a supressão do art. 4º. Eu apelo para os sentimentos de cristianismo de cada um 
dos membros do senado, e de que o país inteiro tem tido provas este ano da maneira a mais evidente. 

É apoiada a seguinte emenda: 
"Suprima-se o art. 4º. – Montezuma." 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – A supressão do art. 4º importa o mesmo que dizer: A subvenção 

concedida no art. 1º sem determinação de fundos por onde a quantia concedida se há de pagar, não se 
pague. 

O SR. MONTEZUMA: – Entendo que o tesouro é que há de fazer o pagamento. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Há na lei do orçamento de 1850 um artigo que determina 

positivamente que o governo não pode fazer despesas, ainda que decretadas sejam, sem que previamente 
se designem os fundos por onde hão de ser pagas. 

O SR. MONTEZUMA: – Então retiro a emenda, e substituo por outra que diga que o tesouro faça a 
despesa. Não estava presente desse artigo da lei. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Admitida a nova emenda, falarei com atenção à sua matéria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O nobre senador, no seu último discurso, deu maior desenvolvimento aos seus argumentos 
anteriormente produzidos, mas nada acrescentou de novo ao que já havia dito: e a maior força da sua 
argumentação se reduz a observar que o tesouro nacional tem de pagar igual soma, quer se concedam as 
loterias, quer não: porque, concedendo-se, tem de perder o imposto, e não se concedendo, receberá o 
imposto das que no lugar delas se hão de extrair. Mas, mesmo assim, eu entendo que há conveniência em 
se aprovar o artigo da câmara dos Srs. deputados, que propõe a extração das loterias necessárias, até por 
um argumento produzido pelo nobre preopinante. 

O honrado senador apelou para o senado que, tendo negado o seu voto a perto de 30 loterias 
concedidas pela câmara dos Srs. deputados, devia agora negá-lo também a estas. Eu entendo o contrário; 
por isso mesmo que o senado negou o seu voto a esse excessivo número de loterias concedidas pela outra 
câmara, será mais regular, será mais prudente, não repetir a sua negativa no presente caso... 

O SR. MONTEZUMA: – Às já concedidas não me oponho. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – ...quisera mesmo que não rejeitássemos as agora propostas pela 

outra câmara. Isto seria uma demonstração de severidade demais, seria até como uma espécie de... 
O SR. MONTEZUMA: – Não penso assim. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Sei que não pensa assim; mas em mim tem muita força esta razão 

especial. 
Apesar de todas as considerações, condescendi com o nobre senador, cedendo de algumas 

pretensões que eu tinha por muito convenientes e regulares, unicamente por querer dar uma prova da 
minha consideração para com S. Exª. Se nesta ocasião, pois, não continuo a ter igual condescendência é 
porque entendo ser mais conveniente o meio proposto no art. 4º da proposição da câmara dos Srs. 
deputados, ao menos por estes três anos, que são de experiência, segundo bem observou o nobre senador. 

O SR. MONTEZUMA: – Vamos ao princípio cronológico. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – O princípio cronológico pode V. Exª. propô-lo, e eu o adotarei, com a 

condição de ser salva a Santa Casa da Misericórdia e o montepio dos servidores do Estado. E é bem 
natural em mim esta solicitude! Eu já declarei que sempre as loterias da santa casa têm sido preferidas em 
todos os ministérios, não excetuo nenhum; todos os ministérios sempre deram preferência às loterias da 
Santa Casa. Isto quer dizer que os princípios de caridade são inatos em todos os brasileiros. Até os 
ministérios, com cujas opiniões políticas eu não podia concordar até certo ponto, não deixaram de mandar 
correr todos os anos com preferência as loterias da Santa Casa. O mesmo digo a respeito das loterias do 
montepio. E a preferência é justa quando se observar que os expostos têm em duas dessas loterias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a quota de 8:000$, as órfãs 4:000$, o colégio de Pedro II creio que 2:400$, e o seminário de S. José 1:200$, 
vindo dessas loterias a pertencer ao hospital da Santa Casa da Misericórdia apenas 3:000$, e nada mais. 
Assim, advogando eu a causa destas loterias, advogo a causa de muitos estabelecimentos pios, a quem 
ninguém poderá negar o seu voto de esmola, se é possível dizer-se, para que eles se mantenham. O 
mesmo digo a respeito das loterias do montepio dos servidores do Estado, estabelecimento que socorre a 
tantos indigentes, ou, pelo menos, a tantas pessoas necessitadas. Como posso, pois, deixar de desejar que 
por uma lei se estabeleça uma preferência que constantemente tem estado em prática? Se, com efeito, 
estas concessões de loterias tem de acabar, ao menos consinta-se na preferência dessas concedidas para 
estabelecimentos pios e para o montepio dos servidores do Estado. Sinto não poder admitir transação neste 
caso; sempre estarei pronto para chegar a um acordo com o nobre senador em termos razoáveis; mas, no 
presente caso, não é possível, até por falta de poderes para poder transigir, pois sou apenas um mero 
administrador. 

Concluirei observando que não me parece muito próprio que nos neguemos inteiramente a todas as 
loterias que forem concedidas pela outra câmara. Não sei mesmo se até em consideração a um argumento 
produzido na discussão pelo nobre senador, a que eu julguei mais oportuno deixar sem contestação, haverá 
conveniência em que passem estas loterias. Não reproduzirei este argumento... 

O SR. MONTEZUMA: – Qual é? 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Dispense-me de o repetir. 
O SR. MONTEZUMA: – Desejo saber, para não tocar mais nele. 
Tendo dado meio-dia, fica adiada a discussão. 
Prossegue a 2ª discussão, adiada pela hora na última sessão, do art. 1º do projeto – I – deste ano, 

oferecido pela comissão da constituição em substituição ao projeto – G –, estabelecendo, em caso de 
guerra externa, o processo e julgamento de alguns crimes por meio de conselhos de guerra, conjuntamente 
com as emendas do Sr. Carneiro Leão apoiadas em o 1º e 2 do corrente. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, o discurso que tive a honra de proferir nesta casa na sessão de 
sexta-feira, é uma pura declamação, é um novo e violento ataque feito ao ministério. Tal é o juízo crítico que 
o nobre senador por Minas fez a respeito desse discurso, e que emitiu com a franqueza que o caracteriza. 
Apelo do juízo do nobre senador para o juízo dos homens imparciais, e peço ao nobre senador que se digne 
meditar sobre as seguintes palavras que li em uma das últimas obras do Sr. Guizot. "II est vrai que quand 
un homme s‘abandonne à un parti, il est porté à oublier son pays." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principiou o nobre senador, desfigurado, trêmulo, o seu discurso, mostrando assim o estado de 
coação em que se achava, e que S. Exª. chegou ao ponto de manifestar ao senado, querendo até que o Sr. 
presidente tomasse alguma deliberação de conformidade com o regimento da casa... 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Foi no outro dia; já não estava trêmulo. 
O SR. D. MANOEL: – No primeiro dia cheguei a receiar pela saúde do nobre senador, porque lhe 

tinha acontecido o que por vezes me acontece, isto é, sofrer ataques de nervos. Confesso que tive sumo 
pesar de concorrer talvez para esse estado de palidez, de tremor em que S. Exª. estava. Felizmente este 
estado foi desaparecendo, e S. Exª., tomando um calor que lhe não é próprio, dirigiu-se para mim com 
expressões, com um tom, com um ar que eu estranhei! Senti não poder responder nesse dia a S. Exª.; para 
o fazer, havia de servir-me das seguintes palavras que V. Exª., Sr. presidente, talvez ouvisse quando foram 
proferidas nesta casa: 

"Um nobre senador entende que é agressão tudo o que não consiste em dar améns ou aprovação a 
tudo quanto dizem certas pessoas. Eu não julgo assim; acredite que eu hei de dizer tudo quanto sinto, 
porque eu não estou aqui para agradar a ninguém; estou aqui para dizer aquilo que sinto, que entendo que 
é útil, que é conveniente ao país. Sentirei muito desagradar à maioria do senado e ao nobre senador; mas 
acreditem eles que nem por isso me hão de impor silêncio, pelo contrário, hei de sempre protestar quando 
se me quiser impor silêncio.” 

Ora, recorda-se V. Exª. de quem proferiu estas palavras na sessão de 21 de julho de 1848? Estará 
lembrado o senado de quem foi o orador que proferiu as palavras que acabo de ler? Foi o nobre senador 
por Minas, na célebre questão da Misericórdia, em que o nobre senador pelo Pará e mais três honrados 
membros, um dos quais não existe, obtiveram completa vitória, principalmente o nobre senador pelo Pará, a 
quem nessa discussão se dirigiram as mais fortes, e ao mesmo tempo as mais injustas acusações. Pois é 
assim que eu hei de responder às observações que o nobre senador por Minas fez na sessão passada; é 
assim que hei de continuar a comportar-me nesta casa, respeitando muito o juízo do nobre senador, 
desejando ardentemente que ele me seja o mais favorável possível, mas resignando-me à minha sorte se 
porventura não me for propícia, competindo-me o recurso para o país, para o país, sim, a quem me prezo 
de servir tanto quanto minhas forças permitem. Eu admito, sigo até com prazer a lição de muitos 
representantes da nação, que, tanto na doutrina como no modo de expendê-la, podem servir de modelos; 
eu não estou longe de seguir as lições, o exemplo do nobre senador por Minas na maneira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tranqüila e plácida com que em geral discute os objetos; mas declaro ao senado que nas doutrinas, não só 
não hei de seguir ao nobre senador, mas hei de desviar-me do caminho que ele tem trilhado. Nas doutrinas, 
digo, cheio de uma nobre ufania, não quero, nem peço lições a nenhum oposicionista; nas doutrinas declaro 
ao senado que estou pronto para que se me note em que elas podem trazer desordem ao país. 

Se porventura na oposição que faço ao gabinete seguisse o exemplo das oposições que existiam 
antes e depois do ministério de 19 de setembro de 1838, razão teria o senado, razão teriam os homens 
sensatos de me argüirem. Mas não, Sr. presidente, por mais de uma vez tenho dito nesta casa, rejeito e 
repilo essa absurda teoria que foi apregoada nesses tempos, e até posta em prática, de que é lícito ao 
oposicionista negar ao governo todos os meios sem exceção; enfim, negar pão e água. Teoria tanto mais 
anárquica, quanto foi sustentada e posta em prática em uma época em que estava suspenso o direito de 
dissolver a câmara dos deputados. Este exemplo eu não o hei de seguir, não o tenho seguido, nem na 
oposição que fiz a algum ministério, quando pertenci à câmara temporária, nem na oposição que faço hoje 
ao ministério, tendo a honra de ocupar uma cadeira nesta casa. É possível, é mesmo provável, é certo, eu o 
confesso, que algumas vezes me deixo arrebatar deste gênio um pouco fogoso que me dotou a natureza; é 
possível, é mesmo certo que uma ou outra vez eu tenho usado de expressões um pouco fortes; mas se isto 
é defeito, defeito que sou o primeiro a conhecer, eu por outra parte me ufano de não negar ao governo do 
meu país meio algum que entendo que é indispensável para ele dirigir os negócios públicos. 

Veja V. Exª. como eu me comporto nesta casa, a franqueza com que exprimo os meus sentimentos 
acerca da conduta do governo nas relações exteriores. Veja-se como eu, oposicionista de boa-fé, disse ao 
governo: 

"Nesta parte estou de acordo inteiramente com a vossa opinião; contai com todos os meios que 
julgardes necessários, para que possamos sair airosamente, como deve desejar todo o brasileiro, da luta 
que por desgraça sejamos obrigados a ter com as repúblicas do Prata." Veja V. Exª. se eu tenho negado um 
só meio ao governo para este fim. É justamente nestas medidas que ora se apresentam na casa que eu 
tenho saído a campo, não para negar meios ao governo, mas para dizer-lhe: "Abandonai estes meios, 
adotai outros. Se porventura entendeis que são necessárias algumas medidas, por exemplo, sobre certos 
crimes, sobre o processo deles, pedi-as, mas dentro da órbita da constituição; eu vô-las darei." Eu mesmo 
lembrei à casa as medidas que me pareciam necessárias nas circunstâncias em que está o país; eu mesmo 
disse que convinha em que há certos crimes cuja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



penalidade se pode aumentar, que há fatos que ainda não estão qualificados crimes pelo código, e é 
necessário qualificá-los; concordo em que certos crimes nas circunstâncias do país devem ser julgados por 
um tribunal particular, não podem ser julgados no foro comum, isto é, por juízes e jurados, mas devem ser 
julgados por magistrados nos termos da constituição. 

É isto, Sr. presidente, oposição ao governo? Pois vós vindes atacar-me da maneira a mais injusta, só 
porque me sirvo de uma ou outra expressão, pondo de parte as minhas doutrinas? Pois quereis me fazer 
odioso ao país, apresentando-me como homem violento, como homem cujo fim único é declamar, cujo fim 
único, é a ruína do país, sem examinardes as minhas doutrinas? Pois vós, que já fostes oposicionistas de 
uma ordem muito particular, que seguistes uma teoria irracional e destruidora dos princípios fundamentais 
do governo constitucional, podeis atirar-me a luva? 

Entrai em vossas consciências, vede quem tem sido oposicionista nos termos da constituição, se vós, 
se eu. Não estão verificados os nossos desejos, ao menos em parte? Não acaba a oposição de obter um 
triunfo, senão completo, ao menos muito próximo disso? Não são nossas algumas idéias que estão 
consignadas nessa emenda que está sobre a mesa? Não tendes recuado? Decerto; e por quê? Por causa 
da discussão. Não foi no projeto-pirata que retirastes a idéia do julgamento pelos conselhos de guerra 
substituindo-o por outro mais conforme com a constituição, estabelecendo o juízo pelo auditor de marinha, 
que é um juiz letrado? Não se aboliu o mesmo julgamento pelos conselhos de guerra por essa emenda que 
está sobre a mesa, a qual só o admite para o crime de espionagem? 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Está enganado. 
O SR. D. MANOEL – Não estou; eu lerei logo a emenda. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Não a entendeu bem. 
O SR. D. MANOEL: – Falo dos crimes cometidos por paisanos. Eu logo lerei a emenda; não sei por 

que o nobre senador por Minas a não assinou. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – É preciso que se entenda que o § 6º, quando diz – os crimes de que trata 

o art. 1º ficam considerados militares – refere-se a todo o princípio do artigo, não é ao nº 1º. 
O SR. D. MANOEL: – O nosso triunfo vai-se pois obtendo gradualmente, e eu espero que ele será 

talvez completo na 3ª discussão; eu espero que o país se convença que nós não fazemos oposição por 
acinte, que fazemos oposição para irmos de acordo com os nossos princípios, que fazemos oposição 
porque nos convencemos de que a constituição do império é violada com este julgamento especial; e sois 
vós, mesmos que nos justificais, porque tendo ao princípio julgado indispensável esse julgamento por 
comissões especiais, tendes recuado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



da maneira que o senado tem presenciado. E a que se deve isto? À discussão. O triunfo não é nosso, é o 
triunfo dos princípios e da razão, triunfo que espero que há de ser completo. 

Não estamos, portanto, perfeitamente justificados? Não está a oposição defendida das agressões tão 
imerecidas que nos foram feitas? Por que eu uso de um termo às vezes um pouco mais veemente, que eu 
sou o primeiro a dizer que estou pronto a retirar logo que o Sr. presidente se digne advertir-me, mereço tais 
agressões? Quantas vezes não tenho eu dito nesta casa ao Sr. presidente que quando entender que uso de 
um termo menos parlamentar, mo diga, porque o retiro imediatamente? E que vos importa a minha 
discussão com o ministério? Porventura o ministério precisa da vossa defesa? Que vos importa com uma ou 
outra expressão de que eu me sirvo quando discuto com os Srs. ministros? Não têm eles o direito de 
redarguir? Não estão aí sentados nessas cadeiras para responder? Porventura se eu me servir de um termo 
menos próprio, os Srs. ministros não têm igual direito? Decerto. Se eu me desviar da senda que devo trilhar, 
não posso proibir aos membros do ministério que do mesmo modo se desviem dela. Já me queixei de que 
algum dos Srs. ministros me respondesse do mesmo modo? Não ouvi eu já expressões que podia entender 
ofensivas? Queixei-me porventura? Não; por conseqüência abandonai esse caminho, deixai essa tarefa 
para os Srs. ministros. Não me refiro à discussão, sei muito bem que todos podem tomar parte nela; mas 
vós apresentais-vos campeões do ministério para lançar-me em rosto alguma expressão pouco 
parlamentar, eu confesso, que às vezes solto discutindo com ele. Deixai essa tarefa aos ministros, eles têm 
bastante cabedal para responderem a uma ou outra expressão menos parlamentar de que me sirva. E não 
me tem ele já respondido? Não presenciou o senado a maneira por que o Sr. ministro do império se dirigiu a 
mim? Mas eu não me queixo, nem pedi ao Sr. presidente que o chamasse à ordem. Abandonai, pois, esse 
posto, que na verdade não deve ser ocupado senão pelos próprios ministros que se julgam ofendidos, e não 
por comissários gratuitos. 

Sr. presidente, qual foi a acusação forte que eu fiz ao ministério? Que este projeto não fora pensado, 
nem meditado, que fora escrito a esmo, que o projeto era de sangue, e ofendia a constituição. Há aqui 
ataque pessoal aos ministros, como o nobre senador quer inculcar todos os dias nesta casa, e de propósito 
para me fazer aparecer perante o país como homem pouco digno de ter aqui um assento? Pois porventura 
estas expressões são ofensivas das pessoas dos ministros? Não é o mesmo nobre senador que se 
encarregou de responder à minha censura apresentando à casa um projeto quase novo, e fazendo no outro 
consideráveis alterações? O que prova isto? Pouca meditação da parte do ministério. É porventura 
expressão pouco, parlamentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dizer que a nobre comissão não o devia imitar? Não vê V. Exª. a prova mais evidente de que a comissão 
não deu a este projeto a atenção que merecia? Não está ela alterando todos os dias o que fez, ou com 
emendas parciais ou totais? E por que é isto? É porque nem a nobre comissão, nem o ministério, meditaram 
como lhes cumpria; é a discussão que os tem obrigado a recuar, a mandar emendas. Em que há aqui 
motivo para se fazer crer que eu quero levar o senado por um caminho onde ele não devia entrar, e que 
quero perturbar as discussões, que quero fazer com que nenhum homem, honesto queira aceitar uma pasta 
de ministro? Quem é que me diz isto? Eu apelo para V. Exª., que tem tanta prática do parlamento; V. Exª. 
há de recordar-se das cenas que nesta e na outra casa têm havido com os ministros, há de recordar-se dos 
apartes os mais indignos que se soltaram; mas que felizmente, por decoro do senado, não foram impressos. 

Mas, senhores, quem me pode lançar a luva, quem pode atirar-me a pedra? Outros o podem fazer, 
mas não esses que me querem apresentar ao país como homem turbulento, e não sei que mais; esses que 
já me encheram de elogios outrora; esses a quem já prestei o meu fraco auxílio, defendendo-os de 
acusações as mais acerbas; esses que então mandavam escrever nas suas folhas elogios que na verdade 
eu não merecia. 

Mas o nobre senador exige que eu apresente as provas das ameaças do ministério, eu o satisfaço. 
Tenho pena de que não esteja na casa o Sr. ministro da fazenda; queria perguntar-lhe se se lembrava das 
palavras que proferiu na casa, combatendo o nobre senador por Minas. Senhores, o ministério não me faz 
perseguições, e a razão é clara, não mais pode fazer; se pudesse, fá-la-ia sem dúvida, faço-lhe essa justiça. 
O ministério não me ameaça a mim diretamente, por uma razão muito simples, porque sabe que zombo, rio, 
escarneço das suas ameaças. Mas, Sr. presidente, o ministério manda, por exemplo, perseguir no Rio 
Grande do Norte os meus mais devotados amigos... 

O SR. PRESIDENTE: – Mas o nobre senador dizendo que ele manda perseguir as pessoas de sua 
amizade, tem obrigação de o provar. 

O SR. D. MANOEL: – Eu poderia, Sr. presidente, pedir licença a V. Exª. para contestar essa 
proposição; a obrigação de provar, não a acho em parte alguma. Mas eu não me furto a ela, venho 
preparado para a demonstração. O ministério manda perseguir os meus mais devotados amigos no Rio 
Grande do Norte. 

Sr. presidente, o estado da província do Rio Grande do Norte é talvez o mais lamentável de todas as 
províncias do império; os assassinatos, as prisões, os processos, são sem número; uma grande parte dos 
meus amigos da capital, ou está processada, ou nas cadeias, ou foragida nos matos. É o que me dizem as 
cartas que me chegam por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



todos os vapores. A propósito (voltando-se para o Sr. Limpo de Abreu), já veio a informação do Rio Grande 
do Norte sobre a veracidade das célebres instruções do presidente? Ou V. Exª., ou alguém disse... 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu não disse nada; nunca me comuniquei com esse presidente. 
O SR. D. MANOEL: – Então ainda não chegou a prova de que essas instruções são apócrifas? Pois o 

governo, quando um seu delegado é acusado nesta casa, não manda imediatamente saber desse delegado 
se tais instruções são verdadeiras? Não devia com a informação desmentir nesta casa o senador que tinha 
afirmado a veracidade delas? V. Exª. bem vê que isto é notável. São muito verdadeiras, Sr. senador, o 
governo sabe-o tão bem como nós. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Já tem certificado de origem? 
O SR. D. MANOEL: – Mas veja V. Exª., há um processo quase em massa, agora é que se lembraram 

de processar os meus amigos, e a razão é clara; a assembléia provincial conta vinte deputados meus 
amigos, o partido dominante que governa o presidente entendeu que a maneira de fazer com que fossem 
chamados os suplentes era processar todos os deputados, e assim ter uma assembléia da qual se obtenha 
tudo o que se queira. É assim que a câmara municipal está suspensa, que muitos empregados não servem 
os seus cargos, que honrados pais de família andam foragidos pelos matos. E o ministério está dormindo! 
Por isso eu digo que ele manda fazer essas perseguições; se o não mandasse, já tinha retirado o 
presidente, ou ao menos tinha-o repreendido para não continuar a praticar essa série de desatinos que tem 
cometido há tantos meses. Assim dizia o Sr. Rodrigues Torres, creio que em resposta ao Sr. Vergueiro 
quando ministro da justiça. O ministério não pode perseguir um senador nesta casa, manda perseguir seus 
filhos, seus irmãos, seus amigos, é assim que ele dirige suas ameaças, suas perseguições contra os 
membros do senado, porque não pode persegui-los diretamente. Tal é o pensamento das palavras do Sr. 
Rodrigues Torres dirigidas ao Sr. Vergueiro. Parece-me que é uma autoridade respeitável. 

Ora, Sr. presidente, vamos às ameaças; é ocasião oportuna. V. Exª. sabe que há uma folha na capital 
que é socorrida pelo ministério. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu não sei. 
O SR. D. MANOEL: – Ora, sabe, assim como (para o Sr. Limpo de Abreu) V. Exª. sabe. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Nego. 
O SR. D. MANOEL: –É porque V. Exª. é cético. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Será por isso. 
O SR. D. MANOEL: – Então diga isso, está coerente com o seu sistema. Eu sei até dos pormenores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Sabe mais do que eu. 
O SR. D. MANOEL: – Mas V. Exª. sabe, e se não sabe, sabe muita gente que há uma folha auxiliada, 

creio que por dois ministérios. Esta folha auxiliada pelo ministério, escrita por homens que lhe são 
inteiramente devotados, alguns dos quais têm intimidade com alguns dos Srs. ministros, têm tomado a 
tarefa de injuriar da maneira a mais atroz, não só o humilde orador que agora fala, mas alguns dos seus 
colegas, e a vários deputados da oposição. Não sabe disto? 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Não, senhor. 
O SR. D. MANOEL: – Não lê? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não, senhor. 
O SR. D. MANOEL: – Faz bem. Pois saiba V. Exª. que esta folha tem injuriado da maneira a mais 

atroz, não só a este humilde orador, mas a vários Srs. senadores e deputados; esta folha é socorrida pelo 
ministério, e sem o seu auxílio já não viveria, e é hoje na capital quase o único órgão do mesmo ministério. 
Ora, que idéia fará o senado de um ministério que, não tendo coragem de na tribuna bater-se peito a peito 
com um representante da nação, consente, se não manda, que eles sejam injuriados e ultrajados da 
maneira a mais infame? É nesse órgão imundo que o ministério consente que um homem que já esteve 
ligado com ele na mais estreita aliança, que um homem que por espaço de três anos sofreu os maiores 
ultrajes e afrontas, quando quase todos os dias falava duas e três horas para defender a homens a quem 
não devia o menor favor; é nesse órgão imundo, digo, que o ministério consente que este humilde orador, 
depois de ter praticado com ele tudo o que disse, seja quase diariamente insultado e ultrajado. É por esse 
órgão imundo, a que o ministério socorre com uma prestação... 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Não pode provar. 
O SR. D. MANOEL: – Não posso por certo trazer um documento, mas vejam como se faz isso. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu entendo que se o nobre senador não pode provar com documentos, não 

pode trazer ao senado uma acusação tão grave. 
O SR. D. MANOEL: – Se assim fosse, Sr. presidente, nunca podia haver discussão. Como hei de 

trazer documentos se os não há? Pois não sabe todo o Rio de Janeiro em peso que esta folha é paga pelo 
ministério? Eu vou dizer, senhores, o que me contaram: o dinheiro é mandado em um sobrescrito, e o 
sujeito que o recebe, põe pela sua letra, para ser conhecido, para saber-se que recebeu, a palavra – recebi 
–, isto basta para constar na polícia que este dinheiro foi dado. 

Vejam como estou adiantado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Isso seria bom para qualquer outro, mas o nobre senador acreditar nessas 
coisas... 

O SR. D. MANOEL: – E V. Exª. também acredita, mas no seu posto não lhe convém dizê-lo; V. Exª. 
agora está na posição de presidente, mas em particular, se nós conversássemos e havemos de conversar. 
Mas, senhores, se eu fosse obrigado a apresentar documentos, estava muito mal. O nobre ministro da 
guerra bem sabe disto, dizem que pela sua repartição manda dar um tanto; valha a verdade, disseram-me 
que eram 200$. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Está enganado. 
O SR. D. MANOEL: – Enganado! Creio que pelo ministério da justiça, ou pela polícia, também recebe 

não sei quanto; mas a soma mensal não é pequena. 
Já vê V. Exª., Sr. presidente, que estes fatos que o país conhece, que no Rio de Janeiro não há 

ninguém que ignore, são suficientes para provar a vingança que o ministério pode tomar de mim. É a única; 
se pudesse tomar outra, tomá-la-ia de bom grado; mas aqui não é o Rio Grande do Norte, é a capital do 
império; e demais, tenho um assento nesta casa. Já V. Exª. vê, e o país, as provas... 

O SR. LIMPO DE ABREU: – São boas. 
O SR. D. MANOEL: – São as que fazem impressão no ânimo do nobre senador; parece-me que estou 

vendo o que se passa no seu coração, porque S. Exª. com o seu tino conhece-as melhor do que ninguém. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Está enganado. 
O SR. D. MANOEL: – Conhece-as muito, e... três pontinhos, não digo mais nada. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Encha os três pontos. 
O SR. D. MANOEL: – Não encho, a ocasião não é azada, eu quis só satisfazer ao nobre senador. 
Veja pois o senado em que é que consistem os ataques violentos, as agressões continuadas, e a 

ponto tal que não há de haver homem honesto que queira um lugar no ministério. Há muitos, e quem sabe 
se os que assim falam não estão já desejando que estes caiam para subirem. Deus nos livre que os 
homens honestos não queiram servir ao monarca, e à pátria; não, não seria uma ou outra agressão que 
impediria que os homens honestos aceitassem um lugar tão honroso, em que podem prestar tantos 
serviços. O que eu creio é que a muitos já lhes tarda, já não vão gostando dos três anos. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Ainda faltam outros três. 
O SR. D. MANOEL: – Esses talvez sejam preenchidos por V. Exª. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – É uma profecia. 
O SR. D. MANOEL: – Mas na sua pátria não sei se será lícito... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Na sua terra, é o que diz o adágio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Salva a redação. E demais, a pátria do Sr. José Clemente não é o Brasil? Ora, 
valha-me Deus. Querer-se agora dizer que o Sr. José Clemente não é brasileiro! É tanto como V. Exª., não 
tem questão. Não falemos nisso, porque saio a campo para defender o brasileirismo do Sr. José Clemente 
Pereira, assim como hei de defendê-lo se o tornarem a acusar pela sua administração da Santa Casa da 
Misericórdia. Já vê o nobre senador pelo Pará que tem mais este fraco campeão para defender a sua 
administração da Santa Casa, a respeito da qual ninguém lhe pode recusar elogios; mas já lhos recusou o 
Sr. Limpo de Abreu, que em 1848 apresentou um requerimento... É verdade que nesse ano tratava-se da 
eleição de vereadores para a câmara municipal, e havia uma chapa da oposição de então que incluía o 
nome do Sr. José Clemente. 

Sr. presidente, tenho tanto que dizer... 
O SR. PRESIDENTE: – Eu rogaria ao nobre senador que falasse sobre o artigo em discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Estou me defendendo... 
O SR. PRESIDENTE: – Creio que já se defendeu. 
O SR. D. MANOEL: – Ainda me resta alguma coisa. 
Houve uma insinuação, Sr. presidente... Fui argüido de infringir o regimento da casa porque disse que 

o trono, na fala de abertura em diferentes anos, tinha reconhecido como uma necessidade indeclinável para 
o país a concórdia dos brasileiros. Disse mais que o trono, cuja clemência não podia ser por ninguém 
desconhecida, quase todos os dias cobria com o seu imperial manto aqueles de seus súditos, de seus 
filhos, que, tendo-se desviado da senda de seus deveres, se mostravam arrependidos, implorando perdão. 
Eis o que eu disse na sessão de sexta-feira; e haverá alguém que afirme que eu infringi com isto o 
regimento da casa? 

O SR. PRESIDENTE: – Mas essa questão não devia tornar a aparecer; eu declarei a razão por que o 
não tinha chamado à ordem; o nobre senador deve estar satisfeito. 

O SR. D. MANOEL: – Perdoe V. Exª. V. Exª. cumpriu o regimento, mas eu não me dispenso dar 
resposta, de dizer que essa arguição era uma verdadeira insinuação, que eu repilo; insinuação de que V. 
Exª reconheceu o alcance. Por ser o objeto muito melindroso, não prossigo. Quando falo nesta casa 
exprimo os meus sentimentos, manifesto as minhas opiniões. Se disse em uma sessão que o ministério 
estava nos paroxismos, é porque vejo como ele se comporta, é porque vejo os projetos que tem 
apresentado; e então concluo que só um ministério em agonia é que pede semelhantes medidas, e recorre 
a esses remédios heróicos para viver. Não faça o nobre senador insinuações, sou homem que se peco é 
por nímia franqueza, por nímia lhaneza, não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



peco por jesuíta; quando se fala com tanto valor, não é possível seguir o sistema do jesuitismo. 
Diz o nobre senador que eu desmoralizo a autoridade. É uma acusação muito forte, mas tão forte 

quão impessada, quão injusta. Quais as provas? Eu disse na casa que este projeto viola a constituição da 
maneira a mais clara; e que eu receio que, violada a constituição de uma maneira tão flagrante, apareçam 
conseqüências deploráveis. Aqui há desmoralização da autoridade? Não estamos nós todos os dias 
argüindo tais e tais medidas de opostas à constituição? Pois o nobre senador não tem notado tantas vezes 
aos ministros apresentarem trabalhos contrários à constituição? Pois na casa todos os nobres senadores, 
que são ornamentos do país, não têm continuadamente trazido a questão constitucional na discussão de 
medidas do governo? É isto tirar à autoridade a força que ela deve ter, é desmoralizá-la? Para que é a 
discussão, Sr. presidente? Não é justamente para mostrar que o senador ou deputado que assim se 
exprime está em erro, que o governo não viola a constituição, que, pelo contrário, prova que tais e tais 
projetos são de conformidade com ela? Isto não é próprio da capacidade, dos talentos não vulgares do 
nobre senador; é daquelas acusações que se fazem para tornar odioso o senador que combate medidas do 
governo. 

Até, Sr. presidente, se quer introduzir no senado a grande medida salvadora que hoje existe na 
câmara dos deputados. V. Exª. já ouviu um requerimento verbal do nobre senador por Minas pelo qual 
manifesta o desejo de que a mesa tome em consideração o regimento para o reformar na parte em que 
permite que as segundas discussões sejam em comissão geral. Daí conclui S. Exª. que não há meio de 
fazer passar uma só medida, que as discussões serão eternas, que é necessária uma providência, em uma 
palavra, a rolha da câmara dos deputados. E quem diz isto, senhores? Um representante da nação, que na 
câmara dos deputados falou tantas vezes e tantas horas, até que finalmente adoeceu, e foi buscar a saúde 
às águas virtuosas da Campanha! Quem diz isto, senhores, é um nobre senador cujos discursos, quando na 
oposição, ocupavam laudas e laudas de papel! Um nobre senador ainda há pouco falou duas horas em um 
dia, e mais de meia hora em outro. Pois se vós estais convencido de que os nossos discursos não têm 
raciocínio, que são meras declamações e ataques ao governo, para que gastais tanto tempo em reponder-
lhes? Por que não vos conservais silenciosos nessas cadeiras, por que não imitais o exemplo do ministério? 
O nobre senador nesse dia estava atacado dos nervos, não há dúvida alguma. 

Não sabe V. Exª. o que disse o nobre senador? Elogiando o ministério pela maneira por que se tem 
havido na direção dos negócios exteriores, elogio em que eu o acompanhei, e até o apoiei com um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aparte, disse S. Exª: "Se ele presta serviços nas relações exteriores deveis apoiá-lo." Pois, senhores, se o 
ministério de meu país dirigir mal os negócios internos, se continuar no sistema de perseguição em que vai 
andando, posso dar-lhe o meu apoio completo só porque está de acordo com o meu pensamento nos 
negócios externos? Isto é inadmissível. Então o ministério pode fazer o que quiser; uma vez que na direção 
dos negócios exteriores esteja concorde comigo, não o devo censurar! Essa teoria é tão boa como a do pão 
e água, Se o nobre senador a adota, eu não a quero adotar; não a adoto, assim como não adoto a que o 
nobre senador apregoou e seguiu depois de 19 de setembro. Não foi ele que a inventou, seguiu-a; quem a 
inventou foram os que hoje também me acusam de violento, e não sei de que mais, acusações de que não 
faço o menor caso, e a que respondo com as seguintes palavras de Sócrates: – Anitus et Melitus possunt 
me occidere, pendore autem non possunt. 

Esse tal ou qual conceito de que me lisonjeio de gozar entre os meus concidadãos, vós não sois 
capaz de o fazer diminuir nem uma polegada. É com a minha vida, quer pública, quer privada, que hei de 
responder a essas agressões e infundadas acusações. É assim que eu vou saindo triunfante dessas 
miseráveis calúnias com que sou tão mimoseado nessa folha imunda a quem o ministério presta um auxílio 
pecuniário. 

Agora, Sr. presidente, é que vou entrar na discussão do projeto. 
Se eu seguisse a teoria apregoada pelo Sr. senador a quem estou respondendo, poderia dizer que é 

lícito fazer tudo para que caia um projeto que entendemos contrário aos interesses do país, que é lícito falar 
o tempo que se quiser, que até é lícito abandonar as discussões, sair da casa para não haver número para 
a votação. 

É isto o que vi fazer a esses que hoje me acusam; eu nunca o fiz. 
UM SR. SENADOR: – Diga quem é? 
O SR. D. MANOEL: – Eu falo em geral, não falo de ninguém em particular; combati, é verdade, mas 

nunca saí da casa; quis sempre dar o meu voto. Tenho aqui um belo bocadinho que há de ser para o fim. 
Se eu tivesse tempo, havia de fazer uma coleção de trechos dos discursos desses que tomaram a tarefa de 
dirigir-me continuadas agressões; desses que se querem apresentar como modelos; desses que se supõem 
capazes de me darem lições sobre a maneira por que devo fazer oposição. 

Senhores, há oposição violenta pela doutrina e pelas palavras. Algumas vezes pecarei por usar de 
termos fortes, mas não tenho pecado, graças a Deus, por sustentar doutrinas perigosas. Espero imitar o 
exemplo dos que hoje tanto tomam a peito o falar em respeitar a autoridade. Fizeram isso quando estiveram 
em oposição? Os seus discursos estão impressos; o país os têm lido, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se o projeto primitivo deu uma prova nada equívoca da precipitação com que foi elaborado, se se 
mostrou logo na primeira discussão que houve, que nenhum exame, nenhum critério, tinha presidido à 
confecção das doutrinas que ele contém, o parecer, ou antes o novo projeto da ilustre comissão, se 
ressente igualmente dessa precipitação com que foi elaborado, e mostra evidentemente que a ele não 
presidiu o exame acurado com que trabalhos desta natureza devem ser feitos. Eu não necessitava de outra 
prova, além dessa emenda que já está sobre a mesa, emenda que alterou consideravelmente, não direi o 
projeto primário, que está morto e sepultado, mas mesmo o projeto oferecido pela nobre comissão de 
constituição. Mas, Sr. presidente, permita V. Exª. que eu ainda lamente, apesar de todos estes exames, 
apesar de toda essa meditação que agora se tem feito, apesar mesmo da discussão que tem havido, que 
ainda apareça em toda a sua hediondez o pensamento de sangue que dominou o projeto primitivo, que 
domina o projeto da comissão, que domina a emenda que se acha sobre a mesa. 

Sr. presidente, não poderei eu aplicar a este projeto o judicioso pensamento que vou ler, extraído de 
um escritor de grande nota? 

"Um poder que se acha em hostilidade com a nação, é levado muito naturalmente a encarar a justiça 
criminal como uma arma. Começa por servir-se dela com certas reservas, com certa consciência de que 
não tem razão; pouco a pouco a necessidade o empuxa, e tudo ousa." 

É a descrição do projeto originário, é a descrição do projeto da nobre comissão e da emenda 
substitutiva. O ministério quis sondar o terreno; não se contentando com as penas gravíssimas que impôs a 
certos crimes, pretendeu também criar no país comissões especiais para os julgarem; mas o ministério está 
aterrado da sua obra, já trêmulo recua, já pede aos amigos que abandonem essa idéia, porque ela fere da 
maneira a mais violenta a constituição do Estado, e a opinião pública se tem levantado contra ela. 

Parece, Sr. presidente, que a opinião pública apenas se tem ocupado com a parte do projeto relativa 
a comissões militares, parece que não tem ainda prestado toda a atenção à parte relativa à pena de morte, 
que com mão pródiga se espalha sobre os brasileiros. O mesmo nobre senador por Minas na sessão de 
sábado nos veio ler de novo o projeto e explicá-lo, como se há algum de nós que o não tenha lido muitas 
vezes, como se quando se fala na província do Rio Grande do Sul e nos brasileiros que podem ser julgados 
ali em conselhos de guerra, se diga que o projeto tem aplicação em todo o império. Eu supunha que o nobre 
senador por Minas não voltaria ao combate a respeito da constitucionalidade do projeto; pareceu-me na sua 
filosofia divisar sinais de verdadeiro arrependimento, pareceu-me que havia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



reconhecido o seu erro e que até o vinha confessar ao senado, dando assim uma prova da sua boa-fé; 
enganei-me. S. Exª. me disse em um aparte que não estava arrependido da grande obra para que tinha 
contribuído. Pois eu não lhe invejo a glória; nem quero ter remorsos, principalmente quando o sangue correr 
na província do Rio Grande do Sul, quando correr, não pelo meu voto, mas pelo voto dos que apoiaram e 
votaram pelo projeto. Mas voltou à questão constitucional, cantou um triunfo antes mesmo de haver 
respondido ao discurso luminoso proferido pelo nobre senador pela Bahia; discurso que matou o projeto na 
parte relativa à constitucionalidade, discurso que só por si bastava para servir de padrão de glória aos 
talentos e conhecimentos do nobre senador; discurso que há de ser sempre lido e meditado por aqueles 
que tomam a peito sustentar a lei fundamental do Estado. E como respondeu o nobre senador aos 
argumentos do honrado membro pela Bahia? Como respondeu? Eu vou apresentar os argumentos e as 
respostas do nobre senador, e depois o senado se dignará de ouvir as minhas reflexões acerca dessas 
respostas. 

O nobre senador pela província da Bahia tinha estabelecido a tese que se acha no art. 151 da 
constituição, que o poder judiciário é composto de juízes e jurados, e daqui deduziu a conseqüência de que 
não há caso algum em que os crimes de paisanos possam ser julgados por tribunais que não sejam, ou 
compostos de juízes e de jurados, ou ao menos de juízes; e como respondeu o nobre senador por Minas a 
este argumento? Veio com uma distinção escolástica, distinção que é verdade tem o mérito da novidade, 
pois que ainda não havia aparecido na casa. Disse ele: "O nobre senador pela Bahia confundiu o gênero 
com a espécie; os juízes do art. 151 são o gênero, os juízes do art. 153 são a espécie; quero dizer, pode o 
poder judiciário ser composto de jurados e de juízes, sem serem os de direito." 

Ora, Sr. presidente, vamos ver se a minha constituição está em harmonia tanto com essa que o nobre 
senador apresentou, como com a que está na mesa; pois S. Exª. não se contentou com ler a sua 
constituição, supôs que havia erro, pediu a que está sobre a mesa, e com efeito mostrou ao senado que 
eram idênticas. Vamos também ver se na minha há erros, ou se está como a da mesa, e como a do nobre 
senador. 

V. Exª. sabe que a constituição usa de três diferentes termos para significar a mesma coisa, isto é, 
para significar juízes de direito. O primeiro termo é o do art. 151, juízes; o segundo, é o do art. 153, juízes 
de direito; o terceiro, é o do art. 163, juízes letrados. Estas três denominações que se acham na constituição 
são perfeitamente sinônimas (apoiado), todas querem dizer – juízes de direito –, e na acepção geral juiz de 
direito compreende também não só os juízes de primeira instância, os que são nomeados para as câmaras, 
mas também 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



os membros das relações e os do supremo tribunal de justiça. Portanto, em que está aqui a confusão do 
gênero com a espécie? Quando o nobre senador pela Bahia leu o art. 151 e mostrou que nesse artigo o que 
a constituição exige é que para se formar o poder judiciário duas entidades são indispensáveis, isto é, juízes 
de direito e jurados, o nobre senador disse uma verdade comprovada com a constituição; mas o argumento 
do nobre senador por Minas tirado do código do processo é contraproducente, eu o vou provar. Qual é o 
argumento que S. Exª. trouxe? Disse ele que o art. 46 do código define o que é juiz de direito. Está 
enganado o nobre senador, não define tal, o nobre senador é que empregou essa palavra; o código nesse 
artigo o que faz é estabelecer os requisitos para ser juiz de direito, e marcar as suas atribuições. Nem a lei 
de 3 de dezembro de 1841 define, marca as atribuições dos juízes de direito, prescreve seus deveres etc. 
Por conseqüência o artigo do código o que fez? Estabeleceu que em cada comarca houvesse um desses 
juízes de direito perpétuos de que fala a constituição, e que esse juiz tivesse tais e tais atribuições; é o 
mesmo que fez a lei de 3 de dezembro de 1841. Em que há aqui confusão do gênero com a espécie? Mas 
não ficou aqui o argumento, veio com outro de que já se tinha servido nas sessões passadas, é o tal 
argumento dos juízes de paz e das juntas de paz. Então mostrou o nobre senador a sua vasta lição dos 
filósofos. 

Senhores, o nobre senador, quando disse na casa que na letra da constituição não se achava 
autorização para os juízes de paz julgarem, disse uma verdade, porque de feito na constituição não há em 
parte alguma palavras que autorizem os juízes de paz para julgar; criou os juízes de paz para as 
conciliações, mas declarou também que as suas atribuições serão reguladas por lei. Daqui concluiu o nobre 
senador que o honrado membro pela Bahia tinha confessado que o julgamento dado aos juízes de paz era 
contra a constituição, e que admirou que tendo ele tido parte na confecção do código do processo, 
houvesse concorrido para a violação da constituição. Senhores, na letra da constituição não há na verdade 
palavra que autorize essas entidades para julgarem; mas os nossos legisladores, tendo em vista nesta parte 
mais o espírito do que a letra, deram aos juízes de paz certas atribuições; seguindo assim o exemplo do que 
se pratica na Inglaterra. Ora, Blackstone, que creio que é o filósofo a que se referiu o nobre senador, mas 
que me parece que não é reputado filósofo, e sim grande jurisconsulto, não censura que aos juízes de paz 
se desse a atribuição de julgar delitos pequenos; pelo contrário, diz que era muito conveniente para o bem e 
comodidade dos povos, e para evitar despesas e delongas, que tivessem para os delitos menores (não lhes 
chama contravenções) um juiz ao pé de casa, para assim dizer. O que ele censura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



é que com o andar do tempo se tenha acumulado aos juízes de paz atribuições que pertencem ao 
júri. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – É o que eu disse. 
O SR. D. MANOEL: – É o que eu disse também desde o princípio. Logo, o nosso código, 

imitando assim a Inglaterra, aonde se não supõe ofendido o poder judiciário com a criação dos 
juízes de paz para julgarem os delitos menores, encarregou-lhes esse julgamento. Senhores, em 
que é que este argumento auxilia o nobre senador? Em coisa alguma. São delitos pequenos que 
para comodidade dos povos foram entregues ao julgamento dos pares dos mesmos povos, quero 
dizer, de verdadeiros jurados, porque são até da eleição do povo. Nem são jurados designados, 
não; é um juiz que o povo na sua paróquia, por exemplo, escolhe, quando lhe dá o seu voto, para 
o julgar. Que comparação tem isto com os conselhos de guerra? Quem é que não deu o seu voto 
nesse tempo para que os crimes pequenos fossem julgados pelos juízes de paz, seguindo-se 
assim o que estava em prática na Inglaterra? Bem vê o nobre senador que este argumento nada 
prova. 

Mas vamos ao argumento dos conselhos de guerra. Aí o nobre senador enristou a lança 
contra o honrado membro pela Bahia. O nobre senador repetiu o que diz Legraverend sobre os 
conselhos de guerra em França... 

O Sr. Limpo de Abreu dá um aparte que não percebemos. 
O SR. D. MANOEL: – Seria bom que me indicasse o autor. As palavras são dele, mas talvez 

venham em outro. Eu já tinha feito na casa a distinção dos diferentes conselhos de guerra que há 
em França, tinha citado o referido autor, e não me contentei em ler um ou outro artigo, li todo o 
capítulo sobre a matéria. Senhores, Legraverend diz que os conselhos de guerra em França são de 
quatro espécies: conselhos de guerra permanentes, extraordinários, espécies, e comissões 
militares. Lá vai agora a demonstração, essa não a fez o nobre senador, porque não lhe convinha. 
O nobre senador diz que o não leu, sinto que o não lesse; se quiser eu terei a honra de lho 
oferecer. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Obrigado. 
O SR. D. MANOEL: – O que diz pois o escritor sobre os conselhos de guerra? Diz o 

seguinte: “A permanência dos tribunais militares deve ser real e segura. Os membros destes 
tribunais devem ser independentes. Parece-me que para este fim eles devem cessar de pertencer 
ao exército ativo. Os conselhos de guerra permanentes são compostos de sete juízes, à saber: um 
coronel, que sempre faz as funções de presidente; um chefe de batalhão ou de esquadrão, dois 
capitães, um tenente, um alferes, e um inferior; além de um escrivão, um capitão relator, e um 
capitão que faz as funções de comissário ou procurador do rei, e é encarregado de vigiar na 
observância das fórmulas. O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



título de permanente que têm estes conselhos de guerra indica bem que eles não são formados para cada 
negócio, e que têm o caráter de um verdadeiro tribunal; entretanto o comandante da divisão é autorizado a 
mudar, no todo ou em parte, os membros de um conselho de guerra, quando o julga necessário para o bem 
do serviço; mas esta faculdade lhe é interdita quando o indiciado está preso, ou as instruções do processo 
têm começado.” 

Ora veja V. Exª. a diferença que há entre o Brasil e a França. No Brasil não há conselhos de guerra 
permanentes, porque são nomeados ad hoc para os diversos julgamentos, são nomeados por uma escala 
que está dependente do arbítrio do governo ou do general das armas. Não havendo tais garantias no nosso 
país, não se pode com razão chamar os conselhos de guerra verdadeiras comissões do governo, posto que 
a patente dos oficiais seja vitalícia? Como vogais não são nomeados senão pelo governo, não têm 
nenhuma garantia, o governo pode nomear como quiser; se não lhe convier aquele que já nomeou, mesmo 
durante o processo pode mandá-lo para qualquer lugar, porque não há lei que o proíba. E são estes 
tribunais assim instituídos que vós dizeis que oferecem todas as garantias como os tribunais judiciários? E 
quando o nobre senador pela Bahia chamava a esses tribunais verdadeiras comissões, fundando-se numa 
autoridade tão respeitável como o Sr. Cunha Mattos, quando o nobre senador mostrava verdadeiramente 
que um tribunal assim constituído não oferecia garantias, como respondeu o nobre senador? As dragonas, 
a banda e a espada são garantias suficientes para o militar! Pois, senhores, repito, se o próprio Legraverend 
reconhece que os tribunais militares estabelecidos em França não dão suficientes garantias, se ainda quer 
que os oficiais que os compõem não pertençam ao exército ativo, como se pode dizer que no nosso país há 
estas garantias nos conselhos de guerra, sendo nomeados a arbítrio do governo ou do general das armas? 
Nem se devia continuar nesta argumentação, porque a idéia está abandonada. O nobre senador fez na 
última sessão todos os esforços para ver se desfazia a impressão que causou o discurso do nobre senador 
pela Bahia; discurso que ainda não teve nem há de ter resposta. Como quereis, pois, afirmar ao país que os 
conselhos de guerra prestam garantias suficientes, que a inocência não correrá o menor perigo? Como 
quereis defender ainda a proposição de que a Constituição autoriza a criação de tais conselhos, de 
comissões militares para julgar paisanos? É preciso não querer de todo dar atenção ao que se tem dito na 
casa contra semelhante idéia. Creio que o Sr. ministro da guerra também já a abandonou. 

Não me demoro mais sobre a questão da constitucionalidade, porque felizmente ela está morta, está 
sepultada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. CARNEIRO LEÃO: – Está tão sepultada que queremos a mesma coisa! 
O SR. D. MANOEL: – Vamos agora à análise da argumentação vigorosa com que o nobre senador 

por Minas sustentou a necessidade da pena de morte para todos os crimes inscritos no art. 1º. Ora, 
senhores, se legislar é pegar no código da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra ou da Bélgica (a 
respeito da Bélgica temos muito que falar, isso subministra matéria para ocupar o senado por um quarto de 
hora), se legislar é copiar a legislação desses códigos, fácil é a tarefa do legislador; mas eu vou ler ao 
senado uma passagem para mostrar o que é legislar, para mostrar o perigo que há em copiar servilmente 
as leis de um país, mesmo quando nele possam ser boas. 

“Para chegar a fazer uma boa reforma na legislação não basta fazer uma coleção das leis adotadas 
pelos antigos povos ou pelas nações vizinhas, compará-las com as leis que existem, fazer escolha do que 
pareça melhor. Estou convencido que, pondo de parte as tradições, os usos, os costumes tão imperfeitos, 
tão contraditórios, tão incoerentes, era melhor procurar os elementos de uma nova legislação, beber os 
seus detalhes em um estudo profundo da moral, da justiça criminal, da ciência das relações, do interesse da 
sociedade e do conhecimento do coração humano.” 

Isto é que é legislar, Sr. presidente, isto é o que o nobre senador devia ter feito e o Sr. ministro da 
guerra quando se sentaram à mesa para escrever um projeto, e não pegar na Constituição da Bélgica, 
copiá-la, e dizer que esta é a legislação que convém ao país. Eu digo que o nobre senador fez isto, porque 
o senado vai ouvir a demonstração da bondade deste projeto, vai ficar pasmado... Muito custosa é a defesa 
de uma causa má! 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Se tenho de ficar pasmado, vou-me embora já. 
O SR. D. MANOEL: – Sim, pasmado; pois o senado não tem ficado muitas vezes pasmado com os 

discursos do nobre senador? Não ficou pasmado com os discursos do nobre senador quando quis mostrar 
que o Sr. José Clemente não tem feito serviços à santa casa da Misericórdia?... Agora há de ficar mais. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Se hei de ficar pasmado, saio já. O senado é que há de ficar pasmado. 
O SR. D. MANOEL: – Não, não faça isso, eu honro-me muito com a sua presença, desejo que me 

ouça. 
Tinha eu acusado o projeto de prodigalizar a pena de morte, de desviar-se, não dos códigos bárbaros 

do mundo, insisto nesta expressão, mas dos verdadeiros princípios de justiça criminal, das doutrinas que 
neste século se têm ensinado em toda a parte, de desviar-se mesmo do sistema seguido no nosso código 
criminal. Quando eu ofereci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



à consideração do senado algumas razões que tive a honra de expender em outra sessão tratando-se do 
projeto sobre piratas, o nobre senador respondeu: “Eu estou no positivo (agora é que o nobre senador está 
no positivo, nunca esteve como agora)... estou no positivo, não me fazem já impressão as idéias dos 
filósofos que o nobre senador parece ridicularizar, meter à bulha!” Pois, meus senhores, eu confesso 
ingenuamente que cada vez gosto mais da leitura desses filósofos. O nobre senador entende que todos 
quantos escrevem sobre direito criminal são filósofos ou poetas. De que eu tenho pena é que o nobre 
senador esteja tão entregue à leitura da medicina... 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Não, senhor. 
O SR. D. MANOEL: – ...que até faça guerra aos filósofos. Não sei, depois que se aposentou, que 

gosto tomou pela medicina, que me consta que nada mais faz, anda apanhando livros de medicina... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Enganaram-no. 
O SR. D. MANOEL: – São as informações que tenho. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Foram más. 
O SR. D. MANOEL: – Pode ser que haja exageração, que não seja um estudo tão profundo, mas eu 

sei... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – São como as outras que têm. 
O SR. D. MANOEL: – Eu lhe contarei em particular essa história, que é curiosa. 
Mas eu censurava que a nobre comissão até se tivesse desviado do nosso código criminal para fazer 

uma legislação bebida, ou na lei de Dracon, ou então nos códigos dessas nações a que eu nunca chamei 
bárbaras, mas cujos códigos estou autorizado a chamar bárbaros, não com um, mas com muitos escritores 
que são todos unânimes a esse respeito. Principiarei pelo primeiro que levantou sua voz para condenar a 
legislação criminal de todos os países, Voltaire, depois Beccaria, Pastoret, Brissot, d’Aumont, Rossi, etc.; 
todos estes escritores disseram a uma voz que os códigos criminais da Europa não estão a par da 
civilização do século, que precisam de uma reforma completa, acomodada ao estado de ilustração dos 
tempos modernos. Ora, eu já referi na casa páginas de diferentes escritores, por isso não as quero repetir, 
mas sempre referirei as seguintes palavras, que provam o que acabo de dizer:”... O véu da prescrição torna 
sagrados muitos abusos da jurisprudência criminal das nações.” 

E, senhores, se quereis imitar a Europa na vossa legislação criminal, se o nobre senador nos 
apresentou a Bélgica como nação civilizada, por que não segue a legislação da Inglaterra, que é 
seguramente mais civilizada do que a Bélgica? Por quê? Porque, como disse o nobre senador, ele quer ir 
com as nações civilizadas, mas não quer nada com os filósofos; então fostes à Bélgica? Pois afastastes-vos 
da legislação da Inglaterra, que é a nação mais civilizada do mundo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



porque não pudestes deixar de reconhecer que a legislação é bárbara, que, como já se disse na casa, está 
em completo desuso, que não é posta em execução; e que as piedosas mentiras do júri, e o direito de 
agraciar têm completamente feito esquecer. Afastastes-vos, digo, dessa legislação e fostes à da Bélgica? O 
nobre senador está tão embelezado com as coisas da Bélgica, que estou com medo que até queira que o 
senado brasileiro seja como o daquele país, que, como todos sabemos, é temporário. Ele já nos deu mesmo 
a entender que citava a legislação da Bélgica, principalmente para aqueles que têm aventado a idéia de que 
é indispensável acabar com a vitaliciedade desta casa. 

Mas como destruiu o nobre senador os argumentos que eu tive a honra de oferecer contra a 
barbaridade do projeto? Lendo nos artigos da legislação da Bélgica e até da dos Estados Unidos! Senhores, 
eu repito o que disse com os escritores que mencionei; não há na Europa, não falo dos Estados Unidos, os 
Estados Unidos primarão pelos seus imensos melhoramentos materiais, mas pela legislação hão de permitir 
que eu não a apresente como exemplo para o meu país; mas eu disse, e repito, todos os códigos da Europa 
têm, sem exceção de um só, o cunho da barbaridade; o mesmo código francês, que é um dos mais 
humanos, assim como o da Toscana, não escapam da censura dos criminalistas que apontei há pouco. 
Esses escritores deram-se ao trabalho de os examinar e estudar profundamente, e demonstraram 
claramente a sua barbaridade, apesar de regerem nações civilizadas. 

Ora, senhores, quando todos os escritores fazem uma cruzada contra tais códigos, quer o nobre 
senador por Minas admitir no país uma legislação reprovada pelas luzes do século, reprovada pela moral, 
reprovada pelo nosso código criminal, que, como disse e repito, é o mais perfeito código penal de todos os 
que existem no mundo; não digo quanto à classificação dos delitos, mas na parte penal. Honra ao Brasil 
que possui tal código, repito-o com prazer, com ufania. Mas vós afastais-vos inteiramente do sistema do 
código, da sua humanidade, e vindes derramar com mão pródiga a pena de morte sobre os brasileiros! 

Tendo assim tratado da questão geral, vou às diferentes partes do artigo. Comecemos pelos espiões. 
Concordo com o nobre senador a quem tenho a honra de responder, em que pela legislação, senão de 
todas, ao menos de quase todas as nações, o espião é punido com a pena de morte; mas os nobres 
senadores hão de concordar comigo que todos os escritores levantam suas vozes contra semelhante 
penalidade. Dos que eu consultei não há um só que admita a pena de morte para o espião. Eu vou repetir o 
que li. Um dia hei de trazer para o senado todos esses livros, porque é preciso ler parágrafos inteiros para 
se ver como todos os criminalistas mostram o seu horror à pena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



imposta pelas diversas nações aos espiões. Isto que agora vou ler é só de um escritor; mas assevero ao 
senado que todos os que consultei dizem pouco mais ou menos a mesma coisa: 

“Se tudo é permitido na guerra, a espionagem é um dos meios mais inocentes; ele o é seguramente 
mais que a espingarda, que o canhão; e seria para desejar que não se fizesse a guerra senão por espiões e 
nos gabinetes. Como pois tratar os espiões? Como inimigos; tomar-lhes os papéis, os efeitos, encerrá-los 
numa prisão, até que sejam resgatados, trocados. Quanto mais reflito, menos compreendo que as leis 
tenham sido tão atrozes para com eles; é uma conseqüência da justiça expeditiva dos militares, que prova 
que os governos não têm sido jamais ecônomos do sangue que eles chamam vulgar." 

Isto, Sr. presidente, é o que li nesse escritor, e todos os outros reprovam a pena de morte em um 
desgraçado soldado a quem o general diz: "Ide ao campo inimigo, espreitai o que lá se passa." O soldado 
não tem vontade, sabe que qualquer palavra de desobediência proferida por ele importaria a pena de morte; 
vai ao campo inimigo, e no campo inimigo agarram-no e fuzilam-no imediatamente! Isto é humanidade? 
Pode admitir-se neste século? "Felizmente, acrescenta o escritor, felizmente essa legislação bárbara, de 
fato raras vezes se põe em execução, raríssimas vezes se verá hoje um espião estrangeiro condenado à 
morte. "Pois, senhores, o soldado que é aprisionado com as armas na mão, que faz fogo, não sofre uma só 
pena, e há de impor-se a de morte ao que por obedecer à voz de seu chefe é agarrado como espião? 

Mas, senhores, a barbaridade do artigo não está só na sua disposição, a sua barbaridade está em 
não fazer distinção alguma a este respeito. Veja o senado o seguinte: o estrangeiro manda um moço de 16 
ou 17 anos ao campo inimigo para espreitá-lo, este moço obedece; todo o mundo sabe que nesta idade o 
crime tem sempre menor pena; esta idade é sempre uma circunstância atenuante em favor do criminoso; 
mas porventura o projeto atende a essa circunstância? Não, todo e qualquer espião é passado pelas armas, 
sem distinção, seja qual for a idade, as circunstâncias, seja qual for enfim a posição em que se ache. Ora, 
eu quero ir adiante: suponha o senado que um general inimigo querendo sacrificar um desgraçado, porque 
sabe que o espião é fuzilado, manda um oficial espreitar o campo; este oficial é preso quando está 
praticando um ato em obediência ao seu superior, que de propósito o mandou para sacrificá-lo, e sofre a 
pena de morte! Isto é praticável neste século? Isto é imoral, é absurdo, é um verdadeiro anacronismo. Mas 
por que se deve impor a pena de morte ao espião? Porque a Bélgica também a impõe! Foi a única razão 
que deu o nobre senador por Minas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, eu não quero abusar da paciência do senado. Já deram duas horas, e o senado não 
gosta que a discussão vá além. Limito aqui as minhas observações, para continuar amanhã, porque ainda 
tenho muito que dizer. Hei de analisar todos os números do art. 1º, e também a emenda que está sobre a 
mesa, e hei de vir com outras passagens de escritores. Sinto não poder ler agora o trecho de um discurso 
muito importante que foi aqui coberto de aplausos. Eu disse o mesmo não com expressões tão fortes, e fui 
censurado! Quero mostrar que há injustiça para comigo, que, como diz Guizot: "Quand un homme 
s’abandonne à I'esprit de parti, il est porté à oublier son pays." 

O SR. PRESIDENTE: – Eu previno ao nobre senador que o Sr. Carneiro Leão já pediu a palavra. 
O SR. D. MANOEL: – Como a discussão é em comissão geral, torná-la-ei a pedir. Tenho ainda muito 

que dizer. Digam muito embora que eu faço oposição acintosa e que quero protelar a discussão. Não vos 
hei de imitar na vossa oposição; a minha há de ser sempre constitucional e racional. Não seguirei jamais o 
absurdo tema de que é lícito negar até pão e água ao governo em que se não tem confiança. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a continuação da 2ª discussão sobre a subvenção ao teatro de 

S. Pedro de Alcantara; 1ª e 2ª discussão da fixação das forças de terra; e a discussão adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Discussão do projeto sobre o julgamento de vários crimes militares. Discursos dos Srs. 
Carneiro Leão, Vergueiro, D. Manoel e Costa Ferreira. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do Sr. senador Montezuma, participando não poder comparecer por 

se achar doente. – Fica o senado inteirado. 
É aprovada a redação do projeto do senado que fixa o dote da princesa a Sra. D. Maria Amelia. 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continua a 2ª discussão, adiada na sessão antecedente, do art. 4º do projeto da câmara dos Srs. 

deputados de 1850 autorizando o governo a auxiliar os espetáculos de três companhias de canto italiano, 
baile, e dramática nacional, no teatro de S. Pedro de Alcantara, ou outro desta corte, conjuntamente com as 
emendas dos Srs. Clemente Pereira e Montezuma. 

Não havendo quem peça a palavra, julga-se discutida a matéria e é aprovado o art. 4º com a emenda 
do Sr. Clemente Pereira, não passando a do Sr. Montezuma. 

O art. 5º é aprovado sem debate. 
Entra em discussão o art. 6º, relativo às loterias concedidas ao teatro de S. Pedro de Alcantara. 
É apoiada e entra igualmente em discussão a seguinte emenda substitutiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Pertencem à extinta empresa do teatro de S. Pedro de Alcântara todas as loterias 
concedidas pela lei de 4 de setembro de 1846, e o governo fica autorizado a fazer extrair, com a 
possível brevidade, as que não foram ainda extraídas, cujo produto é aplicado ao pagamento dos 
credores da mesma empresa. – J. Saturnino." 

O SR. SATURNINO (pela ordem): – Esta emenda é substitutiva, portanto creio que se for 
aprovada fica prejudicado o artigo. 

O SR. PRESIDENTE: – Hei de pôr à votação o artigo; se não passar, porei a votos a 
emenda. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – O artigo do projeto não poderia ser votado sem 
inconveniente, porque me consta que algumas dessas loterias estão já extraídas. No caso do 
senado querer votar alguma coisa a este respeito, parece-me que é mais admissível a emenda do 
Sr. senador Saturnino. 

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se discutido o artigo, e posto à votação é 
rejeitado, bem como a emenda. 

Entra em discussão o art. 7º, relativo ao auxílio prestado ao ator empresário do teatro de S. 
Francisco. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Este artigo está indubitavelmente prejudicado pela 
disposição do art. 1º que passou: por conseqüência está no caso de ser suprimido. Mandarei uma 
emenda para esse fim. 

É apoiada a seguinte emenda: 
"Ao art. 7º Suprima-se o art. 7º – Clemente Pereira." 

A emenda de supressão é aprovada sem debate. 
Dá-se por finda a segunda discussão, e é aprovado o projeto com as respectivas emendas 

para passar à terceira. 
É sem debate aprovada em 1ª e 2ª discussão, a fim de passar à 3ª, a proposta do governo e 

emendas da câmara dos Srs. deputados fixando as forças de terra para o ano financeiro de 1852 a 
1853. 

Prossegue a 2ª discussão, adiada pela hora na última sessão, do art. 1º do projeto – I – deste 
ano, oferecido pela comissão de constituição em substituição ao projeto – G –, estabelecendo, em 
caso de guerra externa, o processo e julgamento de alguns crimes por meio de conselhos de 
guerra, conjuntamente com as emendas do Sr. Carneiro Leão apoiadas em 1º e 2 do corrente. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Sr. presidente, não tenho a pretensão de aproveitar-me da 
palavra que V. Exª. me concede para discutir a matéria do projeto; tomo-a simplesmente para dar 
alguns esclarecimentos acerca da emenda a fim de que o seu verdadeiro sentido não continue a 
ser desconhecido. 

Talvez que esta emenda tenha defeitos de redação, e que se tornasse menos clara por não ir 
dividida em artigos, e por ter-se de toda a matéria formado diferentes parágrafos. Sem dúvida que 
dessa circunstância se tem deduzido uma inteligência diversa da que deve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ter; porém nós não desejamos surpresas, e como, no caso de que o senado se digne aprovar essa emenda, 
é preciso dar maior clareza à sua redação, não queremos que algum dos senhores que a têm combatido 
possa entender que há alteração na matéria; tratarei, por conseguinte, de explicar o verdadeiro sentido da 
emenda, para que se vote com conhecimento de causa; e mesmo talvez ainda mande alguma emenda com 
o sentido de aclarar o objeto dela. 

Tem-se pretendido, Sr. presidente, que nesta emenda se reconhece estar a razão da parte daqueles 
que se opõem a que passe como lei o primeiro artigo, e entende-se que nós nessa emenda retiramos já os 
principais objetos contidos no art. 1º do projeto da comissão: há engano. 

Desde a primeira vez que falei sobre a matéria, declarei que havia de mandar, e com efeito mandei, 
uma emenda suprimindo o nº 5º. Na atual emenda, portanto, deixa-se de contemplar este nº 5º, deixa-se de 
contemplar como militar o crime de que nele se falava, portanto, nesta única parte é que houve alteração do 
projeto da comissão; mas alteração que eu desde o princípio tinha prometido fazer, e para o que enviei logo 
à mesa uma emenda de supressão. Nisto não houve condescendência para com membro algum da 
oposição, condescendência, decerto, a que me não negaria se lhe reconhecesse a razão. Digo que não a 
houve, porque até as pessoas que se têm oposto a este artigo entenderam que há mais razão para ser 
considerado crime militar o do brasileiro que é aprisionado com as armas na mão, militando sob as 
bandeiras do inimigo contra o império, do que o daquele que trata de seduzir praças do exército para 
desertarem em certas localidades aí designadas. Eu não duvido, Sr. presidente, da gravidade deste crime; 
se porventura se tratasse unicamente de aumentar as penas estabelecidas pelo art. 7º do código criminal, 
eu não duvidaria em anuir ao aumento dessas penas. Mas quando se trata de constituir o crime militar, 
entro em dúvida quanto a qualificar como tal aquele crime. Quaisquer que sejam as pretensões dos Srs. da 
oposição, entendo que o corpo legislativo tem poder para designar como crimes militares todos aqueles 
fatos que podem influir diretamente para destruir a disciplina militar; e como entendo que o crime de que se 
trata relativo à sedução de quaisquer praças para desertarem, têm influência sobre a disciplina militar, julgo 
o poder legislativo competente para decretar que o crime é militar. Ora, o brasileiro que não é paisano e for 
apreendido com as armas na mão militando sob as bandeiras do inimigo contra o Brasil, é sem dúvida 
julgado militarmente; não é necessário legislação nova a este respeito; quanto porém ao paisano, posto que 
seja gravíssimo o fato de tomar as armas contra o Brasil, porque desconhece os seus deveres para com a 
pátria, o seu crime não ataca de forma alguma a disciplina militar. A disciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



militar pode subsistir em toda a sua integridade, mau grado que alguns brasileiros degenerados hajam de 
tomar armas sob as bandeiras inimigas contra o império. Entendendo eu, portanto, que é direito do corpo 
legislativo, em prol da disciplina militar, classificar tais e tais fatos como crimes militares, não podia todavia 
classificar este fato de que trata o nº 5º como crime militar, visto que me persuado que ele não terá 
influência alguma sobre a disciplina. 

E depois há outra razão, e é que já no projeto se tornava o crime do art. 5º processável na forma da 
lei do ano passado, da lei que deu aos juízes de direito e às relações o conhecimento de certos delitos; e 
somente no projeto original e na emenda da comissão se pretendia julgar com as penas militares os 
brasileiros que fossem aprisionados com as armas na mão militando sob as bandeiras inimigas contra o 
império. Ora, meditando sobre este fato, reconheço que a circunstância de ser o brasileiro que milita sob as 
bandeiras inimigas contra o império apanhado com as armas na mão, é uma circunstância alheia de sua 
vontade, não pode servir para agravar o delito. A circunstância do aprisionamento com as armas na mão é 
uma infelicidade desse brasileiro, não depende da sua vontade, não pode agravar o seu delito; este 
consiste em ter tomado armas contra o império. A infelicidade faz com que seja aprisionado com as armas 
na mão, nesse caso dá-se a possibilidade da punição, que não se daria se não pudesse ser apreendido. 
Mas visto que essa infelicidade ocorre, sem outra vontade além daquela pela qual tomou armas sob as 
bandeiras inimigas contra o império, já se vê que desse simples fato não se deve deduzir nem agravação da 
pena, nem conseguintemente, não tendo tal fato influência alguma sobre a disciplina militar, pode ser 
constituído crime militar. Está pois explicada a razão pela qual desde o começo declarei que suprimiria o nº 
5º. Até alguns dos Srs. da oposição pareceram entender que este crime era dos mais graves, que estava 
nas mesmas circunstâncias do outro; eu não o entendo assim. 

Tem-se porém dito que na emenda se parece já recuar, que já não se quer constituir crime militar o 
fato de seduzir nos corpos de guarda, quartéis, acampamentos, etc., praças para que desertem, nem o de 
ataque às sentinelas, o da entrada nas fortalezas sem ser pelas portas, fatos gravíssimos que fazem 
presumir serem espiões aqueles que os cometem. Mas não é essa a intenção da emenda. A circunstância 
de se ter redigido em parágrafos é que dá ocasião a isso, mas eu vou explicar a verdadeira inteligência do § 
6º, quando diz: "Os crimes de que trata o princípio do art. 1º da presente lei ficam considerados militares, 
etc." Expliquei-me assim para indicar que não eram os crimes de que tratavam os diferentes parágrafos do 
art. 1º, mas sim os crimes de que trata esse artigo em todos os seus números. Se os nobres senadores não 
acham isto assaz claro, eu mando uma subemenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



à mesa que diga "em todos os seus números", porque esta foi a intenção. Se não fosse esta a intenção, 
então teríamos tratado de classificar os delitos dos nºs 2º, 3º e 4º do art. 1º entre os delitos que queremos 
que se julguem na forma da lei nº 562 de 2 de julho de 1850; mas o senado entenda que, quando se fala 
daqueles crimes que se devem julgar segundo a lei nº 562, só tratamos dos compreendidos nos parágrafos 
do artigo, não compreendemos os dos nºs 2º, 3º e 4º. Já se vê que, dando um julgamento, especial para 
aqueles outros delitos, não podemos deixar de o querer dar para os nºs 2º, 3º e 4º, se porventura não os 
quiséssemos sujeitar ao julgamento militar, como é nossa intenção. Fique-se pois entendendo que as 
expressões do art. 6º referem a todos os números do artigo. Quando digo – princípio – não me refiro 
somente às primeiras linhas, mas compreendo nesta palavra todo o art. 1º, menos os parágrafos. 
Ordinariamente, quando se citam as nossas ordenações in principio, entende-se com exclusão dos 
parágrafos, mas não com exclusão de nenhuma das orações que se compreendem no inicial do artigo da 
ordenação. 

Sendo, pois, este o meu sentido, e não tendo ele sido entendido, tendo até, pelo contrário, alguns dos 
meus colegas e amigos apresentado dúvidas a este respeito, não duvidarei, para o tornar claro, acrescentar 
as palavras – em todos os seus números. – Vê-se por conseguinte que, assim restabelecida a verdadeira 
inteligência da emenda, nada queremos retirar. Fizemos algumas distinções que são úteis, que entendemos 
devíamos ter feito e que tínhamos deixado de fazer. Porque, ainda que seja gravíssimo o fato de seduzir 
praças para desertarem, tem este todavia maior gravidade quando é para engrossar as fileiras do inimigo, 
por conseqüência é este o fato principal que entendemos que, por utilidade pública, deverá ser punido mais 
severamente. Enquanto ao mais, nenhuma alteração fizemos. Há algumas disposições que tornam mais 
eqüitativa a lei, admito. 

Não tenho nenhum escrúpulo de dizer, Sr. presidente, que ainda restam emendas a mandar à mesa 
para tornar clara a disposição da minha emenda. Por exemplo, nesse mesmo princípio do artigo, quando se 
trata dos diferentes números, falta uma circunstância que foi repetida em um dos parágrafos, que também 
queremos seja compreendida. No princípio dizemos: "No caso de guerra externa, declarando o governo que 
se observem as leis respectivas a este estado na província onde tiverem lugar as operações do exército, 
serão punidos com a pena de morte tais e tais crimes." Mas a nossa intenção é punir com esta pena, não só 
na província aonde tiverem lugar as operações da guerra, mas também no território inimigo ou aliado, se as 
operações da guerra tiverem lugar nesse território, se ele estiver ocupado pelas forças do exército imperial. 
Para que isto fique claro, mandarei esta emenda. Tenho observado que, ainda que a intenção seja 
manifesta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



contudo as palavras parecem, segundo alguns entendem, não autorizava assim se julgarem os delitos desta 
ordem cometidos por espiões, ou por aqueles que tentarem seduzir as praças do exército a fim de 
desertarem para o inimigo, se essa espionagem, se essa sedução tiver lugar, não nos acampamentos da 
província aonde se derem as operações da guerra, mas em território do inimigo ou do aliado. Como a 
intenção da comissão era compreender também estes mesmos delitos cometidos em tais lugares, eu 
exprimirei esta idéia mais claramente em uma subemenda. 

É apoiada a seguinte subemenda à emenda substitutiva. 
"No princípio do art. 1º diga-se: – No caso de guerra externa serão punidos com a pena de morte, na 

província em que tiverem lugar as operações do exército, e bem assim em território aliado ou inimigo 
ocupado pelo exército imperial: 1ª, os espiões; 2ª, etc." 

"No § 6º depois da palavra – lei – diga-se: – em todos os seus números." 
"§ 8º, diga-se – No caso de guerra externa, o governo é autorizado: 1º, a criar provisoriamente na 

província em que tiver lugar as operações da guerra uma junta de justiça militar para o julgamento etc.; 2º, a 
proibir na dita província as publicações, etc. – Carneiro Leão." 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Tenho pois explicado a inteligência que se deve dar à emenda que 
mandei à mesa, e o fiz por me parecer que não tinha sido bem entendida. Quanto à discussão, eu me 
reservo para outra ocasião, para quando se terminarem os discursos da oposição; veremos se há razões 
novas a combater; a respeito dos que se têm produzido, parece-me que os argumentos apresentados na 
primeira discussão respondem ao que se há dito nesta segunda, visto que se declarou não haver razões 
novas. 

Nenhum artigo da constituição, no nosso entender, é ofendido por esta legislação. Qualquer que seja 
o sentido da palavra juiz de que se usa no capítulo da constituição que trata do poder judiciário, é evidente 
que se essa palavra tivesse o sentido que lhe querem dar os Srs. da oposição, então o foro militar devera 
ser abolido, porque o foro militar não está designado no capítulo que trata do poder judiciário; e porque esse 
capítulo não exclui as outras partes da constituição em virtude de cujas disposições se podem estabelecer 
todos os outros tribunais judiciários. É assim que aí não se fala do senado. E dir-se-ia que o senado não 
podia julgar, por isso que não é composto de juízes e jurados. Há artigos da constituição que autorizam o 
estabelecimento de tribunais que tenham por objeto causas especiais, outro que estabelece definitivamente 
o senado como juiz de certos crimes, ou de certas pessoas privilegiadas. Se aquele capítulo da constituição 
fosse inibitivo de se declarar crime militar a sedução de praças para desertarem, então proibia 
expressamente o foro militar, visto que este foro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



não é composto de juízes e jurados, isto é, não é composto de juízes de direito, porque alguns senhores 
têm entendido que se podem estabelecer juízes especiais, mas que só podem ser juízes os de direito. Mas 
então os tribunais militares não poderiam existir nem para julgar a deserção, porque neles não há juízes de 
direito. Também seguir-se-ia que os nobres senadores tinham violado a constituição quando estabeleceram 
o tribunal de juízes de paz para julgar em segunda instância certos delitos, porque esse tribunal nem em 
primeira nem em segunda instância era composto de juízes e de jurados. Mas os nobres senadores não 
confessam que nessa ocasião violaram a constituição; se confessassem que a tinham violado... 

O SR. ALVES BRANCO: – Já se explicou isso. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Disse-se que se seguiu o exemplo da Inglaterra, que conferiu aos juízes 

de paz o julgamento dos pequenos delitos. Mas a Inglaterra, fazendo isso, não tinha na magna carta 
nenhum artigo que inibisse o estabelecimento desses juízes para julgarem certos pequenos delitos; mas no 
sentido sustentado pelos Srs. da oposição há um artigo que inibe estabelecer tribunais de julgamento em 
que não hajam juízes de direito; por conseqüência, segundo a inteligência dada pelos senhores, não 
podíamos seguir o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra, ainda quando tivesse algum artigo na sua magna 
carta a esse respeito, sendo princípio estabelecido que a legislatura ordinária pode reformar a constituição 
em todos os direitos políticos, e mesmo retocar a forma do governo, ali a legislatura ordinária podia 
estabelecer por lei o que entendesse; mas não sendo isto admitido entre nós, se o artigo da constituição 
fosse de fato inibitivo de estabelecer tribunais em que não houvesse juízes de direito, teriam violado a 
constituição aqueles que fizeram o código do processo, porque estabeleceram um tribunal de julgamento 
composto de juízes de paz e não de juízes de direito. Mas os senhores que não confessam que violaram a 
constituição, se o confessassem bem estavam, podiam ser concludentes, mas para serem concludentes 
deviam ir até o ponto de abolirem o foro militar, instituindo os conselhos de guerra de outra forma, isto é, 
formando-os com juízes de direito. Desde porém que dizem que pela constituição a ordenança militar pode 
criar juízes de um foro especial para julgarem os crimes militares, todo o exame está em ver a influência que 
podem ter os crimes em questão sobre a disciplina militar e segurança do exército; desde que tenham uma 
grande influência sobre a disciplina e segurança do exército, é conveniente que possamos classificá-los 
como delitos militares, e em conseqüência estabelecer o julgamento deles nos tribunais respectivos. 

Não quero, Sr. presidente, discutir a matéria, porque entendo que na argumentação que houve de 
parte a parte na primeira discussão se deram as razões que havia a produzir, e por conseqüência que o 
senado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



está em estado de poder pesar as razões de uma e de outra parte, e de decidir como entender que é bom. 
Enquanto a matérias estranhas ao mesmo projeto, visto que não desejo que a discussão se demore, devo 
necessariamente desviar-me nesse pensar dos senhores que fazem oposição ao projeto; seria pouco 
sensato se quisesse agora ocupar-me delas. Se mudar de pensar, voltarei em outra ocasião à discussão; 
por ora limito-me a estas explicações, que tiveram mais por objeto dar a verdadeira inteligência da emenda 
do que discutir. 

O SR. VERGUEIRO: – Eu sinto ter de falar sobre a matéria, receio que se julgue que quero concitar 
paixões falando em ataques à constituição. Mas eu entendo que os ataques à constituição é que concitam 
paixões (apoiados); a defesa é um calmante. Quando o Brasil vir que se ataca a constituição, mas que há 
quem a defenda, o Brasil ficará mais calmo. (Apoiados.) Por isso entendo que é do meu dever continuar a 
defender a constituição. 

Vou responder ao último argumento do nobre senador que acaba de falar, argumento que nada 
conclui. Diz ele que quando nós demos aos juízes de paz certas atribuições que exerceram violamos a 
constituição, e concluindo-se a constituição foi violada então, também podemos violá-la agora! 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Não se disse tal. 
O SR. VERGUEIRO: – Este modo de argumentar parece-me muito ilógico. Eu penso que não se 

violou; mas quando se tivesse violado, não era isso argumento para se violar hoje. (Apoiados.) Eu digo que 
não se violou, obrou-se muito refletidamente quando se tratou de dar essa jurisdição administrativa aos 
juízes de paz. Refletiu-se muito sobre o negócio, viu-se que não estavam expressas as suas atribuições na 
constituição, e como o título de juiz de paz era um título novo na nossa vida política, foi-se consultar os 
códigos das outras nações aonde estava adotado, para ver-se o que queria dizer. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Podiam estabelecê-lo com poder judiciário? 
O SR. VERGUEIRO: – Eu segui a inteligência que se lhe deu. Não quero tratar agora do medo por 

que se procedeu. Reconheceu-se que em todas as nações aonde se admite a divisão dos poderes 
separam-se sempre da marcha regular dos tribunais as pequenas questões. Em toda a parte se faz. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Os senhores podiam fazer isso? 
O SR. VERGUEIRO: – Podíamos. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Então também nós podemos. 
O SR. VERGUEIRO: – Então violou-se a constituição uma vez, pode-se violar sempre? 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Os senhores negam que a violassem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. VERGUEIRO: – Eu trato de justificar as razões, porque os senhores não as avaliam bem, por 
isso dizem: “Se vós violastes a constituição, podemos violá-la agora também. "Eu digo que em parte alguma 
onde há sistema representativo se incluiu na marcha do poder judiciário o julgamento das pequenas 
questões, elas ficaram sempre de fora. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Em caso nenhum se entregaram os espiões ao poder judiciário. 
O SR. VERGUEIRO: – Ora, essa conclusão é boa. Quando se trata do poder judiciário sempre se 

entende que não se compreendem as pequenas questões que devem ser julgadas administrativamente, 
sempre isto se entendeu em toda a parte. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Também se entende que não compreendo os delitos militares. 
O SR. VERGUEIRO: – Mas o que são delitos militares? Os senhores querem entender por delitos 

militares os que não são. Delitos militares são os dos militares. (Apoiados. – Não apoiados.) 
O SR. D. MANOEL: – Isso não tem questão. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Tem muita. 
O SR. VERGUEIRO: – Pois há nisto alguma dúvida? O mais é quero porque quero. (Apoiados. – Não 

apoiados.) 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Não há tal. 
O SR. VERGUEIRO: – Crime militar é o do militar. (Apoiados. – Não apoiados.) 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Nego, não é só o do militar. 
O SR. VERGUEIRO: – Isto é que é delito militar. 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado, não é outra coisa. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Não há tal. 
O SR. PRESIDENTE: – Ordem, senhores! 
O SR. VERGUEIRO: – Se dando caráter militar a diferentes crimes querem transformar a ordem 

pública, querem aniquilar a constituição, faça-se embora, não será pelo meu voto. (Apoiados.) 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – O senhor é que a quer violar. 
(Sussurro. Cruzam-se muitos apartes.) 
O SR. PRESIDENTE: – Ordem, senhores! 
O SR. VERGUEIRO: – Eu que estou defendendo é que a quero aniquilar! 
O SR. PRESIDENTE: – Eu peço aos nobres senadores que não interrompam o orador, e 

principalmente que não atribuam más intenções uns aos outros. 
O SR. VERGUEIRO: – Eu já mostrei a razão por que se concedeu jurisdição aos juízes de paz; era 

para julgarem pequenas causas, porque os juízes de paz exerciam em todos os países essa jurisdição. 
Como a constituição não definiu o que era juiz de paz, o corpo legislativo 

 
 
 
 
 
 
 
 



teve de introduzir essa nova autoridade no mesmo sentido em que ela era recebida nas outras nações. Ora, 
quer-se tirar daqui argumento, mas o caso em que estamos é muito diferente; não se trata dos pequenos 
delitos, trata-se dos grandes, trata-se (e é o lado por onde eu ataquei principalmente o projeto) de uma 
suspensão de garantias. É uma comissão que se dá ao governo para suspender garantias fora dos casos 
em que a constituição o quer (apoiados – não apoiados); autoriza-se o governo para suspender garantias 
em casos em que a constituição o não consente. A constituição é bem clara a esse respeito, reconhece só 
dois casos em que se podem suspender garantias, um pertence ao corpo legislativo, é na ocasião de 
invasão de inimigos. E porventura o projeto trata do caso de invasão de inimigos? Não. Basta que o 
governo declare que tal província está em estado de guerra, ainda que assim não seja. Se ao menos 
dissesse que era naquele caso, transferíamos para o governo o poder que a constituição nos dá de 
suspender as garantias; mas isso mesmo não o podíamos fazer, não admito que tenhamos autoridade para 
isso. Mas o projeto vai mais adiante, não se limita ao caso de invasão de inimigos, é quando o governo 
declarar uma província em estado de guerra. Pois, senhores, podemos dar esta ampliação à constituição? 

O SR. LIMPO DE ABREU: – É preciso mais alguma coisa, é no caso de guerra externa. 
O SR. VERGUEIRO: – Sim, no caso de guerra externa; mas esse caso não pode dar-se sem haver 

invasão de inimigos? Pode; logo a lei pode mais do que a constituição. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não pode. 
O SR. VERGUEIRO: – Porque a constituição diz só no caso de invasão de inimigos. Ora, não está 

manifesta esta contradição, este ataque direto à constituição? Se se pode dar o estado de guerra sem 
invasão de inimigos, e nós autorizamos o governo para suspender as garantias quando ele quiser declarar o 
estado de guerra, é claro que vamos contra a constituição. Eu digo que nem no caso de invasão de inimigos 
podemos autorizar o governo para isso; lá está a constituição, que é previdente, é no caso de invasão de 
inimigos quando a pátria correr iminente perigo. Ao corpo legislativo confiou a constituição a suspensão de 
garantias no caso de invasão de inimigos, mas não confiou tanto do governo. Se a assembléia não estiver 
reunida, diz ela, correndo a pátria perigo iminente, poderá o governo etc. Ora, são estes os casos que o 
projeto considera? Parece-me que não! Eu não sei, não compreendo mesmo como se possa negar esta 
demonstração à face da constituição. Eu quero que respondam a isto. Podemos fazer mais do que o que a 
constituição quer que se faça? Podemos suspender as garantias em mais casos do que naqueles que estão 
declarados na constituição? Parece-me que não. Os nossos poderes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



são limitados pela constituição. Tudo quanto fazemos contra o que está determinado na constituição é um 
excesso de poder, é nulo, não temos autoridade para isso. Nós só recebemos os poderes que estão na 
constituição, ela não quer que o corpo legislativo suspenda as garantias senão no caso de invasão de 
inimigos; logo, ainda dado o caso que se estivesse já no estado de guerra, não as podíamos suspender 
senão verificando-se a invasão. Porém nós não esperamos que o caso aconteça, vamos fazer uma 
ampliação à constituição revogando o que ela diz, uma ampliação que torna inúteis, que torna nulas as 
disposições da mesma constituição; nulificamos a constituição, dizemos: não é necessário que haja invasão 
de inimigos (apoiados), basta que o governo declare uma província em estado de guerra. 

Agora vamos à emenda: Tem-se procurado todas as formas, todos os jeitos, a emenda ainda vai mais 
adiante, quer também nas províncias próximas. Ora, senhores, é melhor dizer que o governo fica autorizado 
para fazer tudo o que quiser em todo o Brasil. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Ao menos é mais honesto. 
O SR. VERGUEIRO: – Que precisam há de estender isto às províncias próximas? Nem ao menos diz 

– das confinantes. Até onde levará ele essa proximidade? Decerto salta por cima das confinantes, pode 
fazê-lo. Quando não ficar a centos de léguas de distância, diz: – Isto é próximo, declaro também em estado 
de guerra –, e aí ficam suspensas as garantias da reunião e da liberdade de imprensa, que é debaixo de 
rebuço o que se procurou (apoiados), é a liberdade de imprensa o que se quis embargar, que é o que mais 
temem, e com razão, pois a verdade não teme a imprensa, não teme a publicidade; mas o governo é o que 
mais teme, por isso a envolve aqui debaixo do nome de publicações. Diz um escritor que o nosso dicionário 
político tem empregado muitos termos brandos para ocultar grandes crimes. 

Creio que está demonstrado que este projeto ataca a constituição na faculdade que a constituição dá 
ao corpo legislativo de suspender as garantias, porque aplica para um estado de guerra, que se não sabe 
ainda o que é, o que é para o estado de invasão de inimigos; faz isto antes do fato, quando a constituição 
quer que seja depois de acontecer a invasão: é quando a constituição quer que se suspendam as garantias. 

Mas vai ainda a mais; isto que nem o corpo legislativo pode fazer neste caso, e muito menos o 
governo, vai entregá-lo só ao governo, enfim, vai pôr a nação brasileira à disposição do governo. É o que 
isto faz, porque o governo pela constituição só pode suspender garantias no caso de perigo iminente da 
pátria; mas nós dizemos: a constituição faz isto, porém nós podemos mais do que a constituição, nós vos 
autorizamos para suspender garantias ainda fora de perigo iminente da pátria; a constituição tinha-nos 
autorizado para suspender garantias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



no caso de invasão de inimigos, nós vos autorizamos para as suspender sem invasão de inimigos. 
Senhores, que linguagem é esta? Como se pode negar esta evidência? Isto não ataca a constituição 

no ponto mais essencial, que é a garantia dos direitos? Pode-se negar isto? É este o respeito que temos à 
constituição? Ainda podemos ser argüidos de concitar paixões por defendermos a constituição, tão clara, 
tão manifesta, tão atrozmente atacada? (Apoiados.) Eu não sei como se possa sustentar esta argüição. 
Enfim, a posteridade julgará dos que concitam paixões, se são aqueles que querem sustentar a 
constituição, se os que querem atacá-la. 

Portanto, não posso votar de forma alguma pelo projeto, nem pela emenda. A emenda não foi mais 
do que uma tática para fazer passar em um só todos os artigos. Eu creio que não está tudo em discussão, 
porque a emenda que se põe a um artigo é só naquilo que é relativo a esse artigo. 

(Há um aparte.) 
É substitutiva aquele artigo... então é um novo projeto. Nesse caso deve haver uma discussão 

preliminar sobre qual dos dois deve entrar em discussão. Eu entendo que a um artigo não se podem pôr 
emendas senão naquilo que é relativo a esse artigo; a tática de envolver todo o projeto em uma emenda ao 
art. 1º não é admissível. Porém, seja o que for, eu voto contra tudo, não sei para que tudo isto sirva senão 
para mal. 

Eu não entendo que isto sirva para a guerra, não serve senão para oprimir os cidadãos. Se só 
padecessem os culpados, paciência; mas esta rede apanha muitos inocentes. Eu mesmo já uma vez fui 
apanhado em uma dessas redes, só porque me consideraram cabeça de papoula um pouco mais elevada; 
sofri por este único crime. Portanto, não é só em favor dos culpados que sustento na guarda da 
constituição, é a favor dos inocentes; mas quando mesmo fosse a favor dos culpados, sustentaria também a 
constituição, só porque é constituição, e nela se contém a estabilidade política, e até pela regra muito 
conhecida que é melhor que se salve muitos culpados do que se condene um só inocente. Se isto é a 
respeito da lei, quanto mais a respeito da constituição? Quanto mais golpearmos a constituição, tanto mais 
o povo há de perder-lhe o respeito; ele dirá: “Que constituição é esta que o corpo legislativo está 
espezinhando, fazendo dela o que quer? "É assim que se há de respeitar a constituição? Creio que não há 
coisa a que um governo deva prestar mais atenção e respeito do que às instituições do país, é ele que deve 
dar o exemplo, ensinar a todos a respeitar a constituição, mas é por este modo que o governo pretende 
ensinar o respeito que se deve às instituições do país? É destruindo-as? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores, eu não posso continuar, não posso falar em coisas desta natureza sem me informar. Se eu 
tivesse alguma influência para levantar alguma bandeira, poria nela – constituição e justiça. Na constituição 
se compreende toda a nossa teoria política; na justiça está a prática. Desgraçadamente não vejo respeitada, 
nem a constituição, nem a justiça! 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, vou continuar a responder ao discurso do nobre senador pela 
província de Minas que orou nas sessões de sexta-feira e sábado. Ontem tinha-me eu ocupado da questão 
constitucional, tinha respondido às ligeiras observações que S. Exª. havia feito ao discurso do nobre 
senador pela Bahia; principiava a examinar o projeto na parte penal, e começando pela pena imposta aos 
espiões, havia dito que em verdade o direito das gentes, era em geral não só duro, mas atroz e bárbaro a 
respeito do crime de espionagem; havia dito que todos os criminalistas, ao menos os quais tenho 
consultado sobre a matéria, erguiam suas vozes contra esta ferocidade do direito das nações; havia dito 
que muito mal caminhou a nobre comissão de constituição quando se separou tanto do sistema do nosso 
código criminal, como dos princípios proclamados e sustentados pelos filósofos, a quem o nobre senador 
por Minas parece que declarou guerra, por estar somente ocupado com a Medicina; a Medicina vai fazendo 
com que ele esqueça os princípios fundamentais que estudou desde a sua mocidade, e que aplicou por 
uma longa série de anos. O senado ouviu a argumentação do nobre senador na sessão de sábado. Quando 
eu supunha que o nobre senador fixasse as suas vistas sobre as circunstâncias em que o país se acha, e 
estas circunstâncias são os costumes, o caráter, o clima etc., sempre procurando que as penas tenham 
antes o cunho da doçura de que da severidade, e sobretudo da atrocidade, o nobre senador, digo, 
separando-se deste caminho que devera trilhar, nos apresentou um código que disse ser da Bélgica! Foi 
como o nobre senador unicamente provou a necessidade de se impor a pena de morte a um espião, foi 
dizendo que a Bélgica impunha a pena de morte a esse crime! 

Ora, Sr. presidente, eu que mostrei ontem evidentemente que todos os escritores criminalistas 
levantam a sua voz contra a ferocidade dos códigos das nações na imposição da pena de morte aos 
espiões, a ponto que um assevera que a este crime apenas se pode impor a pena de prisão durante o 
tempo da guerra, até que o espião seja trocado ou resgatado, mostrei evidentemente que no nosso país 
uma legislação tão bárbara era um verdadeiro anacronismo, uma legislação que se separava inteiramente 
da brandura, da humanidade de nosso código criminal, que eu ainda hoje afirmo que é o mais perfeito de 
todos quantos existem, que é o que está mais a par da civilização do século, que é o que está mais em 
conformidade com os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



princípios ensinados e sustentados por esses filósofos por quem o nobre senador mostra tanta antipatia; eu 
que assim penso como hei de deixar de erguer a minha voz contra este projeto onde não vejo senão 
sangue? Chegaria o tempo de realizar-se a doutrina de Hobbes? Veja V. Exª. o que ele diz: "Todo o 
governo em si mesmo é um mal, não subsiste senão pela guerra, e inspirando continuamente o medo e o 
susto." É isto o que o ministério quer com este projeto? Quer com este projeto inspirar terror e medo a toda 
a associação brasileira? É a nobre comissão quem o acompanha nestes desejos? A nobre comissão, que 
neste objeto tem precedido com a mesma precipitação com que procedeu o ministério quando apresentou 
esse tristíssimo projeto, que felizmente está morto e sepultado, precipitação que se prova evidentemente 
por essas emendas que têm aparecido e que hão de aparecer, precipitação que se prova na redação dessa 
grande emenda substitutiva que existe sobre a mesa? Não sei se há redação no projeto; no senado não é 
lugar apropriado para entrar-se na análise gramatical do projeto ou das emendas; mas eu não sei, confesso 
ingenuamente, se há aí redação. Portanto, Sr. presidente, V. Exª. está vendo que em tudo isto não há 
senão precipitação; não houve nenhum exame, nenhum critério afastou-se de todas as regras que deve 
observar o legislador quando trata de confeccionar uma lei, não há senão um servilismo... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador insulta a comissão... 
O SR. D. MANOEL: – Em quê? 
O SR. PRESIDENTE: – Usando do termo – servilismo –; o nobre senador... 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. não me ouviu. Eu dizia que em tudo isto não há senão uma cópia servil 

daquilo que existe na Bélgica... 
O SR. PRESIDENTE: – Ainda assim a expressão não é parlamentar. 
O SR. D. MANOEL: – Pois bem; se V. Exª. entende que não é parlamentar, eu a retiro: direi uma 

cópia daquilo que se faz na Bélgica; é o que nos disse o nobre senador por Minas, quando nos leu 
diferentes artigos do código criminal daquela nação. 

Ora, está o Brasil nas circunstâncias de copiar o que se faz na Bélgica? Estamos tão estragados em 
conhecimento dos princípios da jurisprudência criminal? Estamos tão pouco ao fato das coisas do nosso 
país, para ir pedir emprestada à Bélgica a sua jurisprudência criminal? Parece-me que não, senhores. É a 
razão por que esse jurisconsulto que ontem citei, adverte ao legislador que se não deixe fascinar pela 
legislação criminal que pode ser útil e necessária em um ou outro país, mas que, admitida sem critério, pode 
ser causa de gravíssimos males; e por isso diz o mesmo jurisconsulto: "Examinai o vosso país, atendei às 
circunstâncias em que ele se acha, examinai sobretudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a índole dos homens para quem legislais. É com este farol que podereis conseguir fazer uma legislação 
nova, adequada ao país, ou reformar a antiga, se porventura ela precisar de reforma." Assim é que entendo 
que deve proceder o legislador, e não adotando precipitadamente as disposições do código criminal da 
França, da Bélgica ou de qualquer outra nação. 

Sr. presidente, não há jurisconsulto de nota, ao menos os que li, que não reprove a barbaridade com 
que se procede contra os espiões; e se nesta época os escritores erguem suas vozes para restituir à 
humanidade os foros que têm sido calcados aos pés nos códigos das nações cultas, eu devo pedir ao 
senado que não aprove o nº 1º do artigo, no qual se impõe a pena de morte ao crime de espionagem. 
Ontem figurei diferentes hipóteses. Desejo que me respondam os que falam aqui em calhamaços. Quem 
sabe se eles os lêem? Eu pelo menos mostro que os leio, e que os sei ler; argumento com os princípios 
ensinados pelos escritores; mas os outros como argumentam? Lendo o código da Bélgica! Eu repito as 
doutrinas sãs dos filósofos a quem se censura; os senhores o que trazem? Códigos que esses filósofos 
reputam bárbaros, impróprios das nações que os têm; eu enfim acomodo-me à índole de meus 
concidadãos; procedo de conformidade com o nosso código criminal, com a moderação, com a brandura 
que ressumbra em todos os seus parágrafos, em todas as penas que ele fulmina aos criminosos; e vós? 
Vós, separando-vos da lei do vosso país, ides pedir emprestada uma legislação reprovada por todos o 
homens sensatos. Quem vê melhor as coisas? Sois vós, ou somos nós? O país decidirá. 

Pois em verdade pode-se admitir que um menor de 16 ou 17 anos, a quem o general manda espreitar 
o campo inimigo, seja punido com a pena de morte no caso de ser aprisionado? Eu figurei outra hipótese 
ontem: pode o general, para vingar-se de um oficial, ordenar-lhe que marche para o campo inimigo a fim de 
espreitar o que ali se passa, e no caso de desobediência será imediatamente passado pelas armas. Como 
há de este desgraçado provar em conselho de guerra que foi coato? Quais são as testemunhas que pode 
dar? Está aqui isto prevenido? Nada; o espião apanhado, seja pequeno, seja grande, seja coato, seja como 
for, há de ser enforcado! Oh! que ministério, meu Deus! Este ministério não quer senão sangue! Ao menos 
estas vozes generosas hão de erguer-se para protestar em toda a sessão contra esse desejo ardente de 
sangue. 

"Os indivíduos que entrarem nas fortalezas sem ser pelas portas." 
Um indivíduo que tiver a desgraça, digo mesmo, que for de propósito a uma fortaleza sem ser pela 

porta, lá por um cantinho, forca! Não se examina nenhuma circunstância; não, o simples fato da entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o sujeita à pena. Aqui não há gradação; este projeto é tanto mais atroz quanto se separou do código 
criminal, para imitar a lei de Dracon, que também não admitiria gradações, até porque só tinha uma pena 
para todos os crimes. Mas a Bélgica também pune com a mesma pena os espiões; logo, o Brasil deve 
adotar semelhante legislação. O nobre senador por Minas está muito positivo; e como está no positivo, quer 
a lei da Bélgica! Isto horroriza, senhores! Quem tem um coração bem formado não é possível que não sinta 
o maior horror! Que ministério propõe estas medidas? O atual! Confia tanto na sua influência, no seu 
poderio, que está convencido que há de arrancar do corpo legislativo todas as medidas que ele em sua alta 
sabedoria entende que são indispensáveis para salvar o país! Eu peço aos Srs. ministros, e principalmente 
ao nobre senador por Minas que falou nas sessões de sexta-feira e de sábado, que se dignem meditar 
neste belo trecho que lhes vou ler. É de um alfarrábio, porque aqui estão sábios de ciência infusa que os 
não lêem, e os que lêem alfarrábios são escarnecidos! Declaro que leio esses alfarrábios para mostrar que 
sei argumentar com os que não lêem alfarrábios, que os sei derrotar não com minhas forças, mas com a 
doutrina dos alfarrábios. Não é com o positivismo, nem com quatro palavras copiadas do código da Bélgica 
que se responde a esses alfarrábios. 

"O culpado (lendo) é um doente ou um ignorante; é preciso curá-lo, instruí-lo, e não sufocá-lo. A 
crueldade das penas não tende senão a multiplicar os crimes. É em roda dos cadafalsos que os assassinos 
vêm estudar a morte para aprenderem a sofrê-la e a dá-la." 

Se quiserdes baratear a pena de morte, como faz o projeto, podeis contar que ela se tornará ineficaz, 
que ela não produzirá nenhum resultado; impondes uma pena que não prevenirá delitos, pelo contrário os 
acoroçoará e aumentará. Estas considerações foram expendidas quando se tratou do projeto sobre piratas; 
não tive quem me contestasse, não ouvi senão razões muito fracas. Em verdade, os argumentos que aqui 
então expendi ficaram em pé, nem podia deixar de ser assim, porque são desses grandes escritores, 
desses filósofos que são agora objeto de mofa. 

"Os que atacarem sentinelas." Aqui não há circunstância atenuante nem agravante, a razão já se deu 
na casa; é porque na Bélgica não as há! Suponhamos que um infeliz embriaga-se, pelo nosso código a 
embriaguez, dadas certas circunstâncias, ou não tendo tido lugar de propósito para cometer o crime, é 
circunstância atenuante. Pergunto: este desgraçado que teve a imprudência, por causa da embriaguez, de 
se dirigir a uma sentinela e atacá-la, há de sofrer a pena de morte? O projeto diz que sim, os membros da 
comissão, e mormente o nobre senador por Minas que falou nas sessões de sexta-feira e de sábado disse 
que na Bélgica há esta pena, dêem-se as circunstâncias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que se derem; logo admita-se a mesma pena no Brasil! Pode ser isto tolerável? O que dirão os 
jurisconsultos criminalistas em geral que falam de gradação das penas, que tanto pugnam por este 
princípio, que chamam axiomático da proporção das penas com os delitos, que são contrários à barbaridade 
das leis penais das nações cultas, o que dirão quando virem este projeto? Hão de dizer: "Bárbaros que não 
conhecem os princípios fundamentais da justiça criminal; ainda as nossas obras não foram lidas por esses 
bárbaros; bem se diz que o Brasil é uma terra selvagem." Mas eles se enganam, o Brasil é um país 
civilizado, não é por falta de civilização que aparecem estes projetos, é porque o ministério tem entendido 
que o único meio de governar é o terror, é o susto! O ministério tem entendido que devemos volver aos 
tempos antigos, adotando penas há muito proscritas pela civilização; é um ministério das invenções, 
invenções que hão de levar este grande império não sei aonde! Ministério que supõe que com meia dúzia 
de aplausos, como outro dia teve na câmara dos Srs. deputados, está o país salvo!... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador traz para a discussão objetos alheios a ela. 
O SR. D. MANOEL: – Não, senhor; digo só que se supõe que os aplausos que se recebem são 

suficientes para tranqüilizar o país; supõe-se que abraços, que algumas lágrimas são os melhores meios de 
consolidar o poder! Não, os deveres de um governo são muito diferentes; os abraços, a popularidade do 
momento não tem longa duração; às vezes desses abraços, desses meios que podem captar a 
popularidade, resultam conseqüências as mais desastrosas para um país! Leis desta ordem, Sr. presidente, 
são capazes de destruir mesmo os países cuja existência data de séculos. 

"Os que nas guardas, quartéis, arsenais, fortalezas, acampamentos, postos militares, e hospitais, 
procurarem seduzir para que desertem ou desobedeçam aos seus superiores as praças de 1ª linha, polícia, 
guardas nacionais, ou quaisquer outras pessoas que façam parte das forças do governo." Veja V. Exª. que 
série de absurdos! Este projeto é um absurdo desde a primeira até a última linha; tudo está equiparado! E 
como não há de ser assim, se não se medita, não se pensa? "Os que nas guardas, quartéis etc., seduzirem 
para que desertem ou desobedeçam aos seus superiores." De maneira que o simples fato de um homem se 
dirigir a uma sentinela, e procurar seduzi-la para que deserte, ainda mesmo que isto não se realize, é 
punido com a pena de morte! Isto está um pouco modificado pela emenda, mas estou mostrando o absurdo 
do projeto, por ora não trato da emenda. O crime mais grave que se possa cometer é punido com a pena de 
morte; pois bem, o simples fato de um homem procurar seduzir uma sentinela, ainda mesmo que a sentinela 
não abandone o seu posto, este fato é 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



punido com a pena de morte? Bem digo eu que os livros são postos de parte, bem digo que o código 
criminal foi esquecido, bem digo que temos novos Liturgos que nos querem dar lições de jurisprudência 
criminal separando-se dos princípios que nos têm ensinado esses filósofos, tão dignos da mofa do nobre 
senador por Minas! Pois bem, meus senhores, temos nova filosofia, temos novos filósofos; nasceu uma 
nova era para a jurisprudência criminal! Os princípios que temos estudado nesses escritores são absurdos, 
são erros, são despropósitos; os novos Liturgos vieram-nos ensinar uma nova filosofia de direito! Mas eu 
não estou disposto por ora a seguir suas lições, nem a abandonar os meus mestres, aqueles que até agora 
me têm instruído, para ir pedir lições aos novos filósofos. 

Senhores, este artigo devia ser analisado por outra pessoa mais habilitada que eu, porque em 
verdadeiro isto é um documento que prova muito. V. Exª., Sr. presidente, bem me entende. 

"Ou quaisquer outras pessoas que façam parte das forças do governo." Ora, senhores, quais são as 
pessoas que fazem parte das forças do governo? Quem poderá dizer isto com todo conhecimento de causa 
é o nobre ministro da guerra. São, por exemplo, os vivandeiros que fazem parte da força do governo? 
Poderá o nobre senador por Minas, que tem estudado o código da Bélgica, dizer-nos se lá vêm designadas 
essas pessoas? São os vivandeiros? Se qualquer pessoa for seduzir um vivandeiro para desertar, pena de 
forca! Não há senão pena de morte para crimes que, no meu humilde conceito, apenas poderiam merecer 
algum tempo de prisão ou de galés; nem nos crimes de que trata o art. 1º há um só que mereça a pena de 
galés perpétuas, quanto mais a de morte. Mas estava reservado para os nossos dias vermos bem 
aproveitados discípulos de Dracon. O nobre ministro da guerra, apresentando o seu projeto, projeto que já 
não existe, parece que com efeito tinha cabal conhecimento do código draconiano. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – A nossa legislação atual militar? 
O SR. D. MANOEL: – Não me venha aqui com a legislação militar... 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Pois o exército não se rege senão por leis militares. 
O SR. D. MANOEL: – Já fiz exceção. O nobre ministro há de querer aplicar ao crime de um paisano 

as penas que as leis militares impõem aos militares? Não pode; será um absurdo se o fizer. Se o nobre 
ministro, por exemplo, quisesse hoje apresentar ao corpo legislativo como modelo a seguir para punir todos 
os crimes as leis penais militares, poderia achar aprovação nesta casa? Não, senhores, os crimes militares 
em toda a parte do mundo tiveram sempre uma legislação especial; as razões foram expostas com a maior 
clareza pelo nobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



senador pela Bahia no seu último discurso. S. Exª. mostrou verdadeiramente qual era a posição do militar, 
quais eram as conseqüências necessárias do ato de haver jurado bandeiras. Por conseqüência, não me 
venha o nobre ministro com a legislação militar. Se ela é boa, então veja se pode adotá-la para todos os 
crimes no país. Note o nobre ministro da guerra que o nobre senador por Minas que falou na sessão de 
sábado não se lembrou senão do código da Bélgica, nem quis recorrer à nossa legislação militar; note que 
está tão embelezado com o código da Bélgica, que não falou quase senão dele. E deu a razão – porque na 
Bélgica o senado é temporário –; e como no país há quem queira que o nosso senado seja à maneira do da 
Bélgica, S. Exª. entendeu que o argumento mais forte para convencer os que assim pensam era apresentar 
o código penal da Bélgica. Ora, esta argumentação com efeito é fortíssima, é lógica, é concludentíssima! Eu 
não sei se o nobre senador quer essa reforma do nosso senado; mas tanto nos falou da Bélgica, que fiquei 
com o receio de que quisesse ver reformada a constituição nesta parte! O que é verdade é que nessa 
sessão foi a Bélgica que esteve em discussão. Dizia o nobre senador duas palavras, e aí vinha a Bélgica! 
Nem foi a Inglaterra e a França, apesar de serem as mais civilizadas; não, senhores, foi a Bélgica. Ora, se o 
nobre senador entende que é necessário buscar exemplos nas nações civilizadas, então faça favor de 
mandar uma emenda dizendo que para tais e tais crimes ficam em vigor os estatutos, por exemplo, do 
reinado de George III ou outros, porque ao menos funda-se na legislação de uma nação que, se não é a 
primeira, não tem superiora entre as nações do mundo. 

Ora, o nobre senador há de saber que a Bélgica não tem uma legislação própria, nem no cível nem 
no crime. Quando digo que a Bélgica não tem legislação própria nem no cível nem no crime, é porque a 
Bélgica há poucos anos é que é um país independente, tem até então estado debaixo de diferentes 
domínios, já da Áustria, já da Espanha, já da França, já da Holanda; foi em 1830, depois da revolução de 
julho da França, que a Bélgica se constituiu em nação independente. Ora, todos sabem que a Bélgica está 
muito próxima da França, a cidade de Bruxelas é Paris em ponto pequeno; o que se vê na Bélgica, vê-se 
em França: costumes, leis, hábitos, tudo é francês. Justamente a Bélgica tirou a sua legislação da França; 
em regra a legislação que hoje rege a Bélgica é a mesma que rege a França, é a legislação que estava 
adotada na Holanda no tempo em que os dois países não formavam senão um só reino. Ora, eu tachando 
de bárbara a legislação criminal francesa, segue-se necessariamente que também tacho de bárbara a 
legislação belga. Os escritores a que me tenho referido não designam a Bélgica, porque, falando da França, 
incluem a Bélgica; alguns deles até escreveram quando a Bélgica estava unida à França, ou fazia parte da 
Holanda. Mas esses escritores todos a uma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



voz dizem que a legislação criminal da França está muito abaixo da civilização daquele país. Não é por 
conseqüência o código francês que pode servir de modelo para qualquer nação que queira estabelecer a 
sua jurisprudência criminal. O código civil, esse sim, pode servir de modelo, porque o código civil de 
Napoleão é a legislação romana, mutatis mutandis; mas na parte criminal nenhum escritor deixa de 
reconhecer que esta jurisprudência é bárbara, muito abaixo da civilização da França. Se a Bélgica, portanto, 
tem a mesma legislação da França, se a da França é bárbara, como é que havemos de pedir emprestada a 
legislação da Bélgica, quando está condenada por todos os escritores que tratam da matéria? Por 
conseqüência muito mal trazida foi essa legislação: foi uma cópia infeliz que o nobre ministro da guerra, e 
depois a nobre comissão de constituição, fizeram. O nobre ministro o que devia ter em vista não era, por 
exemplo, lendo a lei francesa e vendo que ela impõe a pena de morte aos espiões, dizer – o espião no 
Brasil é punido com a pena de morte –; o nobre ministro devia olhar para o país, devia ver se o país suporta 
esta penalidade tão atroz; devia ver que felizmente para a humanidade essa legislação bárbara, feroz, está 
em desuso. Lendo há poucos dias uma estatística criminal da França com alguns crimes de moedeiros 
falsos, vi que nenhum deles foi punido com a pena de morte, foi a pena comutada pela de galés, porque na 
França se está conhecendo que em geral, a não serem os crimes de morte, nenhum deve ser punido com a 
pena de morte, apesar de que esta pena é imposta a certos crimes, como, por exemplo, o de moeda falsa (o 
código francês nisto é bem terminante). Note o nobre ministro que esta legislação bárbara, apesar de não 
estar revogada por outra posterior, está revogada pela não execução. 

Ora, quando nós vemos que essa legislação de fato não existe, apesar de existir de direito, como é 
que havemos de pedir emprestada essa legislação que não se executa? Não sabe o nobre ministro isto? 
Pois hoje na Europa se manda fuzilar um espião do inimigo? Não, porque se diz que é um desgraçado 
estrangeiro que muitas vezes é forçado, mandando pelo seu general, que não tem remédio senão obedecer, 
e se não obedece sofre a pena de morte. E então o que se faz? É preso o espião, posto em custódia, para 
depois ser trocado ou resgatado. Assim é que marcham as nações que, apesar de ter nas suas leis 
penalidade tão bárbara, tão contrária ao espírito do século, todavia fazem com que essa penalidade não se 
execute, comutando as penas que os tribunais, obrigados pelo seu dever, impõem a esse crime. 

Posso, portanto, afirmar, Sr. presidente, que em regra hoje nos países civilizados da Europa não há a 
pena de morte senão para crimes de morte. Eu estive algum tempo na Alemanha, e lembra-me que no 
império da Áustria por espaço de oito anos não houve uma só execução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de pena de morte. Em Berlim, na Prússia, onde residi por algum tempo, nunca vi, em 15 meses que ali 
estive, punido de morte um só homem. Ora, a legislação da Prússia, principalmente a legislação antiga, é 
uma das mais bárbaras, é a legislação que se ressente da aspereza dos costumes dos alemães; todavia, a 
benignidade dos monarcas que se têm sucedido naquele país tem feito com que essa legislação tenha 
estado em desuso; posto que os tribunais imponham a pena de morte, que essa legislação um pouco 
prodigaliza, todavia, os monarcas comutam sempre esta pena em outra. E o que prova isto? Prova que na 
Europa civilizada, em regra, a pena de morte é imposta só ao crime de morte; todos os outros crimes, 
apesar de haver a pena de morte para eles, têm uma comutação, principalmente se é o primeiro crime, se 
não é reincidência. Tal é o respeito à humanidade, tal é o desejo desses governos de não postergarem os 
foros da humanidade, prodigalizando a pena de morte. 

Abandone, pois, o ministério o caminho em que entrou; dê demão a este projeto; apresente outro se 
quer merecer a aprovação, não digo só da maioria, mas do senado; apresente o projeto sobre outras bases; 
então ele será apoiado por nós todos. Se, pelo contrário, persistir neste seu propósito, nós continuaremos a 
fazer todos os esforços para vingar tanto a constituição, que supomos ofendida, como os foros da 
humanidade, que supomos calcados aos pés por essa legislação com que se quer punir certos crimes com 
a pena de morte. Se o nobre ministro da guerra, examinando atentamente o estado do país, convencendo-
se de que há certos atos que não estão ainda qualificados crimes no código criminal, aos quais o código 
não tem imposto pena, e seja necessário que esses atos sejam classificados crimes e tenham uma 
penalidade, principalmente (atenda-se) no tempo de guerra; se o nobre ministro, examinando o estado do 
país, se convencer que esses crimes não podem nem devem ser julgados no foro comum, isto é, por juízes 
e jurados, mas que é necessário um juízo privativo, e apresentar um projeto neste sentido, o nobre ministro 
verá que não há de encontrar oposição. Se encontrar oposição, poderá dizer que ela é acintosa, que não 
quer dar meios ao governo. Não, nós temos oferecido para votarmos por estes meios; nós todos da 
oposição nos temos oferecido para votarmos por essas medidas. A oposição do senado (honra Ihe seja 
feita!) acaba ainda hoje de dar uma prova nada equívoca do seu desejo de não pôr ao governo obstáculo 
algum; a lei da fixação das forças de terra passou sem discussão. O que o governo quer, esta oposição 
patriótica Ihe outorgou, e Ihe outorgou sem exame; por quê? Não teríamos que dizer? Eu mesmo estava 
preparado para dizer alguma coisa sobre a fixação das forças de terra; não o quis fazer de propósito, por 
conhecer que as circunstâncias são melindrosas, que talvez algumas coisas que pudesse dizer, em vez de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fazer bem, fizessem mal. Não quis pôr obstáculo nenhum, não quis dizer coisa nenhuma ao ministério que 
redunde em prejuízo do país. Deste fato deduza o nobre ministro o corolário que esta oposição patriótica 
não quer fazer guerra ao governo; quer dar-lhe meios para que possa marchar, apesar de lhe não merecer 
simpatias; mas ela está vigilante no seu posto para não consentir que esses meios ultrapassem as raias 
marcadas na constituição. A oposição está disposta a não consentir que se viole em silêncio a constituição; 
a não consentir que os foros da humanidade sejam calcados aos pés; mas ela há de continuar a dar ao 
governo os meios que lhe forem necessários para dirigir o país. Vede como ela se comportou na discussão 
importante da fala do trono, principalmente quando se tratou das relações exteriores. As acusações que 
nesta parte se fizeram ao ministério não me pareceram justas. Eu estou concorde com o sistema político 
que segue o ministério na direção dos negócios estrangeiros. Se apareceram censuras a este respeito, elas 
partiram dos homens que sustentam o ministério; em alguns dos senadores que lhe fazem oposição ele 
encontrou apoio. É, portanto, necessário que nos façam justiça, que acreditem que, se combatermos este 
projeto, é pela convicção íntima de que ele ofende a constituição, de que posterga os direitos da 
humanidade. 

Senhores, não basta a força para dirigir a administração de um país; é necessário muito tino, muita 
discrição, muito conselho. Como me persuado que o nobre senador que falou nas sessões de sexta-feira e 
sábado ainda gosta de versos, apesar do estudo de medicina a que se entregou, eu peço licença a V. Exª, 
Sr. presidente, para ler uns versos, que são na verdade ótimos, porque são de Horácio, e vêm a propósito. 
Os Srs. ministros deviam tê-los sempre no seu pensamento, deviam meditar constantemente neles, e 
considerarem-os como norma para se dirigirem nos negócios do Estado; vejam que a poesia algumas vezes 
serve mesmo para os estadistas. Deus queira que o nobre senador por Minas não perca o gosto que já teve 
pela poesia, que o estudo da medicina não faça com que ele dê pouco apreço aos seguintes versos: 

 
     "Vis consili expers mole ruit sua: 
     "Vim temperatam Di quoque provehunt 
     "In majus: idem odere vires 
     "Omne nefas animam moventes" 
 
Pouco tempo durou, Sr. presidente, a doce ilusão em que eu estive até a sessão de ontem! Com 

efeito, seguindo as regras da gramática, que é sempre o que devo ter em vista quando leio um papel, e 
demais, vendo que os meus desejos em parte se realizavam, supus que a emenda tinha feito um grande 
melhoramento no projeto, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



supus que não havia senão um caso único em que um paisano, ainda mesmo por crime chamado militar 
(dando, mas não consentindo que o paisano possa cometer crime militar), podia ser julgado por comissões 
militares. Mas a gramática me enganou! Vou vendo que se verifica o que disse nesta casa um distinto 
parlamentar, que já não existe. Hoje nada se respeita; até se quer destruir a gramática! Pois bem; a minha 
ilusão foi de poucos momentos: os apartes que se me deram na ocasião em que tinha a honra de falar 
perante o senado fizeram-me um pouco vacilar. Fui para casa, lancei mão da emenda, li-a, e disse comigo: 
"Eu não entendi os apartes." Fiz todos os esforços, apliquei as regras da gramática, aquelas que me 
ensinaram no seminário de Coimbra, examinei, e vi que, com efeito, segundo as regras da gramática, só os 
espiões é que eram sujeitos ao conselho de guerra na forma da emenda. Disse então: "Eu não ouvi bem os 
apartes que se me deram ontem. Com efeito não temos mais conselho de guerra nos crimes de paisanos 
senão no caso de espionagem." Assim vim para o senado muito descansado, e estava tão descansado que 
até talvez não falasse mais sobre a matéria. "Ora, dizia eu comigo, houve uma transação; já se obteve 
alguma coisa; é preciso não ser muito exigente; contentemo-nos com isto, não falemos mais." Eis senão 
quando venho ouvir o contrário de tudo quanto pensava ontem, e lá se foi a minha doce ilusão; subsistem 
as comissões militares! E, o que é mais, Sr. presidente, até foi necessário dar-se uma definição que não vi 
em livro nenhum. 

Tenho feito algum estudo sobre esta matéria; o senado sabe que não tenho falado de improviso nela; 
tenho procurado ler os filósofos; fiz todos os esforços para ver se achava em alguma parte definido o crime 
militar como define a emenda; fiz tudo para ver se algum livro dizia que um paisano podia cometer crime 
militar, porque isto está na emenda, que ainda há de ser sub-emendada na 2ª discussão, e na 3ª teremos 
um projeto novo; as coisas vão marchando neste sentido. Forte progresso! Mas desde que me convenci que 
o projeto conserva a idéia capital dos conselhos de guerra, que apenas se fazem algumas modificações na 
penalidade de certos crimes, então continuei a ficar no firme propósito de lhe dar tantas lançadas quantas 
me for possível dar. Hei de convencer ao meu país que este projeto é inconstitucional, é imoral, é absurdo, 
é um verdadeiro anacronismo; que este projeto não tem em seu abono os verdadeiros princípios da 
jurisprudência criminal, que ele enfim se afasta de tudo quanto se tem legislado em nosso país em matéria 
criminal. 

Bem disse há pouco um nobre senador por Minas, que é mais uma estratégia de que se lançou mão 
do que uma emenda. Eu me explico. O projeto que está em discussão tem diferentes artigos; como para 
nós ainda não há rolha, mas quem sabe se brevemente haverá, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pretende-se conseguir que a oposição fale menos vezes, reduzindo todos os artigos do projeto a um só com 
parágrafos, como faz a emenda. Mas enganam-se, porque havemos de falar todas as vezes que quisermos 
nesta 2ª discussão. Nós podemos destruir a estratégia com muita facilidade, e fiquem certos de que não 
estamos dispostos a curvar-nos à vontade de ninguém, nem a sujeitar-nos às determinações da 
chancelaria. 

Está pois claro que o paisano pode em certos crimes, pela emenda, ser julgado em conselho de 
guerra; que um paisano pode cometer crime militar. Ora, eu pediria ao nobre ministro da guerra, ou ao 
nobre senador por Minas que falou nas sessões de sexta-feira e sábado, que me dissessem onde acharam 
isto? Desejo ler o livro; assim como já ofereci os meus, também desejo que me façam o favor de me dar os 
seus. Em que livro acharam que um paisano pode cometer crime militar?... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Na lei de revolução francesa. 
O SR. D. MANOEL: – Sei que V. Exª. está bem preparado para provar a proposição que acaba de 

proferir. Mas diga-me o nobre ministro, diga-me o nobre senador por Minas, onde é que viram que o paisano 
pode cometer crimes militares? Queria que me apresentassem um autor que dissesse – crimes militares 
podem ser cometidos por paisanos. Eu já mostrei à casa um escritor de grande nota que é Le Graverend, e 
ele não admite que um paisano possa cometer crime militar; o crime militar há de ser cometido por homem 
que pertença às fileiras do exército. Foi talvez tendo em vista esse escritor que o conselho supremo militar 
consultou que o crime militar não podia ser cometido senão por quem pertencesse às fileiras do exército. 
Hoje de propósito quer-se pôr em dúvida coisa tão clara para poderem justificar os conselhos de guerra, 
quer-se inventar uma definição que não existe, que apenas é dada pelos novos Licurgos! Declaro que hei 
de continuar a seguir a definição desse escritor; declaro que prefiro à autoridade do nobre ministro da 
guerra, à autoridade do nobre senador por Minas, a autoridade do Sr. Le Graverend. Não, nesta matéria 
hão de me permitir que prefira a autoridade de um tribunal tão respeitável e tão competente, como é o 
conselho supremo militar. Senhores, eu entendo que se deve legislar segundo as noções que estão 
adotadas; mas legislar, inventando coisas que não existem, isto estava reservado para os nossos dias, para 
este projeto, que todo ele é um verdadeiro anacronismo gramatical, lógica e filosoficamente considerado! 
Ah! senhores, desejava agora ter presentes todas as palavras de um escritor moderno que escreveu uma 
obra importantíssima sobre a filosofia do direito. O nobre senador por Minas, que falou nas sessões de 
sexta-feira e de sábado, não está gostando que eu fale em filósofos, pois que caíram no seu desagrado; 
tenha paciência que eu chame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



em meu apoio esse escritor. Se houvesse um legislador que, afastando-se de todas as noções recebidas, 
propusesse uma lei com outras nunca adotadas, qual seria a censura deste escritor? Creio que V. Exª., que 
é tão literato, que terá lido a obra a que me refiro, e há de lembrar-se da censura que ela faz aos 
legisladores que se afastam das idéias recebidas, e põem assim tudo em confusão. É justamente o que 
acontece com este projeto. 

Era indispensável, para de algum modo justificar-se a horrível doutrina dos conselhos de guerra, que 
se dissesse que ficavam considerados militares todos os crimes sobre que eles tivessem de julgar. É o que 
fez a célebre emenda substitutiva. Poder-se-á fascinar, iludir assim o povo, isto é, a parte dela menos 
esclarecida. Nós somos povo, é verdade, mas constituímos a parte do povo mais esclarecida; não estamos 
aqui para adotarmos noções que não existem nos escritores que nos servem de regra e que nós 
estudamos. 

Sr. presidente, já me sinto cansado. Como hei de falar ainda mais vezes sobre este projeto, quero 
poupar-me até para poder destruir a estratégia de que se lançou mão para impor-nos silêncio. Desejo 
também dar lugar ao nobre senador pelo Maranhão a expor as suas opiniões sobre o projeto; ele sem 
dúvida o combaterá com aquela força e erudição que brilha nos seus discursos. Fiquem certos de que não 
abandonaremos o nosso posto; havemos de combater enquanto tivermos forças. Repito o que disse: retire o 
ministério o projeto, faz o que deve, porque a opinião pública assim o exige. Substitua este projeto por 
outro, e então terá talvez todos os votos do senado. O senado tem mostrado que não quer pôr ao governo 
obstáculos. O fato há pouco ocorrido o prova claramente. Venha um projeto em que seja respeitada a 
constituição, em que não sejam postergados os foros da humanidade, e nós lhe daremos o nosso apoio. 

Voto contra o projeto e contra as emendas, porque ofendem claramente a lei fundamental do Estado, 
calcam aos pés os direitos sagrados da humanidade, enfim, são um anacronismo na lógica, na filosofia do 
direito, e até na gramática!! 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, aparece na casa pela terceira vez a metamorfose do 
projeto – corta cabeças! Pois terceira vez, Sr. presidente, vejo-me obrigado a patentear perante o país qual 
é o horror que eu consagro a este projeto, projeto que eu entendo que é um vômito da revolução francesa. 

Digo que este projeto é um vômito da revolução francesa (e em tempo, no correr do meu discurso, o 
mostrarei), dessa revolução que os poetas pintam como uma foria coroada de víboras, dessa revolução que 
a religião pinta como uma das fauces do inferno, dessa revolução que levou o rei, fraco sobre o trono, mas 
grande e verdadeiro herói nos ferros, ao patíbulo, no qual o seu confessor, o ungido do Senhor, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



exclamou: "Filho de S. Luiz, voe aos céus! – É dessa fúria que nasceu este vômito de que se nutriu o autor 
do projeto... Não sei se a palavra vômito será muito parlamentar; se não é, eu a retiro, porque não quero 
ofender ao nobre ministro autor do projeto, a quem tanto prezo, a quem muito respeito; não quero que se 
diga que fui pouco respeitoso para com ele. Há termos no dicionário da nossa língua que podem significar a 
mesma idéia, exprimir o mesmo pensamento com uma espécie de véu; mas de que termo me servirei eu? 
Lembro-me agora de um usado por um dos nossos puristas; usarei, em vez da palavra – vômito – a palavra 
– arremesso. O autor do projeto nutre-se desse arremesso da revolução francesa. 

Senhores, é esta a terceira vez que protesto perante o meu país o meu horror a este projeto; mas 
perante este mesmo país protesto respeito ao nobre ministro, aos nossos nobres colegas que o redigiram, e 
se me não é dado beijocar-lhes as mãos, nunca me será dado menoscabá-los, deixar de os respeitar. 

Sr. presidente, antes de mostrar que este projeto é irmão da lei de 3 de pluvioso do ano II da 
república, que corresponde a 22 de janeiro de 1794, é necessário que eu fale de corrida de certos 
argumentos emitidos aqui na casa. A isto sou obrigado, porque a isto me desafiou o nobre senador que, 
abandonando os seus antigos amigos, colocou-se entre os nossos ordeiros, entre os nossos monarquistas 
por excelência. Nesse partido, que o nomeia mea lux, meu sol, mehi semper-deus. É este nobre senador 
muito respeitável, que todos nós conhecemos pela sua habilidade, pela desteridade com que maneja a 
palavra, é este nobre senador tão meigo, tão afável, que levantando-se com furor, e com um aspecto irado, 
como que criminou a V. Exª. por não me ter chamado à ordem! Disse que não sabia se a liberdade da 
tribuna chegava a tal ponto que consentisse que se repetisse aqui que a constituição estava defunta. 
Acrescentou o nobre senador que todos os dias se repetia que se infringia a constituição, que a oposição 
com seus discursos nada mais fazia que anarquizar o país, porque os desordeiros se servirão desses 
discursos; que a oposição perdia o tempo que era tão precioso em declamações... 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Apoiado. 
O SR. COSTA FERREIRA: – ...quando o país estava tremendo e em uma necessidade extrema. 

Parece que se lembrou do que está acontecendo em Buenos Aires; segundo lemos hoje no Jornal do 
Commercio quem não há de tremer? Não vedes os aplausos com que é tratado Rosas? Não se vê como 
sua filha é levada em triunfo, como outrora foi levado o nobre senador? Hoje a filha do general Rosas é 
carregada também em carro triunfal, como o foi outrora o nobre senador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, por esta ocasião lembra-me de um dito de Constantino-o-Grande, esse homem que 
não teve escrúpulo de fazer morrer sua mulher por simples suspeita, e seu inocente filho. Dizia ele, no seu 
arroubamento religioso: – Se um bispo fora encontrado em adultério, eu o cobriria com a minha púrpura, 
com o meu manto imperial, para que este escândalo não chegasse aos olhos dos fiéis. O nobre senador 
também, no seu arroubamento ordeiro, quer que, quando a nossa constituição for infringida, quando for 
espezinhada, acalcanhada pelos Srs. ministros, os senadores do império encubram este crime com suas 
douradas vestes, com os seus chapéus de plumas, para que este escândalo não chegue aos olhos dos 
brasileiros. 

Sr. presidente, baseava-se em primeiro lugar o requerimento do nobre senador em que as palavras 
da oposição excitam a anarquia entre os brasileiros? Será acaso um senador que, obrigado a cumprir com o 
seu dever, diz nesta casa, à face dos Srs. ministros e não ocultamente, como vis intrigantes, que a 
constituição foi quebrada, ou aqueles que não querem que se diga que a constituição foi quebrada? De 
quem se escandalizará o Brasil? Será dos que falam do quebrantamento de uma lei tão sagrada como a 
nossa constituição, ou será de quem a quebranta? Se nós, os membros da oposição, somos tigres, 
queremos excitar a anarquia, é muito para desejar que todos os membros da oposição que são tigres 
(porque entre o anarquista e o tigre pouca diferença há) exprimam os seus sentimentos claramente nesta 
casa, porque deles colhe grande utilidade tanto o povo como a coroa. 

O Brasil conhecerá assim quais são os senadores que procuram sacudir o facho da anarquia para 
incendiar o país, os que se encapam com o velo do cordeiro e que tem os olhos sobre as pastas; e o poder 
moderador poderá conhecer esses tigres quando queira fazer escolha de seus ministros. 

Não me enganais, não sois cordeiros, eu estou vendo as patas de tigres, não olho para o velo que 
vos cobre, senão para a pata que está descoberta. O povo brasileiro conhecerá se estes senadores devem 
ser votados às fúrias ou se devem ser coroados por pugnarem a favor da constituição. São estes os juízes 
cuja sentença a oposição respeitava; são estes os juízes a quem a oposição se submete. 

Já deram duas horas, se V. Exª. me dá licença, eu continuarei amanhã. 
Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a matéria adiada. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Discussão do projeto sobre o julgamento de vários crimes militares. Discursos dos Srs. 
Costa Ferreira, Alencar, Dantas, e D. Manoel. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do Sr. ministro dos negócios estrangeiros, sobre as informações que 

lhe foram pedidas em 17 de junho último, a respeito da autenticidade das notas de lorde Ponsomby, e dos 
plenipotenciários das províncias unidas do Prata em 1826 e 1828, publicadas na Gazeta Mercantil de 
Buenos Aires de 25 de fevereiro deste ano. – A quem fez a requisição. 

É remetido à comissão de fazenda o mapa nº 513 da demonstração geral das operações do preparo, 
assinatura e substituição do papel-moeda na corte e província do Rio de Janeiro. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continua a 2ª discussão, adiada pela hora na última sessão, do art. 1º do projeto – I – deste ano, 

oferecido pela comissão de constituição em substituição ao projeto – G –, estabelecendo, em caso de 
guerra externa, o processo e julgamento de alguns crimes por meio de conselhos de guerra, conjuntamente 
com as emendas e subemenda do Sr. Carneiro Leão apoiadas em 1, 2 e 5 do corrente. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, como estou altamente convencido de que leis más, leis 
péssimas, é a maior sorte de tirania, eu uso ainda continuar o meu discurso, atando a parte que ontem 
expus com a que hoje vou expor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu disse ontem que o nobre senador por Minas fizera um requerimento a V. Exª., como o acordando 
de seus deveres, como criminando-o de certo modo por não ter V. Exª. chamado os senadores 
oposicionistas à ordem, e eu acabava de falar. Por essa ocasião disse o nobre senador que os 
oposicionistas anarquizavam o país, ou davam aberta, davam azo para que os desordeiros o 
anarquizassem; que os oposicionistas embebiam imenso tempo nesta casa, quando o país gemia, estava 
em extremo risco, e pedia prontas providências; que os oposicionistas menoscabavam a dignidade do 
senado, a prudência e circunspeção que deve haver nesta casa; e finalmente que a mesa devia dar 
providências. Eu principiarei por analisar cada um destes pontos, e muito sinto que o nobre senador não 
esteja presente para ver se provo o que digo, ou se faço meras declamações. 

O primeiro ponto é que os senadores que formam a tênue, a pequena oposição nesta casa, davam 
azo a que o país se incendiasse. Eu ontem já respondi a este artigo. Pergunto eu ao nobre senador: quem 
incendeia o país, aqueles que acalcanham, rasgam a constituição, ou aqueles que dizem que esta 
constituição está defunta? Creio que a resposta é mui fácil, que quem quebranta a constituição são os 
culpados da anarquia que pode vir; aqueles senadores que denunciarem ao país estas infrações, nada mais 
fazem que cumprir o seu dever; mas eu acho que o nobre senador quer, como eu disse ontem, que os 
senadores cubram com seus chapéus de plumas, cubram com as douradas abas das suas vestes estas 
infrações. Mas diz o nobre senador: "Vós nada provais, declamais." Quizera que o nobre senador presente 
fora, porque lhe diria: quereis fazer comigo um contrato? Eu me submeto a ele. Todas as vezes que eu 
disser aos Srs. ministros: vós quebrantais a constituição, vós vos saboreais, sem guarda nem resguardo, 
pelo arbítrio; todas as vezes que eu disser isto, quisera que o nobre senador dissesse – provai –; e se eu 
não provasse, quisera sofrer a pena que outrora uma nação impunha aos aleivosos, que se cifrava em 
engatinhar pelo chão, e ladrar á imitação dos cães; mas se eu provasse, quisera também que o nobre 
senador sofresse a mesma pena. Se ele quer, podemos entrar neste contrato; se V. Exª. consentisse neste 
contrato com o nobre senador, acredite V. Exª. que assim se cortavam acusações vagas; quando falo em 
certos fatos, são fatos muito públicos, dos quais todo o mundo sabe; não faço acusações vagas. Esta é a 
resposta que eu dou ao nobre senador, quando diz que procuramos anarquizar o país atacando os nobres 
ministros. 

Ora, Sr. presidente, eu que trato com tanto respeito aos Srs. ministros, eu que não roço nos galões 
das fardas dos nobres ministros, porque não os quero marcar, como é que lhes falto ao respeito! Lá o nosso 
colega o Sr. D. Manoel, senador novo e elétrico, às vezes os belisca de leve... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – E hei de continuar. 
O SR. COSTA FERREIRA: – ...mas qual deveria ser a resposta dos nobres ministros quando 

sentissem estes leves beliscões! Parece que deveriam aprender com um célebre ateniense, que disse a um 
cidadão que o ameaçava: "Dá, mas escuta." E os Srs. ministros quando se sentirem beliscados, não se 
devem esquecer do "dar, mas escuta", desse célebre ateniense, e deviam responder às acusações que se 
lhes fazem. 

O SR. D. MANOEL: – Não respondem aqui, vingam-se no Correio da Tarde. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Os nobres senadores que querem reformar o país parece que 

desconhecem não só o "dá, mas escuta" do distinto ateniense, como do comportamento do legislador de 
Sparta, Licurgo. No seu tempo encontrou o estado do seu país desgraçadíssimo, porque os governantes 
queriam governar despoticamente, e o povo não queria obedecer, estado pouco mais ou menos que se 
assemelha ao nosso, porque os Srs. ministros querem governar despoticamente, e o povo não quer 
obedecer. Mas o que fez Licurgo? Porventura esse legislador tomou um ar soberano, disse: "Não me deveis 
tocar nem levemente, a minha cútis é mui fina, mui delicada; eu sou uma dama toda de alfenins?" 
Porventura disse ele isto? Não, senhores, o seu comportamento foi muito avesso aos dos Srs. ministros, 
legislou com sabedoria, e acontecendo que Alcandro, jovem espartano, moço ardente, excitando um motim 
no qual lhe tirou um olho, Licurgo, longe de cevar a vingança, chamou a si o imprudente jovem, tratou-o 
como filho, esclareceu-lhe a razão, e guiou-o para o bem estar de seu país. 

Eis aqui como os grandes legisladores, aqueles que mudam os costumes, que reformam a sua pátria, 
que têm verdadeiro patriotismo, mostram qual é o caminho que batem, que trilham. 

Não somos nós, Sr. presidente, os oposicionistas que queremos anarquizar o país; nem consumimos 
o tempo com meras declamações, como disse o nobre senador. Ainda ontem deu-me ele um apoiado 
quando eu falava na palavra declamações. Ora, Sr. presidente, V. Exª. conhece muitos botânicos; já viu um 
só que pudesse afirmar que duas folhas da mesma árvore são iguais? Se duas folhas da mesma árvore não 
podem ser iguais, como quer o nobre senador que os seus colegas na oposição se exprimam pela regra 
que ele deseja que se siga? Nem todos têm a mesma educação, a mesma compleição, a mesma maneira 
de se exprimir; uns têm a facilidade de se exprimir matematicamente, a mais b mais c igual abc; outros não 
assim, são mais difusos; uns repetem, outros espraiam-se mais. 

Ora, como há de V. Exª., ainda que queira, coarctar que fulano fale só neste tom, siga só esta regra, 
e que sicrano não se aparte igualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



desta regra? É isto possível? Creio que não. Uns falam como o nobre senador que me deu ontem o 
apoiado; é um regato manso que desliza-se por cima de belas pedrinhas, e vai murmurando suavemente; 
encanta, embebe quando fala; outros assemelham-se um pouco a esses rios turvos que correm 
confusamente, e às vezes transpõem os leitos. Como há de V. Exª., nem eu, nem ninguém coartar isto? 

Mas, disse esse nobre senador: "Embebe-se o tempo tão necessário para outras providências em 
declamações." Sr. presidente, confesso a V. Exª. que eu quando entrei a falar sobre o primeiro ponto, 
lembrei-me do fato de Constantino-o-Grande, que dizia: "Se eu encontrar um bispo em adultério, cobri-lo-ei 
com o meu manto imperial para que esse escândalo não chegue aos olhos do público." Principiei sobre 
aquele ponto, recordando esse dito. Agora, quanto ao segundo, tocante ao gastar-se o tempo inutilmente, 
principiarei pelo dito de Sapho que, sendo acometida por uma bacante que se fingia bêbada, disse-lhe: 
"Bacante que não estás bêbada, o que queres tu?" 

Está o nobre senador na realidade possuído desse grande patriotismo, que de certo modo o 
embriaga. Se está, então deve tomar outro caminho; eu lho aponto. Diz o nobre senador que não devemos 
consumir o tempo tão necessário a bem do país; o nobre senador sabe que o regimento nos marca 4 horas 
de trabalho, principiando às 10; cumpra-se este preceito do regimento. Convide o nobre senador aos seus 
colegas da maioria, e estejamos todos às 10 horas, e não às 11, hora em que muitas vezes principiamos os 
nossos trabalhos; pois o nobre senador não pode ignorar que muitos dias de sessões apenas trabalhamos 
duas horas. De quem será a culpa? Será da oposição? Não, decerto; porque a maioria só de per si pode 
formar casa, e se não comparecessem os membros da oposição, eles ficariam desacreditados, mostrando o 
nobre senador quando eles se descuidam e se apartam dos seus deveres. 

Mas não acontece assim; algumas vezes eu e V. Exª., que moramos daqui cerca de duas léguas, nos 
achamos nesta casa sozinhos às 10 horas, e esperamos até às 11 que cheguem muitos dos nossos 
colegas. O mesmo nobre senador bem poucas vezes o tenho visto às 10 horas nesta casa, conquanto já o 
tenha visto entrar nela às 11 horas, de esporas, sinal de que vinha a cavalo para aligeirar a sua marcha. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu entendo que estas observações não são necessárias aqui. 
O SR. COSTA FERREIRA: – É necessário mostrar que não gastamos tempo, é necessário mostrar 

quem é a causa de se gastar tempo, se a oposição ou se a maioria, para que não se diga que declamo. Se 
os nobres senadores viessem a tempo, se trabalhassem quatro horas, não havia de chorar muito as poucas 
horas em que a oposição fala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Até, Sr. presidente, tendo nós tratado aqui de teatros, de danças, de canto, de tudo quanto não é de 
primeira necessidade, os nobres ministros podiam pedir a V. Exª. que com preferência se tratasse deste 
projeto. V. Exª. sem dúvida anuiria às razões deles, diria (conheço o nobre coração de V. Exª.): "Sim, 
senhores, os senhores não pedem, mandam; o que quero é que apontem quais as necessidades do país, 
qual o projeto mais necessário." Mas pediram eles isto a V. Exª.? Não; vamos tratar de projetos de dança 
em primeiro lugar, de cantoria, de teatros, de loterias etc. Não pense V. Exª., Sr. presidente, que eu 
aborreço os teatros; não, não aborreço os lícitos divertimentos, sei que são necessários, não como grande 
escola de moral, como se quer inculcar, mas como distrações. Eu já estou velho, vou olhando para estas 
coisas de um modo diverso do que as encarava. Quando fui para Portugal tinha 12 anos; entrando no teatro 
de Lisboa fiquei pasmado. Representava-se, ainda hoje me lembro como se estivesse vendo, a Virgem do 
Sol; quem representava era a grande Catalani, essa mulher conhecida em todo o mundo civilizado, e o 
célebre Crescentini, esse homem que o mesmo Bonaparte em Itália condecorou-o com o hábito de ferro, o 
que deu ocasião a aparecerem queixas entre oficiais, queixando-se de que Bonaparte tinha condecorado a 
um cantor com uma insígnia tão distinta: lembra-me que esta contenda teve por desfecho grandes risadas, 
porque uma célebre francesa nesta ocasião disse aos Srs. oficiais que eles não tinham razão porque 
Bonaparte tinha condecorado o cantor pelas suas feridas, aludindo a que o artista era castrado. Ora, 
naquele tempo foi o teatro que moralizou Lisboa? Não decerto, porque naquele tempo apareciam mortes 
em todas as noites, e só desapareceram depois que o conde Gouvion estabeleceu uma rígida polícia, que 
foi composta da escolha dos melhores soldados do regimento de Portugal. 

Eu não sou contra os teatros, sou por eles; oxalá que os pudesse freqüentar! Não posso, digo aos 
meus amigos: eu deles tenho muitas saudades. Mas, pergunto, todos esses projetos mereciam ser 
preferidos a este? Não conheciam os Srs. ministros que tinham necessidade de discutir esta medida 
primeiro que projetos sobre teatros? Eles que não manifestaram esta necessidade, é sinal que não fazem 
caso disto. Não nos venham pois dizer que não gastam tempo os Srs. da maioria; eu lhes direi como Sapho: 
"Bacante que não estás bêbada, que queres tu?" 

Menoscaba-se a grande dignidade do senado: já uma lei da rolha, para que a oposição não use 
dessa maneira insolente com que fala contra os Srs. ministros. Ora, diga-me V. Exª. que câmara legislativa 
da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, do mundo, é superior ao Brasil na dignidade com que discute 
as matérias?... 

O SR. D. MANOEL: – Talvez nenhuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. COSTA FERREIRA: – Podia referir, se quisesse, o que tem acontecido em cada uma 
dessas câmaras; entre nós mesmo podia ir à constituinte, onde talvez apontasse um nobre 
senador, que é hoje o ornamento desta casa, e que teve um desafio, se bem me lembra, com 
Pedro José da Costa Barros; podia contar outros fatos; só agora é que se acha que aparecem 
grandes escândalos em nossos debates. 

O SR. D. MANOEL: – Que eles mesmos têm feito. 
O SR. COSTA FERREIRA: – É preciso nos lembrarmos que no correr de um discurso 

muitas vezes o homem desliza-se, e se não tolerarmos um ou outro desvio mal de nós! Cada um 
varra a sua testada, como dizia Garção. Não acha V. Exª. que isto é bom? Quem nos vem dar lições 
quer que V. Exª. reforme o regimento. Ora, V. Exª. podia dizer a esse nobre senador: "Sr. senador, 
quem tem boca não manda assoprar;" com este ditado tinha V. Exª. respondido. Pois o nobre 
senador, tão patriota, que tem tantos meios de emendar o regimento com toda facilidade, por que 
não propõe uma medida? Venha essa lei da rolha, cosam-se os beiços dos oposicionistas, como os 
ruins senhores outrora cosiam os beiços dos seus escravos; não se consinta que o oposicionista 
dê uma só palavra. Os oposicionistas são homens perdidos, devem dizer sim ou não, isto é, 
levantarem-se ou deixarem-se ficar sentados; nada mais devem fazer! Venha, venha essa lei da 
rolha. 

Eis aqui os quatro pontos sobre que falou o nobre senador. Creio que tenho respondido a 
cada um deles; nós não anarquizamos o país, não gastamos o tempo; quem gasta o tempo é 
quem não quer trabalhar, são os preguiçosos. V. Exª. não diz nada quanto à demora da abertura 
de nossas sessões diárias, mas V. Exª., com uma linguagem muda, com uma muda repreensão 
como que diz: "Eu estou antes das 10 horas; venho de duas léguas distante; onde estão esses 
homens que querem que se trabalhe? Não aparecem; aqui chegam às 11 horas!" Eu confesso o 
meu pecado, já cansado de vir aqui muito cedo deixei-me ficar em casa, e disse: "O que vou lá 
buscar?" Já em uma ocasião eu vim, como se costuma dizer, trazer a chave para abrir-se a sessão. 
Mas assim não vamos bem; a culpa não é de V. Exª.; V. Exª. sabe belamente que no lugar em que 
está, regendo um corpo tão respeitável como este, não há de ralhar com os Srs. senadores como 
se ralha com meninos de escola; mas o comportamento de V. Exª. é uma repreensão muda para 
quem a quer sentir. São estes os primeiros quatro pontos sobre que desejei falar antes de entrar 
na matéria do projeto, projeto anárquico, que eu disse ontem que era um vômito da revolução 
francesa, que os autores dele se nutriram desse arremesso. A este projeto tenho dado o nome de 
– corta cabeças –, porque sua mãe chamava-se Mme. Corta cabeças. Ora, vamos ver o primeiro 
parto da Mme. Corta cabeças para vermos se este segundo que apareceu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nesta casa foi um parto necessário, natural e suave, como foi o da França. Ali foi um parto natural 
de uma revolução, porque estando o país em uma revolução tão ferina como foi essa da França, 
não admira que viesse um filho tão semelhante à mãe. Mas entre nós parece que o parto é 
arrancado a ferros, porque o nosso país, quanto a mim, não se acha em revolução, e então a 
fortiori, como lá se diz, queremos aplicar no Brasil o que a França adotou no tempo da revolução? 

Sr. presidente, o que vou apresentar não é meu; eu não gosto de luzir como esse grande 
astro que preside a noite, que muitas vezes se torna, com o seu brilho, tão aprazível como o astro 
de quem recebe a luz; não pretendo luzir com luz estranha, não vou senão repetir o que outros 
disseram. Digo que este projeto é parto ou vômito de Mme. Corta cabeças da revolução francesa 
de 1794. Nesse tempo a tal madame horrorosa fazia prodígios monstruosos; não só fazia, como 
disse um célebre francês, que os franceses escrevessem os seus direitos com o sangue dos reis, 
mas nutriam-se com os membros dos seus filhos. Ora, vamos a ver o que diz a lei de 3 de 
pluvioso ano II. V. Exª. sabe que a tal madame nem poupou os nomes dos meses, tudo mudou, até 
os meses ela crismou. O tal pluvioso quer dizer hoje, entre nós, janeiro, isto é, 22 de janeiro de 
1794. Tenho aqui a obra de Le Graverend, maitre des requêtes, o que, segundo me ensinou o 
meu mestre de francês, quer dizer magistrado que tinha voz deliberativa e relatava os 
requerimentos das partes em o conselho do rei de França. 

O art. 4º, tit. 1º da lei de 3 de pluvioso, ano II (22 de janeiro de 1794), diz assim: "Quando 
muitos indivíduos forem acusados de um mesmo delito cometido no exército, se um ou alguns 
dos acusados forem militares ou empregados no exército, ou a ele adjuntos, será o delito 
processado perante os tribunais militares." Veja-se bem este artigo. Vamos ver agora o art. 2º, tit. 
7º da mesma lei: "A competência de cada um tribunal (criminal militar) será extensiva a todos os 
militares e a todos os indivíduos empregados no exército ou a ele adjuntos... 

O SR. D. MANOEL: – É o artigo do projeto. 
O SR. COSTA FERREIRA: – ...acusados de delitos cometidos no distrito de sua jurisdição, 

e mesmo aos simples cidadãos, no caso previsto pelo art. 4º do tit. 1º". 
Ora, senhores, cotejai, por quem sois, estas disposições com o projeto que aqui está; não é 

a mesma lei escrita e escarrada? E então, quando digo que os nobres autores do projeto cevam-se 
no arremesso de Mme. Corta cabeças, que este projeto é um vômito da revolução francesa, tenho 
dito coisa que não seja exata? Será isto declamação? Eu sinto que não esteja na casa o nobre 
senador a quem respondo, para dizer-me se o que digo é declamação, se é anarquizar o país!... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – O projeto é que anarquiza. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Vejam agora uma reflexão de Le Graverend, e contestem se o 

podem: "Logo que o governo revolucionário cedeu o lugar a uma ordem de coisas mais regular, a 
lei de 22 de messidor do ano 4º aboliu a lei de 1794 pelas disposições seguintes, que se 
conservaram em vigor por todo o tempo do governo imperial, e não deixaram até hoje de existir." 
(O autor escrevia isto em 1827.) 

Ora, vamos ver a tal lei e o que ela diz. O Sr. Alves Branco emitiu que o crime militar é 
cometido somente por militar. Os senhores que sustentam o projeto começaram a sofismar tudo, 
a mostrar que é mais que certo o ditado que uma lei nas mãos de um desembargador, quando 
quer sofismar, é levada para onde ele a quer. Lá vão leis para onde quereis. Vamos ver o que diz o 
primeiro artigo dessa lei. "Nenhum delito é militar se não foi cometido por indivíduo que faça 
parte do exército; nunca pode qualquer outro indivíduo ser citado como acusado perante os juízes 
delegados pela lei militar." De modo que não se conhecia em França crime militar senão o 
cometido por um militar. 

Ainda mais, o art. 2º dessa lei diz: "Se entre dois ou mais acusados do mesmo delito se 
achar um ou alguns militares, e um ou alguns indivíduos não militares (notem bem), pertence o 
conhecimento aos juízes ordinários." Segundo esse artigo têm os próprios militares de responder 
nos casos apontados nos tribunais ordinários. Temos mais o art. 3º: "Nos casos previstos pela 
presente resolução, os processos já principiados perante os tribunais militares, assim como os 
acusados, serão reenviados perante os tribunais ordinários." 

Eis aqui, senhores, esta lei que revogou a lei revolucionária, irmã do nosso projeto, que 
conserva todas as suas feições, a sua essência, a sua beleza. 

Quando o autor escreveu as palavras que eu referi, as circunstâncias da França eram iguais 
às do Brasil. Ali apareceu um novo código militar que se quis substituir às últimas disposições que 
existiam, ali tratava-se de reformar o júri, tratava-se da lei da liberdade da imprensa; queria-se 
fazer aquilo que já se quer fazer aqui, acabar com a imprensa, fazê-la calar (já na câmara dos Srs. 
deputados se lançou um tributo sobre os periódicos, que tolhe a sua circulação). Entre nós o júri 
está quase acabado; quer-se confeccionar uma lei militar, lei que não quis adotar o primeiro 
soldado do mundo, Napoleão, que se não é o primeiro soldado entre os antigos e entre os 
modernos, não se pode negar que é o primeiro da nossa época, dos nossos dias; e esse homem, 
que pela glória com que avassalou a Europa, menos a Inglaterra, como que obrigou, subindo ao 
trono, que os reis lhe servissem de guardas, que sabia o que é verdadeiramente disciplinar tropas 
e ser militar, esse mesmo homem condenou a lei revolucionária, e não a quis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mas hoje os nossos Bonapartes de beca levantam-se e dizem: “A lei atual não presta, esta é 
que deve conservar a disciplina do exército”. Se, v. g. uma mãe escreve a um filho único que lhe 
foi arrancado dos braços, se uma mulher escreve ao marido que violentamente foi recrutado, e a 
quem obrigaram a sentar praça à força de chibata, se lhes escreve e diz: “Meu amigo desertai, 
senão morro de fome, eu vos aconselho que façais isto”, esta mãe, ou esta esposa comete um 
crime militar? Bonaparte não dizia isto; mas os Srs. ministros Bonapartes de beca, que querem 
conservar a disciplina do exército, adotam semelhantes disposições, não se lhes dá infringir a 
constituição frente a frente! Eu vou ler ainda um bocadinho mais. “É agora, depois de 30 anos de 
guerra que não deram lugar à violação dos princípios do direito comum e das regras protetoras da 
segurança da massa da nação e dos indivíduos que a compõem, é sob o governo do rei, em 
presença do art. 62 da carta, assim concebido: – Nenhum cidadão poderá ser distraído de seus 
juízes naturais, – que se vem propor a volta para a lei de 1794, e de se fazer julgar cidadãos 
franceses estranhos ao exército, e até mulheres, por tribunais militares, como cúmplices de delitos 
supostos militares". 

Eis o que dizia este autor em 1827. Estavam então os Bourbons no trono da França; tratava-
se desta lei, tratava-se de reformar o júri, de coarctar a imprensa. Entre nós trata-se de lei 
semelhante; já se reformou o júri, e também se pretende acabar com a imprensa. Eu peço ao Sr. 
ministro (olhando para o Sr. Tosta), que rogue ao seu colega e chefe de polícia, que viu no tempo 
de sua gestão policial estragarem-se duas tipografias, que apresente quanto antes essa lei 
projetada, para acabar com a imprensa, não aguarde para o atar das feridas; apresente essa lei, 
pois que o país esta atemorizado; venha já, sejam as nossas circunstâncias em tudo conformes às 
circunstâncias da França nesse tempo. 

Pedirei ainda licença para ler este trecho: “Se o projeto contra a imprensa for adotado, será a 
última vez que há de ser possível publicar em tempo observações acerca de uma lei apresentada à 
discussão das câmaras, e, convencido como estou (façam estas vozes eco em todo o Brasil), e 
convencido como estou que a imprensa livre, submetida somente a leis repressivas, feitas com 
sagacidade e boa fé, e um júri independente, são os apoios principais das liberdades públicas, que 
são os mais firmes esteios do trono constitucional, quero, até o último instante, concorrer quanto 
em mim couber para a defesa destas instituições, cujo aniquilamento poderia levar a França a 
grandes males e exercer uma muito funesta influência sobre os futuros destinos do país". 

Sr. presidente, o que aconteceu em França depois que passaram essas medidas contra as 
quais falava este autor? Oh! quanto é horroroso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o que a França tem sofrido! Os legitimistas fizeram passar essas leis; eles caíram do governo, um 
novo rei subiu ao trono, este também caiu e proclamou-se a república. E que é que se vê hoje? 
Uma demanda muito litigiosa. O duque de Chambord diz: "o trono é meu pelo direito da 
legitimidade"; os descendentes do duque de Orleans exprimem-se por este modo; "o trono é 
nosso, porque durante dezoito anos firmamos a nossa dinastia"; o terceiro é um homem que um 
general francês, membro da câmara, tachou de não ter nem gênio, nem glória, no entanto que a 
França não queria imperador sem gênio nem glória; este também disse: "Lembrai-vos que o brilho 
da glória de Napoleão sobre mim reflete, e que a França é minha"; finalmente, pelo modo seguinte 
falam os republicanos ardentes: "Estais todos enganados, a França é nossa, por isso que o povo 
escreveu os seus direitos com o sangue dos reis!" Eis aí presentemente a situação da França. Já 
não tenho dito nesta casa que para mim a história do passado é a profecia do futuro? E quem 
assim fala quer anarquizar o país, ou quer salvá-lo? 

Por ora me limitarei ao que tenho dito, e espero ouvir os senhores da maioria, ou esse 
célebre senador que mudou do partido chamado – liberal – para o chamado – da ordem –, sem 
mudar de princípios, como ele diz. O nobre senador disse aqui nesta casa: "Não sigo pessoas, sigo 
princípios." Ora, ou vós mudastes de princípios, unindo-vos àqueles mesmos que outrora 
chamavam ao governo de que fazeis parte – governo demônio –, não pelas pessoas, mas pelos 
princípios; ou foi o partido a que vos unistes agora que mudou de princípios. Respondei-me, 
senhor; porque, para mim, é um milagre o simbolizar um Luzia com um Saquarema, sem nenhum 
deles mudar de princípio; pois, em outro tempo dizia o partido Saquarema que o governo a que 
pertencia o nobre senador era governo demônio; quando vinha esse governo dizer que precisava 
de dinheiro, respondia-se-lhe: "Não vos dou, tendes muito dinheiro"; mas apenas o governo 
demônio caiu, e subiu um governo de anjos, disseram logo: "Estávamos enganados, não temos 
dinheiro; venha dinheiro." Aumentaram os ordenados dos ministros, puseram-se à testa do Estado 
e fizeram o que todos nós sabemos. Ora, quando vejo certas coisas, não posso deixar de repetir o 
dito de Safo: "Bacante que não estás bêbada, que queres tu?" 

Eu quisera que o nobre senador analisasse o meu discurso, e mostrasse as minhas 
declamações. Como estou bastante fatigado, me limitarei por ora ao que tenho dito, muito mais 
quando estou persuadido que o nobre senador pelo Rio Grande do Norte desfiou, esmerilhou o 
projeto e o derrotou. 

Alguma coisa queria dizer eu sobre a pena de morte. V. Exª. sabe que 624 anos antes de 
Jesus Cristo deu Dracon as suas leis criminais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pois bem, a que se discute é do tempo de Dracon; porque todas as leis deste archote eram de 
sangue, como a que se quer adotar; foi necessário que aparecesse Solon para que elas fossem 
substituídas por outras mais brandas. Eu poderia mostrar como, depois das leis brandas e suaves 
de Solon, diminuíram os crimes em Atenas, e quanto os povos lucram com leis benignas. Poderia 
dizer que o Egito levantou seus grandes monumentos com homens condenados, não à pena 
capital, mas aos trabalhos; que do mesmo modo se abriu em Roma o célebre canal de 160.000 
milhas. Poderia dizer que a República Romana foi feliz enquanto teve leis suaves e brandas, e 
mostrar quando vigoravam quão pouco numerosos eram os crimes; porém reservo-me para 
quando se tratar com mais espaço desta lei; então acrescentarei ainda alguma coisa em descarga 
da minha consciência, muito embora os nobres senadores da maioria digam que tudo isto não é 
senão mera declamação. 

Sr. presidente, se os Srs. senadores da maioria, que levantam altares a este projeto que 
aposta crueldade com as feras, e se ele passar à terceira discussão, eu pedirei encarecidamente 
aos meus amigos da oposição para que consintam e convenham em escrever no frontispício da lei, 
antes que ela vá para a câmara dos deputados, a seguinte e mui verdadeira inscrição que os 
antigos adoradores da febre metiam em seus altares: "Febri divae, febri sanctae, febri magnae!" 

O SR. ALENCAR: – Sr. presidente, V. Exª. e o senado me desculparão se vou tomar-lhes 
alguns minutos para ainda uma vez apresentar a minha opinião acerca do projeto que se discute. 
V. Exª. e o senado bem compreendem que nós, aqueles que contrariamos o projeto, temos mais 
necessidade de expender nossas opiniões, de sustentar com bastante insistência as nossas 
convicções, porque temos maioria para nos sustentar. Aqueles senhores que sustentam o projeto 
têm um maioria para fazer plausíveis as suas opiniões; nós, porém, que a não temos, 
necessitamos insistir nas razões que formam as nossas convicções, e que fazem com que não 
possamos dar a nossa adesão a este projeto. 

Sr. presidente, eu não tenho força, nem mesmo desejo de excitar as paixões, e também não 
me quero encher de paixões. Sinto-me já velho, cansado, cheio de moléstias, e mais que tudo, Sr. 
presidente, tenho sofrido muitos desenganos; tudo isto me faz como que ir esfriando; não tenho 
já esse calor, essa efervescência para falar nos negócios públicos. Sei também que não há de ser a 
minha diligência, a minha força, a minha eficácia que há de fazer o futuro do meu país. Eu pois, 
cansado, já não tenho muita energia; julgo mesmo que já não posso fazer nada em favor do país; 
apenas posso expor uma ou outra vez a minha opinião, que é filha de minha íntima convicção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu considero este projeto, como já uma vez disse, de muita transcendência. Este projeto vem 
apresentar um precedente muito notável no nosso direito público constitucional. Nós teremos de 
hoje em diante estabelecer, ou se assembléia geral pode seguir a máxima que acerca do 
parlamento inglês seguiam os jurisconsultos daquela nação, isto é, que o parlamento só não podia 
fazer de um homem uma mulher, e de uma mulher um homem, ou se há regras, se há bases 
estabelecidas na nossa constituição, segundo as quais nós devamos formular a legislação do país. 

Sr. presidente, eu cuido que nós temos preceitos escritos na constituição dos quais não 
devamos sair, e dentro de cujas raias é que existe o nosso poder legislativo. Lá nesse país onde se 
seguia essa opinião de que o parlamento podia fazer tudo, exceto de um homem uma mulher e 
vice-versa, alguma razão havia para isso. Ali não havia constituição escrita; a grande carta e o bil 

dos direitos não são mais que o art. 179 da nossa constituição com seus parágrafos, não existia a 
divisão dos poderes que traçasse a linha dentro da qual se deviam eles limitar: o seu poder 
legislativo, como todos sabem, tinha sido adquirido pelo tempo, por certas circunstâncias, e então 
quando se acharam de posse dele, entenderam que podiam fazer tudo. Nós não estamos neste 
caso; temos uma constituição escrita, temos a divisão dos poderes, temos essa linha marcada, não 
podemos sair das bases que a constituição tem estabelecido. 

Depois de fazer estas considerações, Sr. presidente, vou tratar do que está em discussão, 
isto é, do art. 1º do projeto. Este artigo reforma em alguns artigos o código criminal; nesta parte 
julgo bastante examinar a conveniência, pois que não suponho que a reforma do código criminal 
possa atacar a constituição. O projeto tem também em vista reformar o código do processo; 
examinarei se no ponto em que ele o quer reformar o projeto é constitucional. Quanto à primeira 
parte, o projeto quer reformar alguns artigos do código criminal, isto é, quer agravar as penas 
estabelecidas no código. Examinemos a conveniência desta reforma. 

A constituição, Sr. presidente, tinha estabelecido que quanto antes se decretaria um código 
civil e criminal firmado nas sólidas bases da justiça e da eqüidade. Com efeito, depois de passados 
alguns anos de sistema representativo, em 1830, promulgou-se o código criminal. Então, 
consultando-se as luzes do século, os princípios mais admitidos nas nações civilizadas para a 
formação de um código criminal, fez-se o nosso código e nele se estabeleceu como regra geral 
que a pena de morte fosse somente aplicada ao homicídio, excetuando a insurreição de escravos, 
e aí só para os cabeças. O mesmo crime de homicídio, Sr. presidente, pode ser acompanhado de 
circunstâncias atenuantes que fazem com que nem sempre seja punido com a pena de morte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esta doutrina é a que pareceu conveniente; esta doutrina não tem sido contestada desde que o 
código existe; antes, pelo contrário, na marcha do espírito humano, neste desenvolvimento em 
que tem ido as idéias do século, parecia que esta máxima era a única que se devia seguir; que em 
caso nenhum podia haver motivo para impor-se a pena de morte senão no caso de homicídio; mas 
hoje infelizmente aparecem outras idéias. V. Exª. e o senado devem considerar que o código 
quando estabeleceu pena de morte não esqueceu que podia haver uma guerra, que a nação podia 
passar por mil calamidades, mas não julgou que houvesse caso algum em que essa pena se 
pudesse estender a outros que não fossem os que assassinassem seus semelhantes. Mas hoje 
aparece a idéia de que na presença de uma guerra outras devem ser as nossas deliberações 
legislativas acerca do código criminal, e então vai-se estender esta pena a outros crimes. 

Quais são os crimes que o projeto apresenta como devendo também sofrer essa pena? 
Primeiramente, a de espião. 

Sr. presidente, eu persuado-me de que na organização deste projeto, apesar da grande 
habilidade dos seus autores, dos grandes conhecimentos que eles têm, houve uma confusão de 
idéias. Os nobres senadores que organizaram este projeto confundem as idéias que produziram 
essa legislação de guerra, com as idéias gerais que devem regular a maneira de estabelecer as 
penas para os delitos. Os nobres senadores decididamente copiaram este projeto dos artigos de 
guerra; porque de outra maneira não podia acontecer que a ações que o código criminal não tinha 
cominado penas, e a crimes a que o código criminal tinha julgado dignos de pena muito menor, os 
nobres senadores lembrando-se de que, quando alguma pena se devesse impor-lhes no caso de 
guerra, lhes impusessem logo a horrível pena de morte. Os nobres senadores não quiseram senão 
copiar os artigos de guerra para esta lei; mas persuado-me que se esqueceram de uma 
circunstância, de considerarem um pouco na origem dos artigos de guerra. Sr. presidente, houve 
tempos muito desgraçados, houve tempos em que o espírito humano estava possuído de idéias 
tão extravagantes que se julgava ser justo, ser de eqüidade matar uma criatura humana, a fogo 
lento, para fazer a glória de Deus e o aumento da religião. Houve tempos também tão 
desgraçados que a guerra era quase o estado habitual das nações; podia-se chamar o seu estado 
normal; quase sempre se estava em guerra; então toda a astúcia humana, tudo quanto o homem 
podia inventar de cruel, se estabelecia para vencer a guerra. Foi nesses tempos que apareceram os 
artigos de guerra, foi nesse tempo desgraçado que tiveram a sua origem; uma desgraçada 
necessidade os exigia, esse estado violento, esse estado de barbaridade em que a guerra colocava 
as nações exigia de alguma maneira essa legislação violenta. Era necessário que cada nação 
usasse de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



todo o rigor para levar avante a sua vitória, e o meio foi essa legislação bárbara. Mas o estado das 
nações já não é esse estado de guerra constante; a diplomacia tem evitado muitas guerras, ou 
mesmo em conseqüência do espírito do século já se vê a Europa passar 30 anos sem guerra; todos 
estes artigos de guerra, todas essas disposições cruéis, próprias desses tempos de barbaridade, 
como que tem desaparecido, quase que já não são executadas. Mas nós, Sr. presidente, depois de 
um quarto de século de sistema representativo, depois de 21 anos do código criminal, que 
pareceu ser conveniente às luzes do século, lembramo-nos ainda desta legislação bárbara. 

Pareceria que a razão exigia que se procurasse já mitigar o rigor desses artigos de guerra, 
visto que passaram os tempos bárbaros que lhes deram nascimento, que adoçássemos as leis 
militares para com os mesmos militares. Muitos espíritos bem formados fazem ardentes votos 
para que tais leis se reformem; mas nós queremos o contrário, queremos não só conservar esses 
artigos para os militares, mas ainda dar-lhes elasticidade, estendê-los aos cidadãos brasileiros, 
aos cidadãos brasileiros que julgavam que as suas garantias, a sua segurança estavam firmadas na 
constituição do império, e nos códigos em virtude dela promulgados. 

Parece-me Sr. presidente, que estas penas que o art. 1º apresenta são bárbaras, são mesmo 
muito atrozes para os militares, quanto mais para paisanos; que elas não teriam nascido no tempo 
de hoje, que só podiam ter a sua origem nesses tempos desgraçados em que o estado violento 
das nações exigia tais medidas. Ora, se eles nunca podiam ter lugar senão nesses tempos, se já 
hoje quase que vão caindo em desuso estas disposições, se elas mesmas nunca foram feitas por 
um corpo legislativo, por uma reunião de homens que trabalhassem nessa legislação debaixo das 
bases da filosofia e da razão, adaptando-as à natureza humana; se estas leis eram feitas por 
militares no campo da batalha, muitas vezes por atos do general, por decretos e portarias que a 
necessidade desses tempos é que lhes dava força de lei, como é que nós agora, neste tempo, as 
queremos estabelecer não já para os militares, mas ampliá-las aos paisanos, aos cidadãos 
brasileiros? Não vê V. Exª. o senado que é uma coisa extraordinária que não pode existir? 
(Apoiados.) Creio, pois, que os nobre senadores não pensaram bem sobre este projeto, 
esqueceram-se da origem desta legislação, aliás eles não podiam puxá-la para formar a nossa 
legislação civil no tempo atual. 

Sr. presidente, eu persuado-me de que nós não estamos organizando o direito da guerra. Eu 
não sei se o direito da guerra pode ser estabelecido por uma nação; o direito da guerra deve ser 
executado por todas as nações beligerantes. Não sei se o direito da guerra não deve ser como um 
direito internacional. Todas as nações têm certos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



princípios que regulam o seu exército, esquadra, etc.: mas uma nação estabelecer como regra 
estes princípios neste tempo em que a guerra se tem tornado menos freqüente, em que as 
necessidades da guerra não o exigem, parece-me em verdade uma coisa extraordinária. 

Os nobres senadores com efeito têm-se mostrado um pouco inconseqüentes na sustentação 
deste projeto. Ora, é como um projeto extraordinário para o caso de guerra; mas nós não 
podemos fazer legislação extraordinária, a legislação é sempre ordinária, e não pode sair da órbita 
da constituição. O artigo da constituição que nos autoriza para fazer alguma coisa de 
extraordinário ou de especial, não é para fazer legislação semelhante, são atos especiais na 
presença do perigo, são atos especiais que a assembléia pratica quando vê o perigo iminente, e se 
ela não está reunida, então o poder executivo pode-o fazer. Tanto não teve a constituição em 
vista organizar uma legislação de prevenção para esse caso, que dá também ao poder executivo a 
atribuição de prover a ele; mas o poder executivo nunca tem a faculdade de legislar. Logo, vê-se 
que este ato só pode ter lugar na presença do perigo, e é sempre ato especial, como diz a 
constituição, e nunca uma legislação extraordinária. Mas os nobres senadores sustentadores do 
projeto já abandonaram este terreno, onde a princípio o vinham sustentando. 

Tem-se dito, ora que é uma lacuna que existe na legislação, que é preciso fixar o que é 
verdadeiramente crime militar, ora apresenta-se o artigo da constituição que consente tribunais 
particulares para as causas que por sua natureza pertencem a esses tribunais; enfim procuram 
diversos artigos da constituição para sustentar que o projeto é constitucional. Os que o combatem 
porém têm apresentado razões que me parece que são irrespondíveis, mostrando a 
inconstitucionalidade do projeto. 

Quanto à primeira parte do artigo, tenho mostrado, ao que me parece, que estas penas são 
extraordinárias, que não há necessidade de estabelecer a pena de morte para estes casos. Mesmo 
os crimes de que o código não faz menção expressamente estão naquele artigo que estabeleceu 
penas para todos os que se opuserem à independência e integridade do império, e à honra da 
nação, isto é, os crimes públicos. Nos mesmos arts. 70, 71 e 72 se faz menção de alguns destes 
casos do art. 1º. Aí estão fixadas as penas que parece que são proporcionadas a esses delitos. Não 
vejo necessidade alguma de aumentá-las. 

Vou agora mostrar que quando se trata de alterar o código do processo é de um modo que o 
projeto ataca a constituição. 

Sr. presidente, a constituição tinha dado as bases para os diversos tribunais que podem 
existir. Depois de estabelecer o tribunal geral para todos os brasileiros, estabeleceu a necessidade 
dos tribunais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



particulares para as causas que por sua natureza devessem ser julgadas nesses tribunais. Não falarei de 
outros porque não vêm ao caso, como sejam o eclesiástico para as causas puramente espirituais; o tribunal 
da polícia para as contravenções e crimes leves; o tribunal comercial; os tribunais para os que peia 
constituição têm foro privilegiado, etc.; falarei só sobre o tribunal que a constituição reconheceu que devia 
existir para o foro militar. 

A constituição reconheceu que era necessário, apesar de abolir todos os privilégios, conservar 
aqueles que eram inerentes aos cargos por utilidade pública, que com efeito era necessário sustentar o 
privilégio do foro militar, e então conheceu que devia haver tribunais para sustentar esse foro que era 
indispensável para a disciplina do exército; por isso a constituição não reprova os conselhos de guerra. Mas, 
Sr. presidente, vamos ver se fazendo uma análise acerca do que é conselho de guerra, podemos concluir 
daí que a constituição permite que um paisano seja julgado em conselho de guerra, se esses conselhos 
podem ter outro mister, outra aplicação além daquela que a legislação lhes tem reservado. Vejamos o que é 
um conselho de guerra. Aqui está definido pelo Sr. general Cunha Mattos, que escreveu nestas matérias 
com o maior conhecimento de causa. V. Exª. me permitirá que eu leia as palavras do autor. 

"Há conselhos de guerra, diz ele, dos oficiais-generais, e são compostos de um presidente de 
graduação e antigüidade maior que à do réu, de auditor, etc. Há também conselho de guerra regimental, é 
um tribunal criado acidentalmente por ordem dos generais, comandantes de províncias, praças, guarnições, 
e chefes de corpos para julgar oficiais ou soldados por crimes pertencentes ao seu foro privilegiado." 

Ora, vendo-se esta definição, conhecendo-se verdadeiramente o que é conselho de guerra, qual é a 
sua organização, o que se pode concluir daqui senão que este tribunal só serve para julgar militares? Qual 
é a aplicação que se pode dar a este tribunal senão aquela para que a sua organização o torna apto, isto é, 
senão para julgar os militares? Ainda se diz mais: "O conselho que julga os oficiais de patente é composto 
de um oficial superior como presidente, o qual deve ser mais graduado que os vogais, etc." Ora, bem se vê 
que pela mesma organização deste tribunal se conhece que está todo em harmonia com a graduação do 
réu que é julgado nele. Se acaso o réu tem uma graduação, o tribunal toma a graduação correspondente. 
Isto indica que é só para julgar os réus militares. Ora, se o tribunal é só para julgar os réus militares, quando 
nós o tiramos desse mister para que é especialmente criado, não o transformamos em uma comissão 
especial para julgar outros casos? Não fazemos dos conselhos de guerra essas comissões especiais que a 
constituição expressamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



proíbe? Pois se eles são criados para julgar os militares, se isto se conhece pela sua organização, como é 
que podem servir para outra coisa? 

Vejamos ainda a sua jurisdição. (Lê.) 
Ora, se o tribunal militar, chamado conselho de guerra, é privativo simplesmente para sustentar o foro 

militar, como é que um paisano há de ir responder perante ele? Se nós o tirarmos de seu mister para que 
julgue crimes de paisanos, temo-lo constituído em tribunal especial; isto é claro. 

Vejamos ainda o que se diz a respeito do foro militar: "São da competência deste foro todos os crimes 
puramente militares, cometidos por indivíduos militares, etc." Ora, Sr. presidente, tendo a constituição 
reconhecido o foro militar, tendo feito menção deste tribunal que deve julgar os militares, pode haver algum 
caso em que o paisano deva gozar do foro militar? Pois o paisano que cometeu um crime pode adquirir um 
foro militar e ser sentenciado por estes tribunais chamados conselhos de guerra, só conservados para 
sustentar e manter esse foro? Logo que se estabelece que o conselho de guerra há de julgar os paisanos, 
este tribunal não é conselho de guerra. O conselho de guerra é outra coisa, é outro tribunal, tem mister 
diferente; pelo ato de julgar os paisanos torna-se comissão especial, assim como outro tribunal que faltasse 
ao seu fim, que não se limitasse ao seu mister, tornava-se comissão especial. (Apoiados.) Por isso é que 
digo que o projeto, alterando por tal modo o código criminal, apresentando penas para crimes que não 
mereciam essas penas, não vai em harmonia com o princípio regular da proporção entre as penas e os 
delitos; não é portanto necessário, não é conveniente, é contrário mesmo às luzes do século, à razão e à 
humanidade. E nós devemos praticar semelhantes atos? Não é possível. Finalmente, o projeto é 
inconstitucional, porque tirando o cidadão brasileiro do seu foro, entregando-o a um novo foro quando 
comete certos crimes, fazendo-o julgar em conselhos de guerra, tem feito desses conselhos de guerra 
comissões especiais que são expressamente proibidas pela constituição. Parece-me que não pode haver 
questão sobre isto, que o projeto nesta parte é inconstitucional, que não pode ser admitido de forma 
alguma. (Apoiados.) 

Sr. presidente, tenho ainda de fazer uma reflexão, e é que este projeto transforma todas as idéias que 
se tem tido até aqui acerca do foro militar. Em todos os tempos, na monarquia portuguesa mesmo, os 
conselhos de guerra nunca servirão senão para julgar os militares. Sei que em uma ou outra legislação 
aparecia algumas vezes uma idéia de que um paisano fosse julgado em conselho de guerra. Mas a história 
não aponta exemplo de um paisano julgado em conselho de guerra. A idéia que nesse tempo se seguia era 
contrária à que agora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



neste projeto se quer seguir; em certos casos o militar deixava o seu foro, e ia responder no foro comum; 
mas em que casos? Nos casos muito graves, de lesa-majestade, de resistência à justiça, etc. Nesses casos 
muito graves o militar era entregue ao foro comum. Nós hoje queremos seguir o contrário, queremos 
estender o foro militar, queremos que, quando o cidadão cometer crimes muito graves, crimes pelos quais o 
próprio militar naquele tempo era chamado ao foro comum, queremos, digo, que o cidadão vá responder 
perante conselhos de guerra. Isto é um transtorno de idéias, das máximas seguidas em todos os tempos 
acerca desses tribunais; isto é mesmo uma máxima contrária aos sãos princípios que devem regular a 
marcha dos processos. Na Inglaterra, onde se dão todas as garantias aos réus, quando se trata de crimes 
de lesa-nação, o réu tem muito mais prerrogativas, as suas garantias dobram então. Nós queremos o 
contrário: quando o cidadão cometer certos crimes graves diminuímos-lhe as garantias, só porque esses 
crimes têm alguma relação com o estado de guerra. Isto não pode ser; o cidadão brasileiro, colocado neste 
estado, não pode ter certeza da sua segurança, não pode ter a convicção que tem um Inglês, cuja ufania é 
dizer quando entra no tribunal: "Quero ser julgado por Deus e pela lei do meu país." O cidadão brasileiro 
não pode dizer isto, não sabe qual será a lei do país amanhã, porque sobre pontos tão essenciais vê uma 
lei que diz o contrário do que a constituição lhe outorga. No foro comum pode ter certas garantias; mas se 
for julgado em conselho de guerra, nunca pode dizer: "Quero ser julgado por Deus e pela lei do meu país"; 
porque essa lei é muito vária, está dependente da vontade do poder legislativo, porque o poder legislativo 
por este modo obra sem atenção às bases que a constituição tem estabelecido para a sua organização. Ali, 
onde o poder legislativo não tinha raias que lhe tachassem a sua marcha, os cidadãos têm todas as 
garantias que é possível ter-se, não há lei alguma que possa roubar-lhes; é por isso que esse povo tem 
gozado e adquirido o hábito da liberdade. Eu tenho lido em alguns escritores que o ter-se sustentado a 
liberdade na Inglaterra pelo mesmo tempo que se perdeu no continente é devido a essa certeza que um 
Inglês tem de ser julgado sempre nos seus tribunais naturais, e que por isso ele pode dizer sempre: "Quero 
ser julgado por Deus e pela lei do meu país." Ao contrário, no continente da Europa, tendo-se perdido esse 
costume, esse antigo hábito, essa antiga forma de julgamento, os povos cairão na escravidão, nesse 
feudalismo e nessa barbaridade que se viu na meia-idade. 

Senhores, o senado já está enfastiado de ouvir-me. Concluo dizendo que julgo que o primeiro objeto 
do artigo, que é alterar as penas, não está em harmonia com as luzes do século e as necessidades do país, 
porque aumenta as penas em uma proporção desordenada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a respeito dos delitos; na segunda parte, que a assembléia geral não pode tirar o cidadão brasileiro do seu 
foro comum para o fazer julgar em conselhos de guerra, porque eles são privativamente organizados para 
julgar os militares, e pelos crimes puramente militares. 

Por todas estas razões voto contra o art. 1º do projeto. 
O SR. DANTAS: – Sr. presidente, este projeto está muito modificado, e estas modificações atestam a 

vitória daqueles que a ele se opõem, e os remorsos de seus autores. 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado; muito bem. 
O SR. DANTAS: – Sim, senhores, a hidra que se atirou nesta casa para devorar os brasileiros perdeu 

algumas de suas cabeças, e elas renascerão mais vorazes se esta hidra não for completamente esmagada. 
(Apoiados.) Senhores, quando eu ouço dizer nesta casa que os juízes da constituição são aqueles que o 
governo quiser, uma vez que sejam destinados a aplicar a lei; quando eu vejo sustentar-se que a 
constituição deve entender-se conforme os tempos; quando eu ouço dos sustentadores do projeto que os 
conselhos de guerra são juízes mais humanos e livres do espírito de partido... 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado; venham ouvir isto, que não está mau. 
O SR. DANTAS: – ...quando sobre tudo isto se diz que é necessário tapar a boca dos que se opõem 

ao projeto, tenho justos motivos para crer que os autores do projeto, recuando um pouco, procuram ocultar 
essa arma fratricida, para em tempo oportuno a arremessarem sobre os brasileiros. 

O SR. D. MANOEL: – O projeto não está modificado, está pior, porque compreende muitas províncias 
onde os paisanos têm de ser julgados em conselhos de guerra. 

O SR. DANTAS: – Que sejam julgados em conselhos de guerra? Sim, é isso que se tem dito, é isso 
que se sustenta; que para a disciplina é necessário que paisanos sejam julgados em conselhos de guerra. 
Senhores, um nobre senador disse que a cumplicidade de um delito devia seguir a mesma natureza do 
delito; se este era militar, sua cumplicidade deveria também ser crime militar; por uma lógica semelhante, e 
com um pouco de jeito e habilidade, não há crime nos artigos de guerra que se não possa pôr às costas de 
um paisano. Não tenho presentes todos os artigos de guerra, mas apontarei alguns. O soldado que deserta 
comete um crime militar, logo o paisano que o seduzir cometerá um crime militar. O soldado que se 
embriaga comete um crime contra a disciplina, o paisano que lhe fornece o espírito ou a bebida cometerá 
também um crime militar. O soldado que desampara a guarda para ir passear, comete um crime militar; o 
paisano que o induzir a isso cometerá um crime militar. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado; ouçam, ouçam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. DANTAS: – O soldado que desobedece a seu superior, comete crime militar; o paisano que o 
insuflar a isso é cúmplice do mesmo crime. O soldado que se casa sem licença de seu superior, comete um 
crime contra a disciplina; logo, o pároco que o casar é cúmplice do mesmo crime; e assim por diante, 
senhores, não há crime nos artigos de guerra que com mais ou menos jeito não se possa aplicar a um 
paisano; e porventura, senhores, é este o espírito da constituição? Uma doutrina semelhante, qual a do 
governo poder criar conselhos de guerra para julgar paisanos, é uma doutrina subversiva, revolucionária, e 
completamente atentatória da constituição. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiadíssimo; muito bem. 
O SR. ALENCAR: – Nunca se viu isto em tempo algum. 
O SR. DANTAS: – E a vingar a doutrina dos autores do projeto, certamente teremos de hoje em 

diante dois poderes judiciários, um para julgar os crimes de cidadão a cidadão, outro nomeado pelo mesmo 
governo para vingar os crimes contra ele cometidos; pois o que são as rebeliões senão crimes cometidos 
contra o poder? E o que são conselhos de guerra senão comissões do poder? Remontemo-nos a esses 
tempos do absolutismo, e vejamos o que se passou em Portugal no tempo da invasão dos franceses. 
Quando o exército português entrou em operações com as tropas inglesas, um bando de exaltados 
denominados bonapartistas espalhavam emissários por todas as partes do reino, faziam persuadir ao povo 
que as tropas francesas traziam a liberdade ao país, que o governo queria entregar Portugal aos Ingleses, 
faziam com que os donos de carros e bestas ocultassem todos os meios de condução de que precisava o 
exército, levavam a sedução até a própria tropa; os exércitos português e inglês acharam-se em grandes 
embaraços; e o que fez o governo de então? Arrancou porventura esses traidores da mão da justiça para os 
entregar a comissões militares para serem fuzilados? Não, senhores; nomeou-se uma alçada composta dos 
desembargadores fulano e fulano, e ordenou-se que fossem ao exército conhecer de todos esses delitos. 
Peço a atenção do senado, vou ler a portaria de 23 de junho de 1810, a qual é a seguinte: "Tendo-se 
estabelecido pela portaria de 21 de maio próximo passado uma comissão composta do desembargador do 
paço José Antonio de Oliveira Leite de Barros como presidente e relator, e dos ministros territoriais e 
auditores que ele convocasse para seguir o quartel-general do nosso exército, e nela se autuarem e 
sentenciarem as pessoas que forem desobedientes ou cometerem fraude em aprontar os carros e 
cavalgaduras para os transportes do mesmo exército e do exército de S. M. Britânica, há por bem o príncipe 
regente nosso senhor nomear para vogais da dita comissão os desembargadores da relação do Porto 
Francisco Sabino Alves da Costa Pinto, Antonio José de Carvalho Pires e Ignacio José de Moraes Brito. 
Manda outrossim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S. A. Real ampliar a jurisdição da dita comissão para processar e sentenciar os réus paisanos que nas 
províncias fronteiras e proximidade dos exércitos forem achados em traição por algum dos modos 
declarados no decreto de 20 de março de 1809." 

O SR. D. MANOEL: – Apoiadíssimo, foi justamente o que se fez. 
O SR. DANTAS: – Eis pois, senhores, o que se praticou em Portugal nesses tempos calamitosos, 

nesse tempo em que o rei era tudo; não se mandou que o cidadão paisano passasse por um processo 
tumultuário, e fosse sem mais recurso fuzilado. Mas, senhores, o que é que se tem alegado ultimamente em 
defesa deste projeto? Disse-se que em algum tempo se entendeu não ser contrário à constituição dar o 
julgamento de certos crimes aos juízes de paz com recurso para as juntas de paz. Senhores, a nossa 
constituição em alguns dos seus artigos faz distinção de crime a casos que não são puramente criminais; o 
julgamento dos crimes pertence aos juízes e jurados, porém os casos que não são puramente criminais 
achou-se conveniente dar-se aos juízes de paz. Verdade é que sendo o código do processo feito em um 
tempo em que o país se achava em um estado anormal, em um tempo em que a constituição era a vontade 
de um clube, e pretendia dar-se tudo a juízes populares, em um tempo em que se consultava mais os 
interesses de uma revolução do que a verdadeira filosofia do direito e o sentido genuíno da constituição, 
digo, nesse tempo as idéias exaltadas não permitiram que se estabelecesse uma verdadeira linha divisória 
entre o que é verdadeiramente crime, e o que não é puramente criminal. Os juízes de paz foram investidos 
de atribuições que não deviam ter; porque assim o queriam aqueles que tudo queriam dominar sem os 
estorvos do verdadeiro poder judiciário do país. E não foram já estas disposições revogadas? Não se dá 
hoje recurso aos verdadeiros juízes da constituição? E porventura essa revogação não prova que 
melhormente se tem consultado o espírito ou antes a letra da constituição? Senhores, o que eu vou 
observando é que nós vivemos alternativamente em presença de duas calamidades: quando as idéias 
democráticas imperam, quer se chamar tudo para os juízes de eleição popular; quando estas idéias decaem 
e o poder adquire força, aí o temos puxando tudo para si, quer também seu poder judiciário, suas 
comissões militares, e o poder judiciário criado pela constituição, como de todos o mais fraco, é a peteca ou 
o joguete do partido que impera. Eis o que vemos hoje... 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado; a reação que quer o Sr. Gonçalves Martins. 
O SR. DANTAS: – Pois eu quero o poder judiciário da constituição tal qual ele o determina. Se passar 

este projeto, teremos de hoje em diante dois poderes judiciários, um do governo e outro da constituição; o 
do governo será composto de militares nomeados e demitidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



à sua vontade, o da constituição será composto de jurados e juízes independentes, perpétuos, e letrados. 
Voltemos à questão constitucional acerca de juízes. Disse-se nessa casa que quando a constituição diz: 
"Juízes e jurados", a palavra juízes refere-se a todo e qualquer juiz que o governo nomear para aplicar a lei, 
dos quais o juiz de direito é uma espécie. Senhores, é em verdade numa nova, porém muito infeliz 
descoberta. A constituição diz no art. 151: "O poder judiciário compõe-se de juízes e jurados." No art. 152 
diz: "Os jurados pronunciam sobre o fato, os juízes aplicam a lei"; e, senhores, o que quer dizer pronunciar 
sobre o fato, e juízes que aplicam a lei? Quer dizer que os primeiros são juízes de fato, os segundos juízes 
de direito, pois o que está em contraposição a juízes de fato são os juízes de direito; e se as palavras juízes 
não se referissem unicamente aos juízes de direito, então quando a constituição, no art. 153, diz que os 
juízes de direito serão perpétuos, falaria em uma entidade cuja existência ela ainda não havia determinado. 
Observe-se que a nossa constituição nunca trata de uma entidade sem que primeiro determine a sua 
existência, e é assim que antes de tratar de cada um dos poderes políticos determina primeiramente a 
existência deles, é assim que antes de tratar de cada um dos ramos do poder legislativo determina 
primeiramente a existência deles, é assim que antes de tratar da organização das câmaras municipais 
determina a criação delas, enfim, senhores, é um sistema constante, invariável e necessário da constituição. 
Como, pois, senhores, poderia a nossa constituição falar em juízes de direito sem ter primeiramente 
determinado a sua criação? É certamente porque ela já o determinou quando disse que haverá juízes que 
apliquem a lei; e os juízes que aplicam a lei são os juízes de direito, únicos juízes que a constituição 
reconhece. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiadíssimo; não há dúvida; respondam àquilo. 
O SR. DANTAS: – E ainda mais, senhores, em apoio desta minha asserção citarei um artigo da 

constituição que bem prova que os juízes de direito são os únicos juízes reconhecidos pela constituição. A 
constituição, no capítulo que trata do poder judiciário, no art. 156, diz: "Todos os juízes de direito são 
responsáveis pelos abusos." Ora, como, segundo os defensores do projeto, a palavra juízes compreende 
todo e qualquer juiz que o governo quiser, ou for criado por lei ordinária, uma vez que sua tarefa seja 
unicamente a de aplicar a lei, podendo o governo nomear até militares, e não os juízes de direito perpétuos 
e letrados, segue-se uma das seguintes hipóteses: ou aqueles juízes são irresponsáveis, ou então quando a 
constituição fala em juízes deve se entender que são os juízes de direito. 

O SR. D. MANOEL: – Não há dúvida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. DANTAS: – Pois há nesta casa quem duvide ainda das coisas as mais claras, e de que nunca 
se duvidou, sofisticando-se a constituição e fazendo-se distinções de juízes que aplicam a lei, juízes de 
direito e juízes letrados; e se a discussão durar mais ainda hão de descobrir na constituição mais juízes. 
Senhores, a constituição só reconhece como membros do poder judiciário jurados e juízes; estes são 
perpétuos e letrados; quando se acham na primeira instância, a constituição chama-os simplesmente juízes 
de direito; quando passam à segunda instância, chamam-se ministros das relações; e como pelas nossas 
ordenações chamavam-se desembargadores, o imperador, a quem compete dar títulos nas cartas que lhe 
manda passar e conserva-lhes este título; quando passam ao supremo tribunal de justiça chamam-se 
ministros do supremo tribunal de justiça; mas todos, quer julguem singular ou coletivamente, são juízes de 
direito perpétuos e letrados. Senhores, quando eu insisto na palavra letrado, alguma razão tenho para isso. 
Não há palavra na constituição com a qual não se tenha querido sofisticar. Quando a nossa constituição 
determinou que o supremo tribunal de justiça fosse composto de juízes letrados tirados das relações, teve 
em vista que sendo um tribunal novo, necessário era que removesse todo o arbítrio do poder acerca da 
nomeação de seus membros; e com efeito, à vista das interpretações que se têm dado à palavra juízes, 
conheço hoje que a constituição foi nisso muito prudente, porque se o não determinassem mais 
positivamente que seus membros fossem tirados das relações, estariam hoje nela os comissários do poder 
executivo nomeados e demitidos à vontade deste. Portanto, senhores, se a constituição determina que os 
ministros do supremo tribunal de justiça sejam juízes letrados tirados das relações, é claro que estas 
relações devem ser compostas também de juízes letrados; e para que sejam compostas de juízes letrados é 
necessário que a ela sejam chamados os juízes de direito da primeira instância, é portanto lógico que todos 
os juízes de direito devem ser letrados. 

O Sr. D. Manoel dá um aparte. 
O SR. DANTAS: – Eu não considero este projeto do governo. 
O SR.D. MANOEL:– E eu sustentarei que é. 
O SR. DANTAS: – Não o considero do governo não só porque quem originariamente o apresentou 

não foi na qualidade de ministro e nem o podia fazer aqui, como porque ao que agora se discute é 
apresentado pela comissão, na qual dois membros têm-se empenhado na defesa. 

O SR. D. MANOEL: – Eu mostrarei se é ou não. 
O SR. DANTAS: – E na verdade, senhores, se um ministro da coroa apresentasse um projeto tal que 

põe as garantias constitucionais à discrição do poder, que lhe dá faculdade para declarar em vigor quando 
quiser e onde quiser as leis de guerra, para criar comissões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



militares e chamar o gênero humano ao julgamento de tais tribunais, então, senhores, se houvesse um 
ministro tal eu diria que esse ministro, ipso facto, era um criminoso de lesa-nação; mas não, senhores, eu 
considero este projeto apresentado por um senador e substituído por outro projeto de uma comissão. E, 
senhores, se este projeto é do governo, para que quer ele esta lei no caso de guerra externa? Não é antes 
na guerra civil que aparecem os maiores perigos; não é nessa guerra que o povo se divide, que o comércio 
se paralisa, a população se assusta e a ação do governo encontra os maiores embaraços? E nessas 
épocas de maiores calamidades, a experiência não nos tem mostrado que o governo sai sempre vitorioso 
com os meios que se acham nas nossas leis e na constituição? Para que pois, senhores, medidas para uma 
guerra externa onde o governo encontra sempre o maior apoio da nação como presentemente se observa? 
Senhores, a minha opinião é que se retire este projeto; não assustemos o país, não derramemos 
desconfianças, que nunca nos serão mais fatais do que hoje. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, nem vejo os Srs. ministros na casa, nem vejo os sustentares do 
projeto em discussão; portanto V. Exª. permita-me que diga que ele está morto, que o ministério está 
derrotado, que derrotados estão os que se empenharam na discussão do mesmo projeto. 

Desde o momento, Sr. presidente, em que em uma discussão gravíssima os ministros fogem, e 
fogem espavoridos e aterrados pela argumentação que tem havido por parte daqueles que se opõem ao 
projeto; desde o momento em que os campeões que compõem a nobre comissão de constituição se retiram 
da casa, e deixam assim sacrificar o filho dileto que com tanto prazer haviam oferecido à consideração do 
senado, esse outro projeto apresentado, não por um senador só, mas pelo Sr. ministro da guerra, e 
assinado pelo nobre ministro do Império e presidente de direito do conselho de ministros, desde que tudo 
isto sucede, digo, o projeto está morto. Ora, uma vez que o projeto foi oferecido pelo nobre ministro da 
guerra e pelo nobre presidente do conselho de ministros é evidente que o projeto é ministerial, e se é 
ministerial deve acontecer tudo quanto o nobre senador 3º secretário acaba de dizer; deve-se acusar o 
ministério por ter oferecido projetos ofensivos da constituição, projetos revolucionários, projetos que só têm 
por fim pôr o país em alarma para os ministros terem ocasião de destruir o último de seus adversários. 

Mas eu confio no bom senso do país, espero na Divina Providência que se por desgraça o poder 
legislativo adotar semelhante projeto, o país obedecerá à decisão do corpo legislativo; presencie embora a 
triste cena do cidadão brasileiro enforcado por comissários designados pelo ministério. Cumpre à oposição 
não abandonar o posto de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



honra em que se acha, e a prova de que não o abandona é que hoje foram quatro oposicionistas 
unicamente os oradores que falaram na casa, porque, repito, o ministério fugiu, não se vê um só dos Srs. 
ministros, e os membros da comissão abandonaram inteiramente o projeto não sei onde estão. Não poderei 
eu dizer como o poeta... 

Sinto que não esteja presente o nobre senador por Minas, o Sr. Limpo de Abreu, porque queria 
repetir-lhe um versinho, apesar da guerra que ele está fazendo aos filósofos e aos poetas. Eu agora, pelo 
contrário, depois que ele declarou na casa que não gosta nem de filósofos nem de poetas, tenho tido um 
prazer dobrado de ler filósofos e poetas, de maneira que sempre que tenho alguns momentos, leio ou um 
filósofo ou um poeta, e são de Horácio os seguintes versos, que peço licença ao senado para recitar: 

 
Multa renascentur qua jam cecidere, 
Caduntque 
Qua sunt in honore. 

 
O que é que renasce, Sr. presidente? Renascem justamente as idéias destes tempos bárbaros, quero 

dizer, renasce a jurisprudência criminal dos tempos bárbaros, jurisprudência consagrada nos códigos de 
quase todas as nações. E o que é que cai? Caem as idéias do século, as belas teorias sobre o direito 
criminal, as grandes lições dos escritores, cai enfim aquilo que o nosso país tinha adotado, como bem disse 
o nobre senador pelo Ceará há 21 anos. De maneira que verificou-se o que disse o poeta, renasce a 
barbaridade e cai a civilização; renasce aquilo que podia ser justificado nesses tempos bárbaros porque 
passaram os países do mundo, e caem as idéias da filosofia, os pensamentos sãos, os princípios 
verdadeiros. Enfim, cai tudo aquilo quanto os homens de estado do nosso país julgaram conveniente 
consignar nessa bela lei de 1830 que forma o nosso código criminal. 

Será possível que nós tenhamos retrogradado na carreira da civilização? Será possível que no 
espaço de 21 anos em vez de avançarmos nesta carreira tenhamos arripiado dela? Será possível que 
aquilo que se não julgou necessário nem útil em 1830 seja hoje considerado indispensável? Será possível 
que quando nós nos afastamos inteiramente desses códigos bárbaros que regem nações cultas, adotando 
uma jurisprudência criminal inteiramente diferente da adotada por todos os países, uma jurisprudência 
criminal conforme com as idéias do século, uma jurisprudência criminal conforme com a doçura dos 
costumes da nação brasileira; será possível, digo, que nesses 21 anos de existência nós retrogradássemos 
ao ponto de vir adotar uma legislação bárbara contra a qual se levantam todos os escritores distintos do 
mundo? Será possível, Sr. presidente, que quando a Europa inteira faz os maiores esforços para acabar 
com a pena de morte em todos os crimes sem exceção, nós, que até hoje tínhamos sido tão parcos na  

 
 
 
 
 
 
 
 



imposição desta pena, venhamos com mão pródiga espalhá-la de uma maneira verdadeiramente 
horrível no país? Respondam a isto os senhores que não querem discutir, respondam a isto com a 
palavra – declamação; eu lhes responderei que eles não declamam, que eles ou não têm lido, o 
que eu não posso acreditar, nem mesmo conceder, ou se têm lido afastam-se de todos os 
escritores que têm consultado, e vêm hoje arvorar-se em legisladores de uma ordem especial, 
pedir para o país leis de sangue! 

Que idéia, Sr. presidente, fará de nós o homem um pouco ilustrado? O que dirão aqueles 
dentre esses escritores que ainda existem, quando souberem que as suas idéias luminosas foram 
recebidas no Brasil em 1830, em virtude das quais o código brasileiro é o mais perfeito que existe, 
e quando souberem que em 1851 essas mesmas idéias foram abandonadas, e que a pena de 
morte foi julgada necessária para o seguinte caso? Eu o vou referir com horror, mas é do projeto. 
Um pai dirige-se a um filho que está pronto a seguir com o seu corpo para o campo, e diz-lhe: 
"Meu filho, lembra-te que és o meu fraco amparo e arrimo; vás marchar para o combate, se 
morreres, a minha sorte é a mais infeliz! Meu filho, abandona as fileiras do exército, foge comigo, 
vem esconder-te." Sabido o fato, este pai é preso, é sujeito a um processo sumário, e responde a 
conselho de guerra, é condenado à morte e enforcado ou fuzilado imediatamente! É corolário 
necessário da doutrina do projeto. Isto faz estremecer de horror, senhores. O que digo de um pai, 
digo de um irmão, de um amigo, etc. De maneira que o homem que mata, não sendo com as 
circunstâncias agravantes marcadas no art. 192 do código criminal, é punido com a pena de galés 
perpétuas no grau máximo; e um pai que aconselha seu filho para desertar é condenado à morte! 
Este projeto envergonha o país, envergonha o senado, envergonha este século de ilustração, 
envergonha a humanidade. Este projeto tem achado nesta casa vozes que o têm sustentado! E este 
projeto foi oferecido por um ministro de estado senador do império? E este projeto foi confirmado 
por uma comissão composta de três homens que no país ocupam um lugar tão distinto, este 
projeto está assinado por três jurisconsultos? É incrível! 

Não tinha eu razão de dizer que os nobres ministros e os três membros da comissão se 
haviam afastado de todas as regras prescritas na filosofia do direito criminal? Não tinha eu razão 
de dizer que estavam em flagrante contradição com o nosso código criminal, com a moderação e 
doçura das penas que ele impõe? Lamento, Sr. presidente, que no meu país, que já deve ter uma 
reputação de muito mais civilizado, de muito mais moralizado do que tinha nos tempos colonias, 
apareçam na discussão trabalhos desta natureza. Este projeto, Sr. presidente, é um verdadeiro 
anacronismo na gramática, na lógica, na filosofia de direito, nos princípios da jurisprudência 
criminal, na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



civilização do século, na ilustração do país em que vivemos. Um projeto que tem tantos e tão 
palpáveis defeitos, um projeto que desde a sua primeira até à última linha não inspira senão 
horror, pode deixar de ser rejeitado pela grande maioria da nação brasileira, cujo espírito de 
brandura e amenidade é de todos conhecido? Não vêem os Srs. ministros, não vê a nobre 
comissão que este trabalho deve ter causado, como tem causado, uma sensação terrível, que ele 
está morto na opinião do país? Morto porque é inconstitucional, como ainda há pouco mostrou da 
maneira a mais convincente o nobre senador que tão dignamente ocupa um dos lugares da mesa; 
morto porque nele se impõe uma pena tão atroz a crimes que na minha opinião não deviam talvez 
ter punição. Eu confesso que não puniria ao pai que se achasse nas circunstâncias que há pouco 
figurei, não me atreveria a isso; entretanto o projeto pune este pai com a pena de forca. 

Mas, disse o nobre 3º secretário, o projeto está muito modificado. Eu creio que o nobre 
senador está enganado, o projeto não está modificado; a emenda o que fez foi reduzir a 
parágrafos os artigos do projeto, isto foi uma espécie... vou usar de um termo que está em moda, 
porque o Sr. ministro da justiça é autoridade de grande peso, usa da palavra embaçadela. 

Eu creio que a emenda é uma verdadeira embaçadela. (Apoiados.) Repito, uso dessa palavra 
porque tenho visto que o Sr. ministro da justiça se serve dela, e V. Exª. sabe bem que para mim é 
uma autoridade de um peso imenso. São embaçadelas que podem ser próprias para os meninos 
de escola, mas não podem ser dignas de uma casa composta dos anciões da pátria. São astúcias 
de que se pode lançar mão nos corpos aonde um homem exerce um poder absoluto, mas não 
nesta casa aonde me persuado que nós não estamos dispostos a reconhecer o poder destes 
improvisados chanceleres e intitulados governadores, que supõem que em uma casa aonde estão 
os escolhidos da nação, notáveis pela sua idade, serviços e luzes, notáveis enfim pelos grandes 
cargos que têm ocupado e ocupam no país, supõem que é possível arvorar-se alguém em 
governador, ou chanceler para vir dar-lhes a lei! Eu espero que o senado comigo se levantará para 
repelir os que quiserem ousar impor-nos aqui a sua vontade... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador não deve falar dos senadores senão com toda a 
consideração. 

O SR. D. MANOEL: – Eu não cito o nome de ninguém... 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador refere-se a quem apresentou o projeto e as 

emendas, e o regimento obriga-me a chamar à ordem o orador que se aparta da consideração 
com que deve tratar os membros da casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Pois é faltar à consideração dizer que a emenda tem por fim fazer 
com que nós falássemos menos vezes do que o podíamos fazer em comissão geral? Pois é faltar à 
consideração usar de um termo de que usa o Sr. ministro da justiça... 

O SR. PRESIDENTE: – Não é por esse termo. 
O SR. D. MANOEL: – Qual é o outro? Servi-me daquele termo de que usa o Sr. ministro da 

justiça, que, como V. Exª. sabe, é autoridade de grande peso nestas matérias. 
Digo, pois, que não se deve admitir aqui essa autoridade estranha, que a autoridade que 

nesta casa nos dirige é o Sr. presidente, porque nós lhe demos os nossos votos para ocupar o 
primeiro lugar entre os seus pares. 

Sr. presidente, eu suponho, como disse, o projeto morto, e desejo que ele não só seja 
morto, mas queimado, e as suas cinzas atiradas ao mar. É para este projeto que quero a 
ressurreição da ordenação do livro 5º; quero que um monstro desta ordem, que não respira senão 
sangue, que quer matar um desgraçado pai porque pediu a seu filho que não o abandonasse, que 
quer que esse infeliz seja punido com a pena de forca; quero, digo, que um tal projeto seja 
queimado e as suas cinzas lançadas ao mar, para castigo dos seus horríveis crimes, crimes contra 
a constituição e contra a humanidade. 

Ora, se eu formo do projeto este juízo, veja V. Exª. como não estarei indignado contra ele. 
Não atribua o senado este calor a quaisquer motivos que não sejam os de indignação contra 
doutrinas tão horrorosas. Prezo-me de ter um coração bem formado, conheço que pouco ou nada 
tenho que recear deste projeto; mas eu falo, como disse, em favor da humanidade; sou 
representante da nação brasileira, tenho um mandato, devo cumprir o meu dever empregando 
todos os meus esforços para a queda deste projeto. Não vedes que a maioria do senado 
abandonou a discussão? Não vedes que nesta discussão só tomaram parte dois membros da 
comissão?... Senhores, não sei o que a maioria do senado em sua sabedoria tem resolvido fazer na 
ocasião da votação; o que sei é que me cumpre empregar até ao último esforço para convencer os 
nobres senadores da maioria de que devem negar o seu voto a este projeto. E vou adiante; julgo-
me até com direito, no caso de persuadir-me que a maioria do senado apóia com o seu voto este 
projeto, de empregar todos os meios para que não se verifique o ato da votação. Quando a 
oposição se convence de que uma medida pode trazer ao país os mais tristes resultados, que uma 
medida ofende a constituição, que é horrorosa, o que faz? Emprega todos os esforços para que 
caia, e se porventura se persuade de que não pode cair, emprega todos os esforços para que não 
se verifique o ato da votação. Se tenho direito para o mais, para fazer com que a medida caia, 
tenho direito de empregar todos os esforços para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que se não vote. Por isso, enquanto a rolha não vier, estou disposto a falar o tempo que puder contra o 
projeto. 

Nem se julgue que quero pôr o governo do país em embaraços; a prova demo-la ontem, eu e os 
meus colegas da oposição. Apresentou-se à discussão a fixação das forças de terra, e a oposição 
silenciosa votou por tudo quanto o governo pediu, e creio que posso afirmar que se o governo pedisse 
40.000 homens, se essa força fosse precisa, a oposição lha daria, porque a oposição não quer pôr ao 
governo tropeços, embaraços; o que quer é que o governo não ouse propor medidas desta ordem, e 
quando tenha essa audácia, então à oposição compete ocupar o seu lugar, dizer ao governo: – Recuai, 
porque as vossas medidas, não só ofendem a lei fundamental do Estado, como são contrárias à civilização 
e à moral, a tudo quanto prescrevem os verdadeiros princípios de jurisprudência criminal. 

Eu ontem, Sr. presidente, desfiei os cincos números do art. 1º, e nada se me respondeu. Um dos 
membros da comissão contentou-se com muito ligeiras observações sobre as emendas, não disse uma 
palavra sobre os argumentos que se tinham apresentado contra o projeto. O outro retirou-se do combate, 
porque está completamente derrotado, e está derrotado porque nenhuma razão justificativa apresentou 
deste projeto; limitou-se a ler aqui pedaços do código militar da Bélgica, e também referiu um artigo do 
código penal dos Estados Unidos; nenhuma razão apresentou para a defesa do projeto, já não digo para 
combater os argumentos que apresentei, mas mesmo para destruir as razões ponderosas que foram 
expostas com tanta erudição, com tanto critério, pelo nobre senador pelas Alagoas, que falou em primeiro 
lugar na discussão deste projeto. Os seus argumentos estão todos em pé, a nenhum se respondeu. Tal é a 
força com que conseguiu mostrar a iniqüidade desse projeto tal como está concebido! Enfim, passe o que 
quiser o ministério; aprove-se o que determinar a chancelaria! O ministério e a chancelaria, que conhecem 
que estão esmagados, não querem exercer a virtude do sábio Fénélon, não querem dizer: "Pequei, errei, o 
país não quer isto, tendes razão, os vossos argumentos são irrespondíveis, a força moral deste projeto está 
destruída, ele não deve ser aprovado." Contentam-se porém em abandonar as discussões, mostrando 
assim ao país que não podem combater; porque alguns fraquíssimos argumentos ou alguns sofismas que 
seus talentos lhes sugeriram para poderem por alguns momentos ocupar a atenção do senado foram 
destruídos cabalmente, e não tiveram remédio senão retirar-se da casa, abandonar o campo, deixando a 
oposição vitoriosa. 

Pode ser que a vitória pertença aos votos; pode ser que a maçada dos votos faça passar o projeto; 
mas a maçada dos votos não pode esmagar a força da argumentação com que este projeto tem sido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



combatido e derrotado completamente. O país decidirá em última instância. 
Sr. presidente, deu a hora, não quero cansar mais o senado. Voto para que este projeto monstro seja 

enforcado, e depois queimado, e as suas cinzas lançadas ao mar. Se me parecer, continuarei amanhã o 
meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – Previno ao nobre senador que há de tornar a pedir a palavra. 
O SR. D. MANOEL: – Sim, senhor. 
Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia: 1ª discussão do projeto – K – autorizando o governo a 

congregar um concílio dos bispos do império, e a discussão adiada. 
Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Discussão do projeto autorizando o governo a congregar um concílio dos arcebispos e 
bispos do império. Discursos dos Srs. Dantas e Jobim. – Projeto sobre julgamento de crimes militares. 

Discursos dos Srs. Alves Branco e Vergueiro. Votação. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
O Sr. 1º Secretário dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofício do 1º secretário da câmara dos Srs. deputados, participando a nomeação da mesa que deverá 

servir na mesma câmara no corrente mês. – Fica o senado inteirado. 
Outro do mesmo, acompanhando as seguintes proposições: 
A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º Fica aprovada a pensão anual concedida por decreto de 29 de novembro de 1850 a D. Maria 

Constança Antunes Bacellar, correspondente à metade do soldo que vencia seu marido o falecido tenente-
coronel Antonio Joaquim Bacellar, sem prejuízo do meio soldo que por lei lhe competir." 

"Art. 2º Ficam sem vigor as disposições em contrário." 
"Paço da câmara dos deputados, 6 de agosto de 1851. – Gabriel Mendes dos Santos, presidente. – 

Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Antonio José Machado, 2º secretário." 
A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º Fica aprovada a pensão anual de 240$ concedida por decreto de 19 de outubro de 1850 ao 

operário do arsenal de Pernambuco Cypriano Corréa Lima, em remuneração dos serviços que em 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



defesa da causa pública prestou naquela província, perdendo a mão direita em combate." 
"Art. 2º O agraciado perceberá esta pensão desde a data do referido decreto." 
"Art. 3º Ficam sem vigor as disposições em contrário." 
"Paço da câmara dos deputados, em 6 de agosto de 1851. – Gabriel Mendes dos Santos, presidente. 

– Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Antonio José Machado, 2º secretário." 
Vão a imprimir. 
 

ORDEM DO DIA 
 
Entra em primeira discussão o projeto do senado – K – autorizando o governo a congregar em 

concílio, onde convier, o arcebispo e os bispos do Brasil, a fim de estabelecerem medidas para a reforma do 
clero brasileiro, e a restauração da disciplina eclesiástica: 

O SR. JOBIM: – Pedi a palavra para declarar que houve na impressão deste projeto que apresentei 
uma omissão importante, além de um pequeno erro tipográfico. No art. 2º lê-se – e os mais clérigos de 
qualquer ordem que sejam, bem das penas canônicas; – em vez da palavra bem, deve ler-se além. 

No fim do mesmo art. 2º faltam as seguintes palavras, que creio ter escrito entre linhas no projeto: – 
Naquilo, porém, em que se opuser as leis existentes, dependerá da aprovação do corpo legislativo. 

Era para fazer esta pequena declaração que pedi a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – As palavras que o nobre senador diz que foram emitidas não se acham no 

projeto original, mas podem-se acrescentar. 
O SR. DANTAS: – Eu reconheço a utilidade do projeto, estou bem longe de me opor a ele; mas o seu 

nobre autor há de reconhecer que a matéria é sumamente melindrosa. Entendo que não pode ser discutida 
na casa sem passar pelo exame de uma comissão, por isso vou requerer que vá à comissão eclesiástica. 
Não há dúvida de que precisamos tomar providências acerca da disciplina da igreja brasileira, porque ficou 
realmente reduzida a um caos depois de certo tempo; mas cumpre que a comissão medite sobre a matéria, 
e que com o seu parecer auxilie a discussão que se deve instaurar sobre ela. 

É apoiado o seguinte requerimento: 
"Requeiro que o projeto do Sr. Jobim acerca da convocação de um concílio nacional seja remetido à 

comissão de negócios eclesiásticos para dar o seu parecer. – Dantas." 
O requerimento entra em discussão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. JOBIM: – Sr. presidente, eu não me levanto com o designo de opor-me decididamente ao 
requerimento do nobre senador; mas é do meu dever fazer sentir que não julgo necessário que o projeto se 
remeta já à comissão eclesiástica. 

Creio ser conveniente que na primeira discussão cada um dos senhores que tenha de tomar parte 
nela diga o que entende sobre a matéria; a comissão depois, tendo ouvido essas opiniões, ficará orientada 
para, conciliando-as, apresentar com mais acervo o seu parecer. Mas será a menor observação sobre a 
utilidade do projeto, utilidade que o mesmo nobre senador que me precedeu não contesta, remeter-se 
imediatamente à comissão eclesiástica, parece-me um pouco precipitado. E a utilidade do projeto, Sr. 
presidente, ninguém a pode pôr em dúvida; ninguém pode deixar de conhecer que o estado atual dos 
nossos negócios eclesiásticos não pode permanecer como os vemos. Por isso parece-me que nesta 
primeira discussão devia cada um dos Srs. senadores que quisesse tomar parte nela dizer alguma coisa 
sobre a matéria, embora na segunda fosse o projeto remetido à comissão eclesiástica. 

Ora, parece-me que é permitido dizer alguma coisa nesta ocasião para mostrar a importância do 
objeto e a necessidade de tratar-se dele quanto antes, sem as delongas da indicada remessa a uma 
comissão, o que ordinariamente equivale a uma protelação das matérias que não se sabe até que ponto 
será levada, e se equivale a uma rejeição completa. Sabemos já por experiência que quando é remetido um 
objeto destes a uma comissão, sem se ter reconhecido a sua utilidade, esta comissão dormita sobre ele, e o 
projeto nunca mais aparece; temos disto numerosos exemplos, e como me parece que não devemos deferir 
por muito tempo a reforma que proponho, não quisera que o projeto fosse já à comissão; talvez depois seja 
necessário remetê-lo, atualmente não. 

Para justificar a grande utilidade do projeto e mostrar quanto é importante tratar-se da matéria quanto 
antes, seja-me permitido fazer algumas reflexões sobre ele. Animei-me, Sr. presidente, a apresentar este 
projeto à vista do que disse o nobre ministro da justiça no seu relatório no capítulo que trata dos nossos 
negócios eclesiásticos. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador que fale sobre o requerimento. 
O SR. JOBIM: – Para eu dizer que não acho necessário que o projeto seja remetido já a uma 

comissão cumpre-me mostrar a sua urgência, e para este fim é necessário que diga alguma coisa em geral 
sobre ele, mesmo para que a comissão o tome em consideração, se quiser, no parecer que der. É isto o que 
muitas vezes se pratica com bastante acerto nas corporações científicas; uma matéria nova nunca se 
remete logo a uma comissão. A corporação a discute, e a comissão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que está presente orienta-se pelas opiniões emitidas pelos diferentes membros dessa corporação. Por isso 
me parece que, para demonstrar a necessidade de tratarmos já deste objeto, devo dar alguns 
esclarecimentos sobre ele, ao menos as razões em que me fundei para apresentar o projeto. Espero que V. 
Exª. mo permita. 

Diz o Sr. ministro da justiça no seu relatório: "O estado do nosso clero reclama sérias medidas: ele se 
ressente especialmente da falta de instrução. Salvas imensas exceções, compõe-se em grande parte de 
homens que abraçam o estado eclesiástico sem a menor vocação e apenas como meio de vida... 

Ora, quem deixará de reconhecer que aqui é apresentada pelo Sr. ministro da justiça uma 
circunstância gravíssima, que não pode permanecer sem grave detrimento para a religião, que ela denota o 
estado de degradação em que se acha a mesma religião, e que é necessário quanto antes dar remédio a 
esta circunstância funesta? 

Outra parte do mesmo capítulo diz: "É necessário também aumentar o poder temporal dos bispos, e 
do foro eclesiástico sobre o clero; não bastam as penas espirituais. A parte do clero para quem a repressão 
é mais necessária é exatamente aquela que zomba dessa penalidade!" 

Limito-me à citação deste período unicamente, porque não quero tomar muito tempo ao senado. 
Sr. presidente, quem pode desconhecer o estado em que se acham as nossas coisas eclesiásticas? 

Não posso entrar agora em grandes desenvolvimentos sobre esta matéria; mas coisas há que chocam a 
qualquer que tenha um pouco de senso comum, e estão à vista de todos que as observam com alguma 
atenção, e particularmente daqueles que, tendo visto um pouco de mundo; tendo mesmo apenas passado 
entre povos civilizados, vêm achar entre nós um contraste extraordinário com essa civilização; em geral 
pode-se dizer que entre nós não existe religião senão em aparência e ostentações; pode-se dizer mesmo 
que a religiosidade entre nós tem chegado a um ponto extraordinário, e ninguém pode deixar de estar 
persuadido de que esta circunstância é um mal muito grande, e que é necessário remediá-lo o mais 
prontamente que for possível. 

Não entrarei no exame da vida privada dos sacerdotes, que tanto influi no sentimento religioso, 
bastariam os fatos públicos de notório escândalo em que já toquei de passagem, e agora seja-me permitido 
referir um bem curioso e que pode ter conseqüências funestas. 

Existe no Rio Grande do Sul um sacerdote de nome Roberto, irmão de um célebre Bento Gonçalves 
que foi o principal motor da revolução daquela província. O mesmo que Bento Gonçalves fez no temporal 
parece que procura aquele padre seu irmão fazer no espiritual, uma revolução, uma desordem no interior 
das famílias para a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



qual parece que não se tem podido achar remédio há muitos anos. Apesar das reclamações do vigário do 
lugar, apesar das suas queixas continuadas ao governo da província, que está ao fato do proceder 
escandaloso deste padre, ele continua a praticar as mesmas desordens. Este padre, Sr. presidente, pratica 
todos os atos religiosos como se fosse vigário da freguesia de Canguçu, não se importa com impedimentos 
de qualquer natureza que sejam para casamentos; anda continuadamente viajando pelo campo, no distrito 
de Canguçu, e quando encontra alguma família na qual haja quem se proponha a casar-se, cobre-se com 
uma toalha mesmo no meio do campo, faz o casamento como se fosse o vigário, e diz que o ato é tão 
legítimo como se fosse exercido pelo próprio vigário, que não precisam os casados de ir à freguesia, e que 
ele mesmo fará os assentos. Casa padrastos com enteadas, cunhados com cunhadas, primos-irmãos uns 
com os outros sem ser necessário dispensa alguma. Não deve este estado de coisas produzir uma 
desordem extraordinária para aquelas famílias? Estes casamentos não estão todos nulos? Os filhos que 
deles provierem não são todos ilegítimos? Que desordens não vai isto causar quando os colaterais vierem 
disputar as heranças desses filhos que são realmente ilegítimos? As queixas contra isto o vigário geral diz 
que não tem forças, que não tem meios para obstar ao que este padre está praticando há muitos anos! O 
vigário de Canguçu queixa-se continuadamente, já ao governo, já ao vigário geral; não há meios de reprimir 
este homem! E deve isto continuar assim? Deve este homem continuar a perturbar a paz das famílias 
introduzindo a desordem para o futuro na sucessão, nas heranças destas famílias? Como estes há muitos 
outros fatos. Se o senado se deliberar a discutir esta matéria, eu então, de uma maneira mais minuciosa e 
completa, procurarei mostrar a necessidade de nos ocuparmos quanto antes de semelhantes materiais. 

Julga-se, discutido o requerimento, e posto à votação é aprovado. 
Continua a segunda discussão, adiada pela hora na última sessão, do art. 1º do projeto – I – deste 

ano, oferecido pela comissão de constituição em substituição ao projeto do senado – G –, estabelecendo, 
em caso de guerra externa, o processo e julgamento de alguns crimes por meio de conselhos de guerra; 
conjuntamente com as emendas, e subemenda do Sr. Carneiro Leão apoiadas em 1, 2 e 5 do corrente. 

O SR. ALVES BRANCO: – Sr. presidente, vou falar pela última vez sobre este projeto, e faço-o assim 
por me parecer que a matéria é importante, que pode ter conseqüências muito funestas; quando não sejam 
outras, ao menos a de autorizar e provocar novas medidas neste sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, eu apenas falei uma vez sobre o projeto que se discute, quando se tratou da 
primeira discussão; na segunda, em que estamos, ainda não falei, e por conseguinte creio que não 
me pode caber a censura que se tem feito a este respeito, nem mesmo creio que possa caber a 
outros membros que têm impugnado o projeto, porque ainda se não pode dizer que o tenham 
feito com excesso, quando, permitindo o regimento o falar duas vezes na primeira discussão, e 
quantas vezes quiserem na segunda, alguns apenas falaram uma vez na primeira, e outra vez 
nesta segunda. Se isto se chama excesso, eu não sei que nome se dará ao procedimento dos 
oradores ministeriais, cada um dos quais tem falado muito mais de uma vez, e longamente; ou 
que nome se daria ao procedimento de todo o senado, se cada um de seus membros quisesse 
uma só vez exercer o seu direito de falar sobre esta importantíssima questão. Eu não enxergo 
excesso senão na censura que se nos quer gratuitamente fazer. Portanto, não posso dar meu 
assentimento ao requerimento que fez à mesa um nobre senador, que defende este projeto, para 
que quanto antes se ponha termo à discussão, fazendo-se que a maioria nos tire o direito de 
continuar, a discutir, enquanto entendermos que não temos suficientemente fundado nossa 
opinião sem sair do regimento, quando lhe possa vir a vontade, e mesmo o capricho de mais não 
ouvir-nos com o especioso fundamento de que de outro modo se eternizará a discussão, como se 
afirma, o que é uma suposição inteiramente gratuita, que prova de mais, e que não deixa de ser 
mesmo injuriosa a nosso caráter. Senhores, não se discute somente para o senado, e tanto assim é 
que a lei manda abrir nossas tribunas e publicar nossos discursos; discute-se também para o 
trono e para as classes instruídas, que podem e devem julgar de nossas opiniões; discute-se para 
as classes menos instruídas do país, que de ninguém pode melhor receber a instrução política do 
que de seus representantes mais velhos, e por conseguinte presumivelmente mais experientes e 
moderados. O sistema que se aconselha só pode ter em resultado um torpor geral, destruindo 
todo o desejo de estudar, toda a emulação dos talentos, e, por conseguinte, conservar ou 
restabelecer bem depressa o domínio absoluto da ignorância de nossos maiores. 

O que acho, Sr. presidente, muito digno de reprovação é, portanto, esse sistema que se quer 
levar a prática, e também esse que já foi levado a ela por essa emenda de omni scibili que existe 
sobre a mesa, em que, para abafar a discussão, mete-se um projeto não pequeno em um só artigo 
cheio de numerosos parágrafos, cada um dos quais pode levar ao exame de muitas questões 
importantes. Eu assento que pelo nosso regimento não se pode fazer isso assim: que emendas 
tais como essa oferecida devem reputar-se projetos novos substitutivos, tratando-se 
separadamente das questões que suscita, para que a discussão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e a votação seja luminosa; o contrário disso só pode produzir o caos. 
Eu acredito, pois, que o Sr. presidente não deveria ter recebido, e posto à discussão, a emenda de 

que se trata, na forma em que se acha redigida; mas, seja o que for, eu não me arredarei do meu propósito 
de discutir uma só questão, a questão de nosso direito constitucional: que vem a ser, se o nosso corpo 
legislativo pode fazer leis que sujeitem os cidadãos paisanos aos conselhos de guerra. 

Esta é a questão que tenho discutido, seguindo a opinião que há pelo menos 27 anos tem seguido o 
corpo legislativo, que não tem feito até hoje leis que sujeitam o cidadão paisano a conselhos de guerra, a 
juízes militares, e que, quando o poder executivo alguma vez entrou nesse caminho, reprovou altamente 
sua conduta. Observarei ainda que essa opinião se reputou tão triunfante, que há vinte anos ainda ninguém 
ousou sujeitar o cidadão paisano a juízes militares, mesmo em circunstâncias as mais graves do Estado. E 
se isto tem sido assim a respeito de circunstâncias ainda as mais graves, como hei de eu entender que o 
corpo legislativo pode autorizar o governo a fazê-lo quando lhe parecer ou quiser que estejamos em guerra, 
como pretende o projeto? 

Sendo esta a minha opinião, que é a mesma do corpo legislativo, de que em caso algum pode o 
mesmo corpo legislativo sujeitar o cidadão paisano a conselhos de guerra (apoiados), contudo, devo dizer 
que como concebo possibilidade de circunstâncias em que nenhum dos poderes de uma nação possa 
funcionar, que não seja o poder executivo, era frente das forças nacionais, cumpre que eu faça uma 
reserva, e é que eu não duvidaria eximir de pena um ministro que, mandando julgar militarmente certos 
crimes, viesse depois justificar perante o corpo legislativo esse desvio da lei. Circunstâncias tais quais 
imagino tiveram lugar na Irlanda em 1834, e outras se podem dar de igual gravidade, em que todo o poder, 
por abandonado, venha a cair naturalmente no poder executivo, que então justificavelmente faz o que 
entender. Estes casos, nem a constituição definiu, nem se podem definir, tanto pela dificuldade da matéria 
como por prestar-se este modo de proceder a muitos abusos, sem em nada diminuir os perigos da 
sociedade. São casos que ficam entregues à coragem e à dedicação de um grande cidadão que a coroa em 
tal crise eleve ao ministério, e que tome a peito salvar o país por todos os meios a seu alcance. 

Não foi somente no proceder da assembléia geral a respeito da questão que eu fundei a minha 
opinião sobre conselhos de guerra para julgar paisanos; sustentei-a também pelo art. 151 da constituição e 
outros, fazendo as seguintes argumentações que tenho por incontestáveis. Eu disse que pelo art. 151 se via 
que o poder judiciário se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



compunha de dois elementos, juízes e jurados; que estes dois elementos formulavam em duas espécies de 
juízos, das quais a primeira dizia-se juízo comum, que era composto dos dois elementos, isto é, juízes a 
jurados; a segunda, porém, compreendia os juízos particulares, que não podendo ser compostos dos 
mesmos elementos que tem o comum, ou haviam de compor-se de elementos diversos nos empregados no 
juízo comum, ou somente de um desses elementos. 

Pelo que respeita à composição do juízo comum, é demonstrado pela letra da constituição que ele é 
composto de juízes letrados e perpétuos, e de jurados tirados da massa dos cidadãos qualificados; e pelo 
que respeita aos juízos particulares infere-se que devem ser compostos só de juízes de direito à vista do 
seguinte raciocínio. Para que os juízos particulares se componham de elementos diversos do juízo comum é 
de mister admitir neles mendigos, crianças, mulheres e outros indivíduos desta ordem, e porque é evidente 
que não pode ser essa a intenção da constituição, que não quer sacrificar assim os interesses mais caros 
do cidadão, segue-se que os elementos dos juízos particulares devem ser ou juízes letrados e perpétuos 
chamados de direito, ou de jurados ou juízes de fato. Examinando estas duas hipóteses reconhece-se 
facilmente que não havendo causa judiciária que não envolva questões de direito e questões de fato, não 
pode supor-se intenção da constituição fazê-las julgar antes por jurados ou juízes de fato do que por juízes 
letrados, quando elas por sua natureza exigem um juízo particular composto de um só elemento do poder 
judiciário. Repetirei que não tendo geralmente o jurado mais do que a instrução comum sem conhecimento 
do direito, mas somente habilitado para as questões de fato não era possível que a constituição entregasse 
causas que envolvem questões de fato e questões de direito antes aos jurados do que aos juízes de direito 
habilitados no conhecimento das leis, e não menos preparados do que os jurados para decidir as questões 
de fato, muito mais simples e fáceis do que as de direito, que muitas vezes são muito complicadas e difíceis. 

Eu vejo bem que desta minha opinião se pode tirar a conclusão de que são inúteis os jurados. Digo 
que não. Eles são uma garantia preciosa principalmente nos juízes criminais dos governos livres, tanto pela 
sua simpatia para com os réus, como pela confiança que eles devem ter em sua imparcialidade, a qual deve 
resultar do seu modo de nomeação e julgamento. Além de serem os jurados uma garantia preciosa, são os 
juízos que admitem jurados, e juízes de direito uma escola de instrução do povo nas leis do país, de que os 
juízes de direito devem considerar-se mestres. Os jurados aprendem desses juízes; aprendem dos 
advogados nos debates muitas coisas utilíssimas para regular seus negócios, sua conduta, como cidadãos. 
Estas coisas não lhe podem ser indiferentes, embora não possam, nem devam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



entrar no julgamento de todas as causas, e possam em muitas ser como vantagem substituídos 
por juízes de direito letrados e perpétuos, que em tais casos reúnem a atribuição de julgar e 
decidir do direito à atribuição de julgar e decidir do fato, como tem lugar em todas as nações 
livres que se regem pelo sistema de governo representativo, como aqui já o tenho dito, embora 
me contrariassem com os juízes de paz, juntas de paz que em minha opinião estão fora do poder 
judiciário da constituição, e pertencem mais propriamente ao poder preventivo, administrativo, ou 
executivo. 

Senhores, sabe-se perfeitamente que nem todos os juízos admitem da França jurados; creio 
que do conhecimento das causas cíveis são eles geralmente repelidos nesse país, sendo também 
algumas criminais excetuadas. Na Inglaterra é onde se usa mais dos jurados, mas aí mesmo há 
causas reservadas, como são as da chancelaria e outras, não compreendendo eu nesse número as 
policiais, de que aqui se tem falado em contestação a mim. Os americanos, onde se usa também 
muito dos jurados, não os admitem em todas as causas, muitas são decididas exclusivamente por 
um ou mais juízes de direito letrados e perpétuos. Não sei se estou enganado, mas assevero com 
estas reminiscência de livros, que tenho lido em diversas épocas, e não invenções poéticas, 
abstrações filosóficas, e metafísicas, como têm sido denominados aqui por alguns nobres 
senadores, que, segundo devemos acreditar piamente, estão sempre no mando positivo, no 
mundo da verdade, e não no das fantasmagorias, embora nos ensine a religião que nesse mesmo 
mundo tudo não passa de engano e vaidade. 

Daqui inferi eu que os militares não podiam ser elementos, ou fazer parte de juízos que 
fossem do poder judiciário da constituição, embora fosse certo que pelos nossos códigos eram os 
militares de terra e de mar admitidos como jurados, pois isso era aberração do nosso sistema de 
governo, e tanto que na Inglaterra, fonte dele, não era isso admitido, nem nos Estados Unidos, por 
fidelidade ao princípio da independência dos poderes, tão incompatível com a confusão de seus 
elementos, e mesmo agentes. Enfim, dizia eu que não podiam ser elementos do poder judiciário 
os vogais dos conselhos de guerra, por isso mesmo que os considerava agentes do poder 
executivo, agentes essencialmente obedientes, e por conseguinte passivos, e que estavam à sua 
discrição. Senhores, seria grande absurdo, disse eu, que um poder independente, como a 
constituição criou o poder judiciário, fosse composto de elementos essencialmente obedientes a 
outro poder. Decididamente, se as coisas assim se passassem, que independência seria ou podia 
ser essa? Que poder judiciário seria esse? Seguramente haveria independência nominal, poder 
judiciário nominal, mas, na realidade, pura e passiva dependência, pura e passiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comissão do poder executivo. E porque me podiam contestar, dizendo que minhas asserções eram 
extravagantes e sem prova, pois que de parte alguma da constituição e das leis se podia alguma 
destas coisas inferir, eu esforcei-me por mostrar primeiro que tudo isto era tanto assim, que a 
força militar estava até colocada na parte da constituição que tratava e dizia respeito ao poder 
executivo. Creio que nessa ocasião me servi da palavra capítulo ou título, ou outra por engano, 
que foi quase objeto de zombaria triunfante, como se um engano meu, e um engano destes, 
decidisse a questão. Está colocada a força militar no tit. 5º, cap. 8º, e conquanto este título 
compreenda dois poderes, contudo não há inexatidão em dizer que ela pertence ao poder 
executivo, pois que o poder moderador só pode dizer-se dispor dele, como chefe do poder 
executivo. Veja-se o art. 147, que diz: "A força militar é essencialmente obediente; jamais se 
poderá reunir sem que seja ordenado pela autoridade legítima". E logo depois, no art. 148: "Ao 
poder executivo compete privativamente empregar a força armada de mar e terra como bem lhe 
parecer conveniente à segurança e defesa do império". 

Ora, por estes dois artigos vê-se claramente que esta força não é senão agente do poder 
executivo, essencialmente obediente, que só se move por ordem do poder executivo. E se não é 
assim, diga-me o nobre senador a que poder pertence esta força. Se o poder judiciário a quer, 
requisita-a; se o poder legislativo a quiser, há de requisitá-la; sem que o poder executivo o 
ordene, ela não auxilia outro poder; auxilia a todos, mas por ordem do poder executivo, e é isto o 
que me parece incontestável. 

Ora, esta força não tem poder político, é um mero agente passivo; como, pois, exerce poder 
político nos conselhos de guerra? Não o pode exercer de outro modo senão por comissão, e 
porque os conselhos nem são nomeados pelo poder judiciário, nem alguma lei diga que a receba 
do poder judiciário, é evidente que tal poder ou jurisdição só lhe pode vir do poder executivo. 
Repito que o conselho de guerra e outros compostos de militares não são mais que comissões do 
poder executivo, compostas de agentes seus, sem independência alguma como juízes e 
organizadas transitória, ou mais ou menos permanentemente, para as exigências da formação ou 
disciplina de um exército, derivando o mesmo poder executivo esse direito ou jurisdição de um 
contrato ou da necessidade suprema da defesa, quando ele não pode ter lugar. 

Eu não sei, senhores, como se possa contestar a asserção que um conselho de guerra, um 
conselho supremo de justiça, etc... seja uma comissão do executivo, palavras que por si mesmas 
estão dizendo o que exprimem, isto é, jurisdição cometida, delegada pelo poder executivo, e não 
própria de quem a exerce ou transitória ou permanentemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esta é a acepção em que a tem tomado todas as nossas leis antigas e modernas que se pode ver 
no índice do Sr. Fernando Thomaz e outros escritores, em que com brevidade se pode ver a 
minuta de todas as nossas leis. Eu entendo que não há meio melhor de chegar a uma boa 
definição de uma palavra do que averiguá-la em muitos escritos em que se acha empregada a 
palavra que se quer definir. A reflexão sobre o seu uso e sua aplicação variada há de afinal dar-
nos a eliminação de incógnita. Além disto, eu já aqui citei a obra do Sr. General Cunha Mattos, que 
é autoridade irrecusável nestas matérias, e que considera verdadeiras comissões os juízos dos 
conselhos de guerra e do supremo conselho militar, como se pode ver no seu índice, na palavra – 
comissão –, que já aqui li uma vez. São comissões que não exercem jurisdição própria, mas sim 
delegada pelo poder executivo a agentes seus que ficam à sua disposição, que não tem 
independência alguma legal ou do ofício, mas somente de seu caráter, embora não possam os 
militares perder suas patentes sem sentença, pois essa sentença há de ser dada geralmente por 
comissões chamadas conselhos de guerra ou conselhos supremos militares e de justiça, que só 
têm ou podem ter a independência do seu caráter; embora digam que do supremo conselho nunca 
se demitiu ninguém, pois não há nem pode haver lei que o proíba; e aí está o fato recente do 
Duque de Saldanha demitido de um conselho supremo igual ao nosso, e só depois restabelecido 
por uma revolta militar que agora domina Portugal, e que, sem dúvida, é um grande exemplo de 
que nos devemos aproveitar, regulando essa força de modo que só possa servir ao bem e nunca 
ao mal de nossa sociedade. 

Eu concluí de tudo isto que no art. 179, § 17, não se achavam, nem se podiam achar 
conselhos de guerra para julgar paisanos; mas estas idéias têm sido muito impugnadas pelo Sr. 
Honório e o Sr. Limpo de Abreu. 

O Sr. Honório impugnou pela maneira seguinte, a saber: "Primeiro, que não via no art. 151 
da constituição senão que o juízo comum do poder judiciário devia ser composto de juízes 
perpétuos e jurados; que, porém, quanto aos juízes particulares, podiam ser formados por outros 
quaisquer juízes, ou fossem perpétuos ou não." Creio que a esta argumentação tenho respondido 
com a demonstração que fiz de que os juízos comuns continham dois elementos, juízes de direito 
perpétuos e jurados; que os juízos particulares não podendo ter os dois elementos, porque então 
seriam a mesma coisa que os primeiros, não podendo ter outros elementos, pois não sei onde iria 
buscar gente capaz para julgar fora dos juízes de direito e jurados empregados no juízo comum, 
entendia eu que ou deviam ser compostos, ou somente com juízes de direito letrados e perpétuos, 
ou somente com jurados, e por conseguinte com juízes de direito letrados e perpétuos, por não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dever-se supor que a constituição, que deu tantas garantias ao juízo comum, quisesse despojar 
das principais os juízos particulares só por se chamarem particulares. 

Já está pois respondida esta parte da impugnação do Sr. Honorio; mas ele continua dizendo 
que é assim que entende que pelo art. 179, § 17, se podem autorizar conselhos de guerra a julgar 
crimes de natureza militar, como são os de que trata este projeto, ainda que cometidos por 
paisanos.  

Sr. presidente, eu creio ter já completamente respondido a esta argumentação, sem dúvida 
bem digna de reparo, por querer fazer crer que no título das garantias dos cidadãos brasileiros se 
acham juízos militares para os julgar. Senhores, estando provado que o poder judiciário da 
constituição só admite juízes perpétuos e jurados, e que os juízes particulares só admitem os 
primeiros, não estará provado que vogais militares são incapazes de compor um juízo particular 
para julgar paisanos que a constituição pôs sobre a égide do poder judiciário, composto de juízes 
perpétuos e jurados, ou só de juízes perpétuos e letrados? A natureza do crime do paisano 
(dizem) o põe debaixo da jurisdição militar da mesma maneira que o militar cometendo crime civil 
fica debaixo do juízo cível. 

Senhores, isto não é argumento, porque o militar não fica debaixo da ação do poder 
judiciário ou do juízo cível por ter cometido crime cível; fica sim por ter sido cidadão, antes que 
militar; fica por ser ainda cidadão com todas as garantias que não lhe foram coarctadas no 
assentamento de praça. O paisano não militar não tem reserva alguma em seus direitos, é cidadão 
desde o nascimento; não pode cometer senão crime civil, embora viole o regimento militar; não 
pode ser punido senão civilmente, sem que para com ele proceda a analogia que forma a base do 
argumento que combato. Dizem que antigamente o foro era pessoal! Como ainda é hoje 
(respondo), embora os delitos civis dos militares sejam julgados nos juízos civis; e esses mesmos 
são muito poucos; quase todos os crimes do militar podem ser incluídos no regulamento militar. 
Dizia eu que, embora hoje os militares fossem julgados nos juízos civis pelos crimes civis, 
antigamente também em diversas épocas haviam crimes de militares pelos quais eram eles 
julgados no foro civil. Entretanto o foro não deixou de ser pessoal, como também hoje não tem 
deixado de o ser; e seria absurdo e inconstitucional que uma lei assim o determinasse. Tem, na 
verdade, os militares atualmente foro militar só nos crimes militares, nos outros não tem 
semelhante foro; mas daqui não se segue que este privilégio mudasse de natureza para se poder 
achar ligação entre a premissa e a conclusão, isto é, que sendo o crime militar, embora cometido 
por paisano, há de ser julgado em conselho de guerra. Não é conseqüência necessária. Além de 
que, já se definiu pela nossa legislação o que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



é crime militar, que não pode ser cometido senão por militares, que é a mesma expressão da 
legislação francesa. A escapatória da palavra – crime meramente militar – para se dizer – crime de 
natureza militar, – parece ter só por fim iludir um pouco a questão. 

Disse finalmente o nobre senador que se fosse verdade que os juízos particulares só 
devessem ser compostos de juízes de direito, letrados e perpétuos, não podia haver o juízo do 
senado, nem dos conselhos de guerra, nem dos juízes de paz julgando causas, nem os de outras 
autoridades criadas pela lei de 3 de dezembro de 1841. 

Ora, Sr. presidente, vou dar uma resposta a esta terceira impugnação do nobre senador, 
principiando por dizer que é necessário saber primeiramente no que concordamos que seja poder 
judiciário. Será poder judiciário simplesmente o poder de julgar, de fazer juízos? É evidente que 
não é, porque qualquer homem faz juízos; poder judiciário não é mesmo fazer juízos sobre fatos e 
direito a eles aplicável, porque em tal caso seriam todas as autoridades e seus agentes poder 
judiciário: a alfândega, o consulado, o tesouro, e todas as autoridades; mas, senhores, é claro que 
nada disto é poder judiciário. Mesmo não é poder judiciário o que exerce o conselho de estado a 
respeito das presas, o que faz a corte de contas em França, julgando as contas dos agentes de 
arrecadação e despesa. Nada disto é poder judiciário, e nem o é o senado julgando seus membros 
e outras entidades políticas, nem o poder executivo julgando ou mandando julgar seus agentes; 
poder judiciário é aquele cujos elementos, regalias e atribuições gerais vêm designados no tit. 6º 
da constituição, que também julga seus membros e agentes, mas que tem exclusivamente a 
atribuição de julgar os cidadãos ou as causas que tocam a suas pessoas e direitos. Se cada poder 
não fosse armado do direito de julgar seus membros e agentes, decerto que eles não podiam 
dizer-se entre si independentes. Se um poder dependesse do outro para julgar os seus membros e 
agentes, seguramente não era poder independente. É essa a razão porque eu disse aqui uma vez, 
ou talvez indicasse no meu relatório, que não seria oposto a que os juízes de fazenda fossem 
juízos administrativos. Digo isto porque soube que o nobre senador e o nobre ministro da 
marinha tinham feito reparo sobre isto, procurando agüir-me de contraditório. S. Exª. enganou-
se: essa opinião é filha dos princípios que tenho enunciado, não há contradição alguma com o que 
hoje sustento. O poder executivo, como qualquer outro poder independente da nossa 
constituição, pode exercer os seus direitos sem dependência de outro poder, e pode por 
conseguinte reclamar leis que levem à prática este princípio do corpo legislativo. Entretanto eu 
não me lembro de ter impugnado tal juízo, que dando ação executiva ao governo dava ao cidadão 
as garantias de outro poder. Note o nobre senador que hoje impugno uma lei, que além de ser 
anticonstitucional, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



é tal que tira todas as garantias ao cidadão brasileiro, entregando-o à discrição do poder executivo, só, sem 
garantia alguma, que não seja filha do acaso, quero dizer, do caráter pessoal das pessoas nomeadas ou 
mandadas nomear para juízes ou vogais militares dos conselhos de guerra, ou dos tribunais supremos. 

O poder judiciário, Sr. presidente, é o que está descrito neste tit. 6º (vou verificar para que não me 
engane outra vez, para que não diga capítulo em vez de título, ou outra coisa). E com feito o tit. 6º. Este 
poder decide as causas de todos os cidadãos por meio de juízes e jurados, ou pelos juízes competentes; 
está aqui descrito não só pelo que respeita aos seus elementos, mas às suas atribuições gerais. A 
constituição, talvez casualmente, e se assim foi, foi de muito bom resultado, não descreveu perfeitamente o 
poder judiciário pelo que dizia respeito à esfera das causas que ele devia julgar. Talvez que não fosse 
acidentalmente, talvez respeitando o que as mais nações tinham feito, quando consideraram algumas 
causas, como de polícia, como causas de simples prevenção de maiores, deixou essa parte da descrição ou 
definição do poder judiciário para ser fixada pelo corpo legislativo ordinário. Repito que a constituição no 
título relativo ao poder judiciário o descreveu pelo que diz respeito a seus elementos e atribuições, e mesmo 
aos seus atributos pessoais; mas não o definiu completamente pelo lado da extensão de sua jurisdição 
sobre as causas a julgar. Foi isso o que fez a assembléia geral quando deu aos juízes de paz, juntas de 
paz, as causas de pequena importância cíveis ou crimes, tirando-as da esfera do poder judiciário, e pondo-
as na polícia de eleição popular, única da constituição, e que se compõe ou deve compor somente de juízes 
de paz mais qualificados, e multiplicados tanto quanto exigirem as necessidades do serviço. Ora, senhores, 
será isto alguma invenção minha? Desde muito entre nós temos visto os pequenos crimes, as pequenas 
demandas julgadas por autoridades que não tinham aparato dos tribunais, dos juízos do poder judiciário. 
Portanto, devemos supor que os que fizeram a constituição tivessem em vista isso mesmo. As mais nações 
fizeram a mesma coisa, têm pequenos delitos que são julgados antes policialmente do que judiciariamente 
por uma maneira sumária diversa daquela de que usam geralmente os tribunais e juízes do poder judiciário. 

Eis aqui explicada a razão por que o corpo legislativo deu, no ano de 1826 ou 1827, aos juízes de paz 
o direito de julgar pequenas demandas, e até o código do processo organizou as juntas de paz para 
também tratarem destas mesmas causas. Eu disse, quando se tratou deste negócio em outra ocasião, que 
ainda que quisesse alguém achar pouca conformidade com a letra da constituição no direito de julgar dado 
aos juízes de paz, não se podia contudo duvidar de que isto estava dentro do seu espírito e em nada a 
ofendia. Eu não asseverei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aquilo de que me argüiu o nobre senador, isto é, que tudo isto era contra a constituição. Eu não 
disse tal, num tal é a minha opinião, mas sim fixou-se a órbita jurisdicional do poder judiciário, 
imitou-se a prática das nações livres, não se sabendo do espírito da constituição, que, tendo em 
vista a utilidade pública, não podia querer que se impusesse aos pequenos crimes e pequenas 
demandas o processo do poder judiciário, que neles seria uma verdadeira perseguição, embora 
fosse uma garantia nas grandes. O poder legislativo, portanto, pelo espírito da constituição, fez 
aquilo que realmente era de atividade pública, que era o que a constituição queria. Não houve pois 
contradição alguma. Isso em nada confirma a conclusão que se quer tirar daqui, isto é, que há 
juízos do poder judiciário que não são organizados com juízes perpétuos, com juízes letrados. 
Não procede semelhante conclusão, entendendo-se bem o que é poder judiciário e o que 
realmente se fez, que foi defini-lo melhor, como estava autorizado a fazer o corpo legislativo 
ordinário, por uma limitação jurisdicional de acordo com o fim geral da constituição. E devo 
acrescentar que quando disse que não podia haver juízo sem que tivesse juízes letrados e 
perpétuos, referia-me ao poder judiciário propriamente dito, e não ao poder policial, que reputo 
administrativo e não judiciário. 

Pelo que respeita às autoridades novas que se tem criado e a quem se tem dado atribuições 
de outras, ou que convenientemente se podiam dar a outras, eis o que penso. Uma constituição é 
feita para designar todas as autoridades que se querem criar no Estado, ou elas formem a parte 
suprema, ou só alguma ramificação do poder judiciário. Desde que uma autoridade é necessária, a 
constituição sempre a marca, sempre a define, somente deixa os agentes secundários a criação 
dos poderes ordinários; mas a autoridade que exerce qualquer partícula do poder soberano, que 
decide alguma causa por si, essa autoridade é criada na constituição. Do contrário uma 
constituição seria um edifício com faltas de pilares-mestres e outros acessórios indispensáveis 
para a sua execução. É a razão por que eu entendo que a parte policial da constituição está muito 
bem definida nos juízes de paz, que bem podiam ser mais bem qualificados e multiplicados sem 
necessidade das criações que se tem feito, que tem tido tão mau resultados. Os preparadores dos 
processos podiam ser os mesmos juízes de paz, como em Inglaterra, ou os presidentes das 
câmaras, como antigamente, embora se lhes desse um assessor letrado proposto pelas câmaras, 
conseguindo-se com isso o mesmo que se pode conseguir com os juízes municipais, sem dar 
passos que parecem muito fora da constituição e muito gravosos ao público. A constituição, pois, 
não é culpada das criações que se tem feito de certas autoridades que não são nela indicadas; mas 
supondo que tenha nisso parte, nem por isso se podia daí deduzir que pudéssemos hoje dar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



conselhos de guerra, conselhos supremos militares, por juízes de cidadãos paisanos, como se pretende, 
pois uma coisa é muito diversa da outra. E então para que crimes! Para crimes de alta importância, para se 
impor a pena de morte.  

Ah! Que analogia há por exemplo em autorizar o juiz de paz para julgar um crime que tem a pena de 
multa ou de prisão por pouco tempo, com autorizar-se um conselho de guerra ou juízes militares a julgar 
crimes de paisanos que importem a pena de morte? Isto não tem paridade nenhuma. Senhores, eu não 
censuraria uma lei como a que passou para julgar o grande motim da Irlanda no tempo o mais calamitoso 
possível, em que não havia outro recurso, e aí mesmo o parlamento inglês não autorizou a impor-se a pena 
de morte. E nós seremos tão levianos que mandemos impor pena de morte por conselhos de guerra sobre 
paisanos em circunstâncias muito diferentes! Não espero isso do senado. 

Passemos agora ao Sr. Limpo de Abreu. Começou ele dizendo que eu, na impugnação que fizera do 
projeto, partira de um princípio falso, pois que não dava à palavra – juiz – do art. 151 a acepção que ela 
deve ter, e que, segundo ele, compreende não só os juízes de direito perpétuos, como os que forem criados 
por lei, ou sejam perpétuos ou não perpétuos. Acrescentou mais o nobre senador, para maior explicação, 
que a palavra juiz no art. 151 era o gênero que compreendia muitas espécies, uma das quais era a que 
estava no art. 153, juízes de direito perpétuos. 

Sr. presidente, eu quando ouvi falar em gênero e espécie, pareceu-me que remontava aos primeiros 
tempos da minha mocidade, quando estudei a História Natural, por Lineo, na qual se fala muito em gênero e 
espécie. Recorri à minha memória para ver se debaixo da palavra – gênero – se compreendiam algumas 
vezes coisas ou espécies repugnantes, inteiramente contrárias entre si, como juiz perpétuo e não perpétuo, 
e nada disso achei nela, ao menos segundo a acepção que Lineo dá a palavra. E como o nobre senador 
nessa ocasião falou muito em poetas, assentei que tinha de fazer nisso alguma poesia, que às vezes 
confunde com beleza coisas contrárias e repugnantes, como fez Ovídio descrevendo o caos: 

Molia com duris, sine pondere habentia pondus. 
E nisso ficaria gabando somente o gosto não vulgar do nobre senador, se não me viesse à memória, 

infelizmente já enfraquecida, que a acepção dada pelo nobre senador às palavras – gênero e espécie – não 
estava fora de uso, e mesmo do uso científico. Então reputei o negócio sério, e tratei de examinar na 
constituição se com efeito eu tinha cometido a falta argüida, se tinha dado à palavra – juízes – do art. 151 a 
acepção de espécie, quando é gênero que compreende duas espécies de juízes de caracteres contrários. Li 
e reli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



outra vez o tit. 6º da constituição, e eis aqui as reflexões que me surgiram no espírito: – Se a palavra – juiz – 
empregada no art. 151 é gênero que compreende o juiz perpétuo e o não perpétuo, que veio fazer aqui esta 
palavra – jurados –, que são juízes não perpétuos, e por conseguinte compreendidos na palavra – juízes – 
do mesmo artigo? É claro que nesta suposição a redação do artigo devia ser: "O poder judiciário é 
independente, e se compõe de juízes que terão lugar no cível e no crime, nos casos e pela maneira que os 
códigos determinarem. Os juízes ou aplicam a lei, ou decidem sobre os fatos". Os primeiros são perpétuos, 
e chamam-se propriamente – juízes de direito –; os segundos não perpétuos, e chamam-se – jurados. – Eis 
o que me parece que devia ser a redação, para que a inteligência fosse a que lhe dá o nobre senador; tal 
devia ser a classificação e a ordem das idéias. Do contrário é de absoluta necessidade, primeiro que tudo, 
ter por muito maus redatores, ou mesmo mentecaptos, os autores da constituição, e eu creio que não há 
razão alguma para tanto, não merecem isso. Demais, eu quisera que o nobre senador me dissesse uma 
coisa, a saber: como entenderia os artigos seguintes: 1º, o poder legislativo é composto de senadores e de 
deputados; 2º, os senadores julgam os ministros, os deputados decretam a sua acusação; 3º, os senadores 
são vitalícios? É exatamente semelhante ao que está na constituição sobre juízes. Pergunto eu: entenderia 
o nobre senador deles que haviam senadores não vitalícios? (Apoiados.) Que a palavra – senadores – do 
primeiro artigo era gênero, e a do terceiro era espécie, ficando a outra no terceiro bem escondida para que 
daí a tirasse nossa imaginação? 

Senhores, o que a constituição diz é que há no poder judiciário duas espécies de elementos, que são, 
juízes que aplicam a lei e jurados que decidem sobre o fato; e diz mais que esses juízes que aplicam a lei 
são perpétuos (apoiados); inferindo-se, de outros artigos bem claros, que ficam adiante, que devem ser 
também letrados. São esses os elementos do poder judiciário, são estas suas atribuições gerais; todas as 
repartições que não têm juízes perpétuos e jurados tirados das massas dos cidadãos qualificados, ou que 
não têm juízes perpétuos só, não são poder judiciário da constituição, não podem julgar cidadãos na 
plenitude de seus direitos políticos. Conselho de guerra, conselho supremo militar, são juízos executivos, e 
deve observar-se que a palavra – conselho – foi sempre empregada para designar tais juízos, ou as 
comissões do poder executivo; enfim não são poder judiciário. 

Eis as observações lógicas que eu entendi dever opor à argumentação também lógica do nobre 
senador. Creio que ele estará convencido de que eu não me enganei, que eu não parti de princípios falsos; 
que o título do poder judiciário da constituição não deve ser entendido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



como ele pretende, embora apareçam na constituição também as palavras – juízes árbitros, juízes de paz. – 
Não são juízes do poder judiciário. Os primeiros são apenas procuradores das partes, os segundos apenas 
conselheiros delas, são guardas da paz pública, autorizados a decidir pequenas questões para prevenirem 
as maiores, que são do poder judiciário propriamente dito. 

Lembra-me agora justificar o que disse quando o Sr. Limpo de Abreu falava sobre as sessões dos 
juízes de paz em Londres; eu disse que eles trabalhavam aí com jurados. 

Tenho aqui a obra do Sr. José Joaquim de Moura, que viajou muito pela Inglaterra; do seguinte trecho 
se vê que em Londres os mesmos juízes de paz julgam com os jurados (lê): "As sessões (diz ele) dos 
magistrados de polícia ou juízes de paz são uma espécie de auditório criminal a que assistem ou todos ou a 
maior parte dos magistrados do distrito, onde se processam com o júri todos os delitos cometidos dentro do 
mesmo distrito, exceto os que têm pena de morte, e onde estes magistrados exercem toda a autoridade que 
lhes é dada por uma carta patente do rei, a que se dá o nome de comission of peace, etc.". São palavras do 
Sr. Moura, e eis a justificação que dou ao que disse em um aparte quando falava o Sr. Limpo de Abreu. 

Tenho, pois, respondido ao argumento do Sr. Limpo de Abreu quando disse que tinha demonstrado, 
com o exemplo das nações que mais prezam os jurados, que nelas processava-se também sem juízes 
perpétuos e sem jurados. Eu nunca contestei isso, e tenho explicado o como considero os juízos sem juízos 
perpétuos, e que a ausência dos jurados não é tal como me pareceu pensar o meu ilustre adversário. 

O que me resta simplesmente é impugnar o que disse o nobre senador a respeito da palavra – 
comissão. 

Sr. presidente, é notável a história desta argumentação. Eu disse aqui que os conselhos da guerra 
eram meras comissões do executivo. Contestou-se-me dizendo que o não eram porque, segundo as noções 
de nossa jurisprudência, exerciam jurisdição ex vi legis, e não ex vi dominationis. Hoje isso desapareceu, 
creio que em virtude do apelo que fiz para o regimento do senado, que continuava a chamar aos delegados, 
a que entrega o primeiro exame de seus negócios, comissões. Mesmo neste regimento acha-se o que são 
comissões especiais e ordinárias ou permanentes; especiais as que são nomeadas para algum caso 
especial; permanentes e ordinárias as que o são para os casos que se apresentarem dentro de uma sessão 
legislativa, que pode ser mais ou menos longa. Ora, aplicando-se a noção que de – comissão – nos dá o 
regimento da casa, vê-se que ainda sendo permanentes, não deixariam de ser chamadas comissões os 
conselhos de guerra; quanto mais sendo eles nomeados para cada caso que ocorre; comissões que não 
podem deixar de ser do poder executivo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



porque nenhum outro poder se mete em nomear tais conselhos, nem dispõe de seus membros. Não 
obstante isto, continuou-se a sustentar, sem razão alguma sólida, que os conselhos de guerra e conselho 
supremo militar não eram comissões, e foi então que eu procurei apadrinhar-me com a autoridade do 
jurisconsulto militar de grande nome no país, como foi o Sr. Cunha Mattos, a quem o mesmo nobre senador 
não nega grande merecimento. 

O SR. D. MANOEL: – Será filósofo? 
O SR. ALVES BRANCO: – Não é, nem poeta, nem abstrato, nenhuma destas coisas, que aqui se 

costumam agora dizer. Ele dá uma definição do que é comissão, incluindo logo os conselhos de guerra e o 
supremo conselho militar; creio que não podia abrigar-me a melhor sombra. Entretanto, o que havia de dizer 
o nobre senador? Recusou até a autoridade do Sr. Cunha Mattos, disse que ele quis falar em posto, que 
não teria pensado no negócio, etc., etc.; e, senhores, onde havia de ir achar o nobre senador uma definição 
de – comissão – para o nosso direito brasileiro? Foi na França! De modo que nós usamos da palavra – 
comissão – em toda a nossa legislação antiga, tanto civil como militar, e não sabemos o que é comissão? 
Dá-se um caso semelhante? 

O SR. D. MANOEL: – No código da Bélgica é que vem isso bem! 
O SR. ALVES BRANCO: – O nobre senador foi procurar na França. E o que resulta do que o nobre 

senador disse a respeito do direito francês? Nada, senão isto, que há comissões permanentes e comissões 
especiais, nada mais: não há a negação de que os conselhos de guerra sejam comissões do poder 
executivo, a questão ficou perfeitamente sem resolução. 

Não cansarei o senado lendo-lhe todos os apontamentos que tenho sobre a palavra – comissão –. Eu 
gosto muito de verificar a acepção das palavras vendo o modo por que elas são aplicadas em diversos 
livros e escritos; é o melhor meio de que se pode usar para chegar-se à verdadeira e rigorosa significação 
de uma palavra. Fui procurar, apesar de estar plenamente convencido do que diz o Sr. Cunha Mattos, o que 
se entendia por comissões em todos os lugares das nossas leis em que se emprega esta palavra, e em 
todos eles achei confirmada a noção ou idéia que tenho dado dessa palavra; achei enfim que não me tinha 
enganado, achei sempre a mesma coisa. Não preciso dizer mais nada a respeito. 

Sr. presidente, não duvido que o projeto passe... 
O SR. D. MANOEL: – Paciência. 
O SR. ALVES BRANCO: – ...mas não há de passar porque seja constitucional. (Apoiado.) Nem posso 

crer que estejamos enganados a este respeito, por que então deviam estar enganadas todas as legislaturas 
do Brasil até hoje, nenhuma das quais propôs jamais projetos tais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



como este; ou deixa de censurar o que faz o governo alguma vez neste sentido. Poderei dizer que 
todos se enganaram, erraram, e só atualmente acerta-se? Eu não posso entender que este projeto 
esteja dentro da nossa constituição. Assento que não é preciso isso para o que se pretende. Para 
os casos extraordinários em que se quisesse sujeitar alguns crimes a uma ação mais pronta, mais 
decisiva, tínhamos juízos particulares normais que se podiam criar. A Inglaterra uma de um juízo 
particular em tais caos, que é o presidente do banco do rei, o primeiro magistrado da Inglaterra, 
sem jurados, e talvez sem recurso, à exceção do rei. Há muitos fatos destes; já está isso 
preparado por legislação própria. Nós podíamos fazer coisa semelhante com mais garantia. 
Quanto aos conselhos de guerra, se acaso algum ministro entender algum dia que são precisos e 
compatíveis com a constituição mande ele por sua conta que julguem paisanos; não os mandemos 
nós, e esperemos que o dito ministro venha justificam aqui o seu feito, reconhecendo que nos 
governos livres o corpo legislativo é alguma coisa. Por minha parte declaro que ainda que não 
pense como ele, não o condenarei, se ele provar que isso era de absoluta necessidade para salvar 
o país, atentos os perigos em que se achava a nação, e o abandono em que tinham deixado seus 
deveres as autoridades competentes. 

Sr. presidente, passe embora o projeto que se discute, se o ministério e a maioria que o 
sustenta entende que é necessário à sua política. 

O SR. D. MANOEL: – O ministério não abre a boca. 
O SR. ALVES BRANCO: – Ele não passará por meu voto, nem pelo voto daqueles que 

pensam como eu; e devo declarar que era minha intenção nada dizer nesta sessão atenta às más 
circunstâncias em que considero o país; e eu guardaria o meu propósito, se não entendesse que 
se queria dar um novo ataque à constituição, e abrir uma larga porta para novas explorações neste 
sentido. Eu concluirei de um modo que prove ao meu ilustre amigo e colega o Sr. Limpo de Abreu, 
que em algum tempo prezei, e ainda hoje não desdenho os poetas, não repilo de minhas leituras 
nas horas vagas a poesia, pedindo-lhe licença para dizer o seguinte: Passe ou não passe este 
projeto, fique ou não fique uma ou mais províncias do Brasil fora das garantias da constituição, 
pode estar certo de que os brasileiros que pensam como eu jamais repetirão o brado que tantas 
vezes em outro tempo deu a imprensa adversária: Cezar, morituri te salutant. Cesar, os 
condenados a morte te agradecem. Esse grito era o da soberba e da indignação, e nunca foi o da 
verdade. Senhores, os brasileiros que pensam como eu, profundamente convencidos de que a 
coroa não quer, não pode querer, nem pode fazer o mal entre nós, e que finalmente merece em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



todas as circunstâncias o nosso mais profundo acatamento, apenas repetirão uma e muitas vezes 
o pensamento do grande poeta latino, com aplicação ao nosso país e a nosso chefe. 
 

Ames dici Pater, atque Princeps, 
...Optima Brasiliae 

                 Custos gentis. 
 
Preza o ser chamado pai e príncipe, oh guarda da nação brasileira, que para ti deve ser a 

ótima, e a primeira do mundo. 

Eu voto contra o artigo em discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado! Muito bem! 
O SR. ALVES BRANCO: – É simplesmente o que tenho a dizer, corra o carro por onde 

correr. 
O SR. D. MANOEL: – Nós já fizemos o nosso protesto, ele está escrito, há de correr o 

império todo. 
O SR. PRESIDENTE: – Ó nobre senador no princípio do seu discurso disse que o 

presidente não devia ter admitido à discussão a emenda oferecida pela maneira por que o foi... 
O SR.  ALVES BRANCO: – Não faço questão com V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu não podia deixar de admitir, uma vez que os artigos não 

continham teses contraditórias. A disposição em parágrafos ou artigos depende do autor, da 
maneira por que concebe o projeto; por isso não podia deixar de aceitar a emenda. Se o nobre 
senador queria que se discutisse por parágrafos, podia requerer isto, o senado decidiria por sua 
votação; assim como pode requerer que a votação seja por partes. 

O SR. ALVES BRANCO: – Pedi a palavra unicamente para dizer a V. Exª. que não o 
censurei. Disse o que me parecia mais regular, o que me parecia que era mais conforme com o 
regimento; mas não acusei nem censurei a V. Exª. por isto. 

O SR. VERGUEIRO: – Eu não pude concluir o meu discurso a última vez que falei porque 
faltaram-me as forças; quero agora continuar; não sei se o levarei a cabo. 

Eu disse que me parecia tão claro que este projeto ofendia o art. 179, § 35, da constituição, 
que trata da suspensão das garantias, como a luz do dia. Não se respondeu coisa nenhuma a este 
respeito; passou-se por alto; houve algum palavreado, porém nada de argumentos para refutar os 
que apresentei em sustentação da minha tese. Julguei que não me tinha explicado bem: repeti o 
argumento a última vez que falei, e agora ainda pedirei algumas explicações. Talvez eu esteja em 
erro, e quisera que me dissessem alguma coisa que disso me convencesse. 

Suponho que há uma suspensão de garantia, quando se diz: "Em tal caso não respondereis 
por este ou aquele crime no vosso foro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comum, naquele foro que a constituição ou a lei vos tinha estabelecido; mas sim num conselho de guerra". 
Parece-me que isto é uma suspensão de garantia, porque é uma garantia o direito que tem o cidadão de ser 
julgado no seu foro; tirá-lo deste foro para outro, ainda no caso de guerra, é a suspensão de uma garantia. 
Eu desejarei que me expliquem se isto não é suspensão de garantias; se também não o é a suspensão da 
liberdade da imprensa, do direito que o cidadão tem de permanecer enquanto lhe aprouver num lugar, 
saindo dele quando lhe parecer. Não se suspende a liberdade da imprensa, quando se proíbem as 
publicações? E não é só a liberdade da imprensa, proibindo-se as publicações; vai com essa proibição a 
liberdade da imprensa com a liberdade de falar. Creio que são suspensões de garantias, e se não são, 
demonstrem que o cidadão não tem a garantia de ser julgado no seu foro, de exprimir o seu pensamento, 
de estar no lugar onde quiser, e de sair quando quiser para fora do império. Mas não só não se demonstrou 
o contrário do que digo, como nem negaram; passaram por alto. Parece-me, portanto, que tenho ainda 
razão de estar convencido de que isto que aqui vejo são suspensões de garantias. 

Mas em que casos, e por quem devem ser suspensas essas garantias? Quem tem autoridade para 
suspendê-las? É o corpo legislativo em certos casos, e em outros o governo. Eu chamei a exame se com 
efeito os casos desta lei eram aqueles em que a constituição permite ao corpo legislativo ou ao governo 
suspender garantias. A constituição é clara a este respeito; o corpo legislativo pode suspender as garantias 
quando o bem do Estado o pedir no caso de invasão de inimigos ou de rebelião. Estamos nestes casos? 
Considera o projeto algum destes casos? Não considera. Permite a constituição ao corpo legislativo 
suspender as garantias antes do fato? Também, parece-me que não. Como pois se diz que este projeto não 
é contrário à constituição? Podemos nós delegar ao governo um poder que não temos. O corpo legislativo 
só tem os poderes que lhe são dados pela constituição; os seus poderes são limitados por ela. Ora, a 
constituição limitou o poder do corpo legislativo para suspender garantias aos casos de rebelião ou invasão; 
logo, é necessário dar-se algum destes casos, e isto mesmo quando o pedir o bem do Estado, para 
suspender-se alguma das formalidades que garantem os direitos dos cidadãos. Estamos neste caso? Ainda 
não houve invasão de inimigos, e é só depois de haver invasão de inimigos que se podem suspender as 
garantias. 

Demais, eu estou bem persuadido que o poder que temos de suspender garantias, verificado o caso 
de invasão de inimigos ou de rebelião, não podemos delegar ao governo, porque a constituição previu 
também o caso em que o governo pode usar deste direito; é nos mesmos casos em que pode usar dele o 
corpo legislativo, com a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



circunstância mais de perigo iminente da pátria. A constituição não confia ao governo a suspensão de 
garantias, ainda no caso de invasão de inimigos ou de rebelião, senão quando a pátria correr iminente 
perigo. Se, pois, a constituição não confia este poder ao governo senão no caso de perigo iminente da 
pátria, estamos nós autorizados para estender este poder do governo? Eu quisera que se me respondesse 
a isto, que se me dissesse se o que eu digo não é exato, se com efeito não é verdade que só em dois casos 
o corpo legislativo pode suspender as garantias. Se isto não é verdade, quisera que se me mostrasse onde 
é que a constituição permite semelhante disposição. Quero convencer-me, quero apertar, e por isso peço 
que me mostrem onde está na constituição que se podem suspender as garantias só porque o governo 
declara o estado de guerra. Será quando a constituição diz invasão de inimigos? Parece-me que não. 

Mas ainda que me demonstrassem isto, o que não é possível, ainda assim diria que não se devera 
aprovar semelhante projeto. Pois quando o corpo legislativo está reunido, há caso algum em que o governo 
possa suspender garantias? Nenhum; quando o corpo legislativo está reunido é ele que pode suspender as 
garantias, se entender que o bem do Estado assim o pede, mas nos dois casos. Logo, se nós julgamos que 
as garantias se devem suspender, devemos suspendê-las nós mesmos, não incumbir disto ao governo, 
porque o governo lá tem a sua atribuição quando lhe tocar. 

Eu peço aos nobres senadores que sustentam o projeto que me tirem destas dúvidas; se o fizerem, 
eu os acompanharei. Não votarei por semelhante projeto, porque não posso ferir tão mortalmente a 
constituição. Já não tem ela tantas feridas! Ainda quer-se aumentá-las para se chegar ao seu âmago? 
Senhores, eu peço que me expliquem isto que acabo de dizer. 

Ainda mais; suspendem-se as garantias, tira-se o cidadão do seu foro comum; e a que se entrega? 
Visivelmente a uma comissão militar! Pois a pretexto de juízo particular pode-se fazer isto? Todos os 
argumentos que a este respeito se tem apresentado, parecem-me sofismas; confundiu-se a definição que o 
código dá de juízes de direito com a declaração que a constituição faz de juízes de direito. Ora, quando se 
fez a constituição, não existia o código do processo (notem bem), portanto, a constituição não podia tomar a 
palavra – juiz de direito – no sentido em que depois a tomou o código do processo. Não se pode argumentar 
com este código nesta questão mas assim mesmo é onde se foi procurar toda a força de argumentos para 
se dizer – os juízes de direito são só estes; – tomarão as atribuições que o código do processo dá ao juiz de 
direito para a 1ª instância, e diz-se: tudo o que está fora daqui não é juiz de direito. – Dá-se um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



absurdo semelhante? Eu não compreendo mesmo como se chega a dizer uma coisa tal!... 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado; parece incrível. 
O SR. VERGUEIRO: – Dois elementos estabeleceu a constituição para o julgamento, isto 

em termos muito claros. Ainda que a constituição neste capítulo do poder judiciário esteja pouco 
desenvolvida, contudo dá luz bastante sobre o caso; diz: "O poder judiciário compõe-se de juízes 
e jurados". Daí passa a definir o que são jurados e o que são juízes; diz então: "Os jurados 
pronunciam sobre o fato, e os juízes aplicam a lei". Ora, esta expressão – juiz que a aplica a lei – 
não será sinônimo de juiz de direito? Parece-me que quer dizer a mesma coisa juiz de direito ou 
juiz que aplica a lei. Logo, os juízes de direito, não só esses de que falou o código do processo, é 
todo o juiz que aplica a lei. Ora, todo o juiz que aplica a lei, todo o juiz de direito, a constituição 
quer que seja perpétuo; portanto no poder judiciário não podem entrar juízes que aplicam a lei 
que não sejam perpétuos; embora sejam mudados de um para outro lugar, mas hão de ser 
perpétuos. São estes os juízes de direito de que fala a constituição, são os juízes aplicadores da 
lei, e que ela quer que sejam perpétuos. O juiz de direito de primeira instância perde a 
perpetuidade quando passa para uma relação? Não, ele continua a ser juiz de direito naquele juízo 
(note-se bem), em que as leis já tem separado o julgamento do fato da aplicação do direito. As 
relações não conhecem do fato, não julgam mais sobre o fato, porque este pertence aos jurados, 
mas julgam só sobre a lei. Eis aqui como as mesmas relações, nas causas em que são admitidos 
jurados, não conhecem do fato; mas não são juízes de direito. Pois pode-se negar que os 
desembargadores, os membros do supremo tribunal de justiça não sejam juízes de direito? Todos 
eles gozam da perpetuidade. Onde é que a constituição deu o direito de perpetuidade aos 
desembargadores e aos membros do supremo tribunal de justiça? Em parte nenhuma; mas eles 
são perpétuos porque a sua perpetuidade é fundada na constituição. 

Se se quer que certos crimes sejam julgados por juízos particulares, estes juízos particulares 
hão de ser organizados da mesma maneira que os do foro comum, não podem neles figurar senão 
juízes de direito, que são perpétuos pela constituição, e jurados; não há mais quem possa figurar 
em qualquer juízo, seja juízo particular, seja geral. Como, pois, se quer transferir esta jurisdição 
aos conselhos de guerra? Como se quer sujeitar a massa dos cidadãos aos conselhos de guerra? 
Não é assim que vos haveis de fortificar para defender o poder; no que deveis primeiro cuidar para 
vos fortalecer, é infundir o maior respeito às nossas instituições; é venerando a constituição, 
respeitá-la em todos as suas partes, e não dando-lhes golpes mortais como estes. Lembrai-vos 
que a força moral pode alguma coisa sempre; não confiai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tudo na força física, ela pode servir por momentos, mas depois a força moral reage. O modo de 
dar força ao poder é respeitando as instituições do país, é concorrendo para que a população as 
ame, as respeite. Como há de haver patriotismo, quando se vê que a constituição não é 
observada? Qual deve ser o apoio do patriotismo senão as instituições, e principalmente a 
constituição? Aí é que está a base em que se apóia todo o patriotismo; destruindo esta base, 
tendes destruído o patriotismo. 

Eu escusava dizer mais nada, porque o nobre senador pela Bahia já tocou em todos os 
tópicos; direi porém sempre alguma coisa mais. Pode haver alguma dúvida de que os conselhos de 
guerra sejam comissões militares? Não impugno os conselhos de guerra para os militares, já está 
bem demonstrado que eles são muito legais. Se tivesse de valer-me da constituição, diria que as 
ordenanças militares, pelo que pertence à disciplina do exército, formam uma exceção do direito 
geral; não se venha aqui disputar sobre a legalidade dos conselhos de guerra para os militares. Eu 
os julgo muito legais para este fim; mas o que censuro, o que me dói no fundo da alma, é que 
haja quem se lembre de aplicar estes juízos para a massa da população; isto é horrível!... 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado. 
O SR. VERGUEIRO: – Para os militares não deixa de haver alguma garantia nos conselhos 

de guerra; é uma grande garantia ser um militar julgado pelos seus pares; mas o paisano vai ser 
julgado nos conselhos de guerra pelos seus pares? São pares dos paisanos os militares? Não se vê 
mesmo uma certa oposição que há entre uns e outros? Será justo passar a massa da população 
para um juízo que é juízo especial dos pares, que compreende só os militares? Acho isto 
horroroso! Os militares têm nestes conselhos uma garantia; são julgados pelos seus pares, pelos 
seus companheiros de armas; virá a ocasião em que aquele que é julgado possa vir a ser juiz e 
julgue, e isto faz uma diferença muito grande. Há o espírito de corporação; sabe-se que em todas 
as corporações os seus membros se interessam muito uns pelos outros. Isto dá uma certa 
garantia, e ao mesmo tempo se o juízo militar dá lugar a sustentar o rigor da disciplina, também o 
amor dos seus camaradas o leva a que o inocente não seja condenado. Portanto, estes juízos não 
têm provado mal, pelo contrário têm provado muito bem, tem-se admitido em todas as nações. 
São conformes à constituição, porque a constituição salvou as ordenanças militares pelo que 
pertence à disciplina do exército, e a prova é que quando o corpo legislativo tinha sumo respeito 
pela constituição, não aboliu o foro militar, deixou ficar. Mas a respeito dos paisanos os conselhos 
de guerra são verdadeiras comissões, comissões especiais e militares. E querem entregar a 
população do Brasil ao governo da espada? Deus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nos livre disto! Deus nos livre que se comece assim, porque se hoje se admite isto, daqui a amanhã poder-
se-á dizer que tudo seja julgado em conselho de guerra. Deus nos livre de dar este exemplo terrível, este 
exemplo ofensivo da constituição, ofensivo dos direitos dos cidadãos, monstruoso! Deus nos livre disto, 
porque se passa esta lei, ninguém se julgará seguro, porque a constituição cai com isto! 

Mas digo que são comissões especiais, porque, quem compõe os conselhos de guerra? São militares 
nomeados pelos seus chefes, nomeados ad hoc; acabado o conselho de guerra, cada qual volta para seus 
afazeres, deixa de ser juiz; é juiz no momento em que julga ex vi nominationis, como se disse aqui, porque 
quem é que faz o juiz do conselho de guerra? É o chefe, é pela força desta nomeação que ele vai julgar; se 
ele for julgar os paisanos, onde iremos dar com semelhante precedente? Não é uma comissão especial? E 
não estão as comissões especiais expressamente proibidas pela constituição? 

Senhores, são tantos os lados por onde a constituição é ofendida por este projeto, que bastaria olhar 
para um deles para rejeitá-lo. Quer-se tirar o cidadão do foro comum, quer-se entregá-lo a uma comissão 
especial, e senão, expliquem-me que isto não é uma comissão especial. Como se forma um conselho de 
guerra? Repito; é pela nomeação do chefe; é livre ao chefe nomear a quem quiser, contanto que escolha 
entre as patentes que devem concorrer para formar o conselho de guerra; tem toda a latitude para fazer 
essa nomeação; não é isto uma comissão especial, e uma comissão especial ad hoc, uma comissão militar 
de mais a mais para julgar paisanos? Não sei como se possa negar isto. 

Mas vamos adiante. Quais são as penas que se aplicam aos crimes aqui indicados? É tudo pena de 
morte! Lá se vão todos os elogios que o código criminal brasileiro tenha merecido! Aqui nivela-se tudo, a 
tudo pena de morte, já se não distingue autores e cúmplices, nem circunstâncias agravantes, nem 
circunstâncias atenuantes... 

O SR. D. MANOEL: – Nada! 
O SR. VERGUEIRO: – A diferença de penas, o máximo, o médio, o mínimo, tudo desapareceu! E 

assim devia ser; em um monstro destes não se devia conservar a racionalidade do código! Aqui 
atropelaram-se todos os direitos, porque se atropela a constituição. E à vista disto poderia dar o meu voto a 
semelhante projeto? Não, senhores, voto contra ele, e peço aos que o sustentam que respondam aos meus 
argumentos, que me ilustrem, se estou em erro. 

O SR. D. MANOEL: – Não caem nessa; hão de responder com os votos, com raciocínio, não; mas ali 
está o país para nos julgar. 

Discutida a matéria, e vencendo-se que se votasse por números, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



é rejeitado o projeto – l –, e aprovado o projeto substitutivo, e a subemenda do Sr. Carneiro Leão, afim de 
passar à terceira discussão. 

Os mais artigos não compreendidos na votação são julgados prejudicados. 
Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. Presidente convida os Srs. senadores a trabalhar em 

comissões, e dá para ordem do dia a terceira discussão das resoluções que aprovam as pensões 
concedidas a D. Leopoldina Eugenia de Freitas, D. Theresa Esmendes, e D. Guilhermina Amalia Vilares 
Botelho. 

Levanta-se a sessão a 1 hora e 20 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 8 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
Não há expediente. 
 

ORDEM DO DIA 
 
São, sem debate, aprovadas em 3ª discussão, a fim de serem enviadas à sanção imperial, as três 

resoluções da câmara dos Srs. deputados aprovando as pensões concedidas a D. Leopoldina Eugenia de 
Freitas, D. Theresa Esmendes e D. Guilhermina Amalia Villares Botelho. 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente convida o senado a trabalhar em comissões, e dá para 
ordem do dia: 3ª discussão do projeto que concede uma subvenção ao teatro de S. Pedro de Alcântara e a 
3ª discussão da fixação das forças de terra. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e meia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DE 9 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
Às 11 horas da manhã, feita a chamada, acham-se presentes os Srs. Araújo Vianna, Mello Mattos, 

Mafra, marquês de Itanhaém, Fernandes Torres, visconde de Monte Alegre, Dantas, Monteiro de Barros, 
Miranda Ribeiro, Baptista de Oliveira, Soares de Souza, Tosta, Carneiro Leão, Limpo de Abreu, D. Manoel, 
Saturnino, Montezuma, Lopes Gama, Cunha Vasconcellos, Jobim, Gonçalves Martins, e Souza e Mello. 

O Sr. Presidente convida os Srs. senadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões, 
visto não haver casa; e marca para ordem do dia: primeira e segunda discussões das resoluções aprovando 
as pensões concedidas a D. Maria Constança Antunes Bacellar e Cypriano Corrêa Lima; terceira discussão 
da fixação das forças de terra; terceira discussão dos projetos concedendo uma subvenção ao teatro de S. 
Pedro de Alcântara e sobre crimes militares e seu julgamento; primeira discussão do projeto do Sr. 
Gonçalves Martins, sobre navegação por vapor entre os portos da Bahia, Sergipe e Alagoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Discussão do projeto autorizando o governo a auxiliar as companhias do teatro de S. 
Pedro de Alcântara. Discursos dos Srs. Saturnino e Montezuma. – Projeto, sobre o julgamento de vários 

crimes militares. Discurso do Sr. D. Manoel. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprovam-se as 

atas de 8 e 9 do corrente. 
O Sr. 1º Secretário dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Um ofício do 1º secretário da câmara dos Srs. deputados, participando que a mesma câmara dirigiu à 

sanção imperial a resolução da assembléia geral que autoriza o governo para dar novos estatutos aos 
cursos jurídicos e às escolas de medicina. – Fica o senado inteirado. 

Outro do mesmo, acompanhando as seguintes proposições: 
A assembléia geral legislativa decreta: 
"Art. 1º Ficam dispensadas as leis que proíbem às corporações de mão-morta a aquisição de bens de 

raiz, e revalidadas as respectivas doações, para que possam possuir:" 
"§ 1º A igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Sacra-Família do Tinguá o terreno que para 

seu patrimônio foi doado por João Henriques Barata e Domingos Marques Corrêa, onde está edificada a 
mesma matriz;" 

"§ 2º A irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Resende o edifício e o respectivo terreno em 
que está o seu hospital, que lhe doou o capitão-mor Custódio Ferreira Leite e sua mulher, por escritura 
pública de 8 de junho de 1835; e bem assim o outro terreno contíguo, doado à mesma santa casa pelo 
comendador Antonio Pereira Leite e sua mulher;" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"§ 3º A irmandade de Nossa Senhora da Conceição de Paquequer, do termo de Nova Friburgo, as 
terras doadas por Manoel Silvestre da Silveira e outros, salvo os direitos de terceiro;" 

"§ 4º A irmandade de Nossa Senhora da Conceição da vila de Vassouras o prédio que lhe doou 
Custódio Ferreira Leite, o hospital oferecido pela respectiva câmara municipal, e o cemitério começado a 
expensas de vários cidadãos; e bem assim é autorizada a mesma irmandade para possuir 50:000$000 em 
apólices da dívida pública inalienáveis, incluída a doação feita pelo comendador José Corrêa e Castro;" 

"§ 5º A igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade do Serro as propriedades de que dispõe 
presentemente." 

"Art. 2º Ficam igualmente dispensadas as referidas leis, para que possam adquirir bens de raiz para 
seus patrimônios:" 

"§ 1º A irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de S. João Marcos, da vila de S. João do 
Príncipe, até a quantia de 40:000$000;" 

"§ 2º A irmandade de Nossa Senhora dos Remédios da cidade de Caxias até a quantia de 
50:000$000." 

"§ 3º A ordem terceira da Senhora da Conceição da cidade de Niterói até a quantia de 30:000$000;" 
"§ 4º A irmandade do Santíssimo Sacramento desta corte até a quantia de 30:000$000;" 
"§ 5º A irmandade de Nossa Senhora da Conceição desta corte até a quantia de 30:000$000;" 
"§ 6º A irmandade do Santíssimo Sacramento da cidade de Campinas até a quantia de 30:000$000;" 
"§ 7º A Santa Casa da Misericórdia da cidade de Paranaguá, da província de S. Paulo, até a quantia 

de 40:000$000;" 
"§ 8º A irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora Madre de Deus da cidade de Porto 

Alegre até a quantia de 30:000$000;" 
"§ 9º A Santa Casa da Misericórdia da cidade do Rio Grande do Sul até a quantia de 200:000$000;" 
"§ 10. O recolhimento da Glória da cidade do Recife até a quantia de 30:000$000." 
"Art. 3º Todas estas concessões feitas com a cláusula da conversão de tais bens em apólices da 

dívida pública inalienáveis, realizada no prazo marcado pelos competentes juízes de capelas, reservados 
somente os terrenos e prédios que forem precisos para o serviço próprio das respectivas igrejas e 
estabelecimentos." 

"Art. 4º Ficam sem vigor as disposições em contrário." 
"Paço da câmara dos deputados, 9 de agosto de 1851. – Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mendes dos Santos, presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Francisco Xavier Paes 
Barreto, 3º secretário." 

A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º Fica aprovada a aposentadoria concedida, por decreto de 8 de março de 1848, ao conselheiro 

de estado Antonio Paulino Limpo de Abreu no lugar de ministro do supremo tribunal de justiça, com o 
vencimento anual de 2:800$." 

"Art. 2º Fica igualmente aprovada a aposentadoria concedida, por decreto de 14 de abril de 1848, ao 
conselheiro de estado Honorio Hermeto Carneiro Leão no lugar de ministro do supremo tribunal de justiça, 
com o vencimento anual de 2:800$." 

"Art. 3º Fica igualmente aprovada a aposentadoria concedida, por decreto de 4 de junho de 1849, ao 
conselheiro de estado José Cezario de Miranda Ribeiro no lugar de ministro do supremo tribunal de justiça, 
com o vencimento anual de 2:800$." 

"Art. 4º Fica igualmente aprovada a aposentadoria concedida, por decreto de 12 de setembro de 
1850, ao conselheiro de estado Candido José de Araujo Vianna no lugar de ministro do supremo tribunal de 
justiça, com o vencimento anual de metade do respectivo ordenado." 

"Art. 5º Fica igualmente aprovada a aposentadoria concedida, por decreto de 18 de dezembro de 
1841, ao conselheiro de estado José Clemente Pereira no lugar de desembargador da relação do Rio de 
Janeiro, com dois terços dos vencimentos próprios do mesmo lugar." 

"Art. 6º Fica igualmente aprovada a aposentadoria concedida, por decreto de 14 de abril de 1848, ao 
conselheiro de estado Manoel Alves Branco no lugar de desembargador da relação do Rio de Janeiro, com 
o vencimento anual de 2:800$." 

"Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário." 
"Paço da câmara dos deputados, 9 de agosto de 1851. – Gabriel Mendes dos Santos, presidente. – 

Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Francisco Xavier Paes Barreto, 3º secretário." 
A imprimir. 
Lê-se o seguinte parecer: 
"À comissão de negócios eclesiásticos foi presente o projeto de lei, oferecido pelo Sr. senador Jobim, 

autorizando o governo para convocar um concílio dos metropolitanos do Brasil, para o fim de rever as 
disposições regulares da disciplina do clero brasileiro, e tomar quaisquer medidas que necessário forem 
para o melhor serviço da igreja." 

"Na opinião da comissão o governo está suficientemente autorizado para convocar o concílio de que 
se trata, sem dependência de ato algum legislativo, quando tenha por conveniente fazê-lo, a bem do serviço 
do Estado." 

 
 
 
 
 
 
 
 



"Todavia, podendo acontecer que para a realização dos fins indicados no projeto em questão seja de 
mister alguma providência legislativa, é a comissão de parecer que ao governo se remeta por cópia o 
referido projeto de lei, para que, ouvindo o bispo diocesano, informe o senado com a sua opinião acerca 
deste objeto." 

"Paço do senado, 8 de agosto de 1851. – Baptista de Oliveira. – Marcos Antonio Monteiro de Barros." 
Fica adiado, por se pedir a palavra. 
 

ORDEM DO DIA 
 
São, sem debate, aprovados em 1ª e 2ª discussões, para passarem à 3ª, os projetos da câmara dos 

Srs. deputados aprovando as pensões concedidas a D. Maria Constança Antunes Bacellar, e a Cypriano 
Corrêa Lima; em 1ª discussão, para passar à 2ª, o projeto do senado autorizando o governo a conceder 
privilégio exclusivo até 20 anos, à companhia que se organizar para a comunicação por vapor entre os 
portos da Bahia, Sergipe e Alagoas; em 3ª discussão, para ser enviada à sanção imperial, a proposta do 
governo, e emendas da câmara dos Srs. deputados, fixando as forças de terra para o ano financeiro de 
1852 a 1853. 

Entra em 3ª discussão o projeto da câmara dos Srs. deputados de 1850 autorizando o governo a 
auxiliar os espetáculos de três companhias de canto italiano, baile, e dramática nacional no teatro de S. 
Pedro de Alcântara, ou outro desta corte, com as emendas aprovadas na 2ª discussão. 

O SR. SATURNINO: – Eu peço licença ao senado para reproduzir a emenda que já tive a honra de 
oferecer à sua consideração, não obstante não ter o mesmo senado adotado minhas idéias nesta parte. Eis 
o teor dela: "Pertencem à extinta companhia do teatro de S. Pedro de Alcântara todas as loterias 
concedidas pela lei de 4 de setembro de 1846. O governo fica autorizado a fazer extrair com a possível 
brevidade as que não foram ainda extraídas, cujo produto é aplicado ao pagamento dos credores da mesma 
empresa". 

Eu disse na segunda discussão o que me pareceu necessário para mostrar a justiça desta emenda; 
nada poderei agora acrescentar que reforce mais os meus argumentos então propostos; e portanto julgo 
ocioso cansar a atenção do senado com reflexões que ela já ouviu. 

A seguinte emenda é apoiada e entra em discussão: 
"Pertencem à extinta empresa do teatro de S. Pedro de Alcântara todas as loterias concedidas pela 

lei de 4 de setembro de 1846, e o governo fica autorizado a fazer extrair com a possível brevidade as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que não foram ainda extraídas, cujo produto é aplicado ao pagamento dos credores da mesma empresa. – 
J. Saturnino." 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Eu pedi a palavra para propor o adiamento desta discussão por três dias. 
À vista da ocorrência havida, me parece necessário este tempo para se meditar sobre o que se deve fazer 
acerca deste objeto. 

Vem à mesa, e é apoiado e aprovado o seguinte requerimento: 
"Proponho o adiamento do projeto acerca do teatro por três dias. – Carneiro Leão." 
O adiamento é apoiado e entra em discussão. 
O SR. MONTEZUMA: – Não me oponho já ao adiamento; tomei a palavra para pedir ao honrado 

membro que me explique ou que desenvolva um pouco o seu adiamento para eu poder votar... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – É para se pensar sobre o que convém fazer. 
O SR. DANTAS: – As disposições do projeto não podem passar à vista do que ocorreu. 
O SR. MONTEZUMA: – O que me parece decidiu o honrado membro a propor o adiamento tem 

ligação com o que aconteceu ultimamente ao teatro de S. Pedro. Ora, eu acho que qualquer que possa ser 
a medida que o senado em sua sabedoria tome relativamente ao teatro, não pode de forma alguma deixar 
de ser necessário tudo quanto se tem até hoje votado nesta resolução. O que se pretende é que creio que 
não será conveniente talvez que faça parte desta resolução, pois suponho que se trata da construção de um 
novo teatro. Esta questão da construção do novo teatro está ligada a outra idéia, a da desapropriação do 
terreno e do que restou do incêndio do teatro queimado, se for útil e mais econômico ao Estado. Tudo isto 
são questões que hão de ser tratadas diferentemente. O que é verdade é que a subvenção se deve dar, 
que as companhias estão a chegar, que elas devem receber os seus ordenados, que os contratos feitos na 
Europa devem ser religiosamente cumpridos, e que se devem ainda adotar algumas medidas para dar 
melhor desenvolvimento à administração dos teatros. Isto é inquestionável, atento o estado em que se 
acham as coisas. 

Eu também julgo que a questão do incêndio do teatro não está ligada com este projeto, porque nós 
temos ainda teatro onde se vá bem ou mal pôr em exercício as companhias, no caso de chegarem. Por isso 
achava que, se o honrado membro quisesse tomar em consideração o objeto, e trazer hoje o resultado de 
seus pensamentos, de suas idéias, para ser objeto de uma emenda, nós estávamos em circunstâncias de 
votar já. Lembre-se o honrado membro que nós temos de entrar numa vastíssima discussão, isto é, na 
discussão do orçamento; lembre-se que hoje é o dia 11 do último mês das nossas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sessões, que o senado não pode contar com prorrogações, porque não está dentro de sua alçada 
determiná-las, por conseqüência é preciso aproveitar o tempo. Ora, em todo o caso creio que três dias é 
demais. Não sei bem ainda como V. Exª. conta as 24 horas votadas na casa; se V. Exª. entende que as 24 
horas correm da ocasião em que se aprova a ata, ou se entende que as 24 horas correm do momento em 
que foi votado o adiamento. Se V. Exª. entende da primeira forma, já se vê que em vez de três dias são 
quatro dias; se V. Exª. entende da última forma, então é que são três dias; mas como as deliberações do 
senado ficam válidas depois da aprovação da ata, parece-me que a primeira regra é que deve ter lugar, e 
creio que na câmara dos deputados é assim... 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – São três dias, de dia a dia. 
O SR. MONTEZUMA: – Bem, são três dias; mas digo ainda – são demasiados. 
Sr. presidente, a questão é simplicíssima; tomar-se o teatro de S. Januário, e fazer-se um teatro em 

terreno nacional, ou desapropriando-se o terreno do teatro incendiado, isto é, pagar por conseqüência uma 
soma imensa que necessariamente hão de querer os donos daquele local (talvez 200:000$, como já ouvi 
dizer). Eis aqui a que se reduz a questão, questão que acho simplicíssima. O senado tem de aprovar uma 
destas idéias, e para isto não acho que seja necessária uma meditação de três dias: o senado pode 
resolver isto em muito menos tempo; creio que em 24 horas se pode resolver... 

O Sr. Carneiro Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. MONTEZUMA: – O que receio é que fique sem discussão o importante objeto que o honrado 

membro tem em mente, em conseqüência dos muitos afazeres que vão de agora em diante ocupar o 
senado; e assim desejava que, qualquer que fosse o acordo, se pudesse este acordo tomar já, ou dentro de 
24 horas. 

Não havendo mais quem fale sobre o adiamento, julga-se ele discutido; é aprovado. 
Entra em terceira discussão o projeto – I – do senado, oferecido pela comissão de constituição 

estabelecendo o processo e o julgamento de alguns crimes, por meio de conselhos de guerra, com as 
emendas aprovadas na 2ª discussão. 

O SR. D. MANOEL: – O sentimento do mal presente e a previdência do mal futuro, eis, Sr. presidente, 
o que tem determinado a minha oposição ao projeto em discussão. Julgo uma verdadeira calamidade que 
este projeto tivesse as honras de três discussões! Não podia acreditar nem que houvesse um ministério tão 
pouco cônscio dos seus deveres que ousasse apresentar este projeto, nem que ele merecesse a aprovação 
de uma comissão da casa (ainda que lhe fizesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



modificações), nem que ele fosse aprovado pela maioria do senado brasileiro! 
Que razões apresentou o ministério que justificassem este projeto? Debalde faço esta pergunta: no 

senado não se me responde! O Sr. ministro da guerra apresentou este projeto: não o fundamentou; 
contentou-se com mandá-lo para a mesa! Como é possível que um governo, que se preza de ilustrado, 
apresente ao corpo legislativo um projeto desta ordem sem o fundamentar, sem expor perante o país oficial 
e perante o país real os motivos que o determinam a fazer uma tão considerável alteração na jurisprudência 
criminal do país? Que motivos o levaram a oferecer à consideração do corpo legislativo, a atenção do país, 
um projeto acoimado de destruidor da constituição do Estado? Desde o momento em que um nobre senador 
que (note o senado) pertence às fileiras ministeriais, e tem constantemente dado o seu apoio ao ministério, 
que de mais a mais tem relações íntimas com alguns dos Srs. ministros; desde o momento, digo, em que 
este nobre senador ergueu a sua voz para acusar este projeto de inconstitucional, qual era o dever rigoroso 
do ministério? Era consentir que este projeto fosse a uma comissão? Não; o seu primeiro dever era 
defender o seu projeto de uma acusação tão forte, e acusação feita, não por um oposicionista, mas por um 
membro do senado que tem prestado o seu apoio ao ministério! Não tinha o nobre ministro da guerra 
estudado suficientemente o projeto para poder imediatamente responder, destruir essa acusação que lhe foi 
feita pelo nobre senador 3º secretário? Não o devo crer, apesar de que em todas as palavras do projeto eu 
vejo uma precipitação que não é própria de nenhum membro desta casa, e principalmente daquele que a 
esta qualidade reúne a de conselheiro da coroa. 

Eu não posso acreditar que ao pensamento do nobre ministro da guerra não ocorresse que na casa 
havia de aventar-se a questão constitucional, que na casa haveria discussão a este respeito, que S. Exª. 
como autor do projeto devia estar preparado para mostrar que o seu trabalho estava de conformidade com a 
constituição, que as censuras que por esta parte lhe eram feitas lhe pareceram menos justas, menos 
fundadas, mas não; o nobre ministro fez nesse dia um discurso que está muito abaixo da sua capacidade, 
um discurso que não devia ter aparecido no Jornal do Commercio, porque é um documento terrível contra 
S. Exª.! O nobre ministro vacilou, titubeou, achou que era uma tábua de salvação o requerimento oferecido 
pelo nobre terceiro secretário para que o projeto fosse remetido a uma comissão da casa; de maneira que 
toda a acusação feita por este nobre senador a respeito da inconstitucionalidade dele ficou em pé, não foi 
respondida, não foi destruída ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



É isto possível, Sr. presidente? Podia isto dar-se em um corpo legislativo? Era possível que o governo 
tendo apresentado um trabalho atacado de ofender a constituição por um membro do corpo legislativo, e 
membro ministerial, era possível que o autor deste trabalho, principalmente um ministro da coroa, se 
conservasse silencioso sobre este ponto, e fizesse um discurso que se acha muito abaixo da capacidade, 
dos talentos do seu autor? Estava reservado para o senado brasileiro presenciar este ato praticado pelo 
nobre ministro da guerra! Este silêncio prova exuberantemente o que por tantas vezes tenho dito nesta 
casa: – Que neste trabalho eu não vejo senão precipitação; nenhum exame nem critério. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu convido ao nobre senador a entrar na matéria. 
O SR. D. MANOEL: – Estou entrando na matéria... 
O SR. PRESIDENTE: – Por ora não vejo. 
O SR. D. MANOEL: – Lá vou; V. Exª. verá se entro na matéria. Nesta discussão, que é geral, posso 

dizer tudo quanto me ocorrer sobre o projeto... 
O SR. PRESIDENTE: – Na ordem, sobre a matéria. 
O SR. D. MANOEL: – Falando sobre o projeto, eu posso tratar da questão constitucional, da questão 

de direito criminal, etc. 
O SR. PRESIDENTE: – Sim, senhor. 
O SR. D. MANOEL: – Por ora estou fazendo algumas censuras ao ministério; V. Exª. verá qual é o 

meu fim. Já se vê, dizia eu, quanta razão tive quando acusei este projeto de ter sido elaborado sem nenhum 
critério, com a maior precipitação, sem se consultar a constituição, sem se atender aos princípios 
comezinhos da jurisprudência criminal. Nem admira que assim acontecesse, porque é o mesmo que nós 
vimos praticado no outro projeto, relativo ao crime de pirataria. Não admira o que vai acontecendo, isto é, 
que o ministério mande para a mesa projetos a esmo, sem meditar, sem pensar neles, sem atentar nas 
doutrinas que eles contêm, porque há muitos atos do ministério que têm o cunho de uma imprevidência, de 
uma precipitação que espanta! 

Uma proposição do nobre senador 3º secretário, quando estava em segunda discussão este projeto, 
confesso que me tem causado a maior impressão; obrigou-me a meditar seriamente no alcance que ela 
pode ter, obrigou-me a tirar dela os corolários que me parece que naturalmente se deduzem. V. Exª., Sr. 
presidente, me permitirá que exponha sobre esta proposição todo o meu pensamento. Disse o nobre 
senador: "Se este projeto é do ministério (no que não concordo, apesar de ter sido apresentado por um 
ministro da coroa, e estar nele assinado outro), os ministros devem ser acusados de traidores ao país". Ora, 
eu disse do meu lugar: – Como considero o projeto ministerial; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



como considero que ele foi apresentado de comum acordo com todos os membros do gabinete, a 
proposição do nobre senador está em pé; logo os ministros da coroa devem ser acusados de 
traidores ao país. – Como a tanto não tinha eu chegado na minha oposição ao projeto, por isso 
dei-me ao trabalho de pensar, e pensar atentamente nesta proposição. O resultado das minhas 
lucubrações, a conseqüência das minhas meditações, desde o momento que o nobre senador 
proferiu esta proposição, é o seguinte: – Há alguma facção que dirige o ministério... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador acusa o ministério de um modo gravíssimo. O 
senado não é o lugar de acusar os ministros, é a câmara dos deputados. 

O SR. D. MANOEL: – Peço perdão. V. Exª. bem sabe quanto desejo obedecer-lhe; mas V. 
Exª. não pode, me parece, chamar-me à ordem porque eu aqui faço uma censura ao ministério. Eu 
não o acusei, porque sei que a acusação pertence à câmara dos Srs. deputados; se fosse membro 
daquela câmara, talvez o acusasse, mas aqui censuro. Não se trata de acusação, mas considero-
me juiz competente para censurar todos os atos do ministério e declarar ao país tudo quanto 
penso acerca dele... 

O SR. PRESIDENTE: – Pode censurar, mas de uma maneira digna de um senador. 
O SR. D. MANOEL: – Vou apresentar um exemplo, com o qual responderei a V. Exª.; vou 

mostrar que as palavras de que me servi foram proferidas em um lugar não mais elevado do que 
este, mas igual a este. Foram proferidas por um particular amigo do nobre senador por Minas o Sr. 
Limpo de Abreu, que sinto que esteja ausente. Digo amigo, porque V. Exª. há de lembrar-se que 
houve um tempo em que o Sr. senador constantemente, ou muitas vezes repetia na câmara dos 
Srs. deputados o nome desse grande filósofo (note-se bem), cujas palavras peço licença a V. Exª. 
para repetir. Eu tenho tanto maior prazer em citar este filósofo, quanto há dias a esta parte tenho 
trabalhado por descobrir algum escritor das simpatias desse nobre senador. Todos que apresentei 
na casa (e não foram poucos) eram acoimados ou de filósofos, ou de poetas, e o nobre senador 
me disse por diferentes vezes: "Não quero nada com filósofos nem com poetas; estou no 
positivismo". Voltava eu para casa triste; pensava se me era possível descobrir um autor que 
merecesse as simpatias do nobre senador por Minas; afinal lembrei-me do filósofo muitas vezes 
citado pelo nobre senador quando era membro da câmara temporária. Ora, quem é esse 
filósofo?... Isto é para mostrar a V. Exª. que nos parlamentos que nos servem de norma, estas 
palavras se proferem por homens que todos respeitam como modelos. A passagem do escritor das 
simpatias do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nobre senador por Minas não era para agora, mas V. Exª. obriga-me a repeti-la já; ela tinha um lugar muito 
mais azado. Ei-la: 

"Conselheiros da coroa, autores do projeto, permiti-me que vos pergunte o que tendes feito até aqui, 
que vos coloque tanto acima de vossos concidadãos, para que estejais em estado de lhes impor a tirania? 
Dizei-me em que dia entrastes na posse da glória? Quais são vossas batalhas ganhas? Quais são os 
eminentes serviços que tendes prestado ao soberano e à pátria? Obscuros e medíocres como nós..." 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador deve retirar essas expressões... 
O SR. D. MANOEL: – Não são minhas... 
O SR. PRESIDENTE: – Mas as está aplicando muito de propósito. 
O SR. D. MANOEL: – Não são minhas semelhantes expressões... 
O SR. PRESIDENTE: – Mas as aplica. 
O SR. D. MANOEL: – Pois não posso ler aqui a passagem de um escritor?... 
O SR. PRESIDENTE: – Sem aplicação. 
O SR. D. MANOEL: – Eu quero mostrar a V. Exª. que as expressões de que me sirvo são repetidas 

no parlamento, e outras ainda muito mais fortes... 
O SR. PRESIDENTE: – Mas nós temos um regimento... 
O SR. D. MANOEL: – O regimento não proíbe isto... 
O SR. PRESIDENTE: – O regimento diz que não se deve faltar à consideração aos senadores... 
O SR. D. MANOEL: – Eu me dirijo aos ministros da coroa... 
O SR. PRESIDENTE: – O ministro não é senador? 
O SR. D. MANOEL: – Se V. Exª. me leva por este caminho, então não sei como possa discorrer! Se 

V. Exª. não quer que me dirija a algum Sr. ministro que é senador, então falarei de um ministro que não é 
senador, dirigir-me-ei a esse só. Não sei por que não posso ler a passagem desse escritor... 

O SR. PRESIDENTE: – Leia o nobre senador, mas não faça aplicação. 
O SR. D. MANOEL: – Não aplico, bato no peito; mas isto não é aplicação, é acionado. 
"Obscuros e medíocres como nós, parece-me que só nos excedeis em temeridade. A tirania não 

poderia residir em vossas fracas mãos; vossa consciência vô-lo diz ainda mais alto do que nós. A tirania é 
tão vã em nossos dias, tão louca, tão impossível, que não há um só homem, nem muitos, que ousassem 
conceber, não digo a esperança, mas mesmo o pensamento dela. Esta audácia insensata não pode 
encontrar-se senão nas facções. O projeto que combato anuncia pois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a presença de uma facção no governo, tão certamente como se esta facção se proclamasse a si mesma e 
marchasse diante de vós com as bandeiras desenroladas. Eu não lhe perguntarei quem é, donde vem, onde 
vai; ela mentiria. Eu a julgo pelas suas obras." 

Ora, Sr. presidente, estas palavras foram proferidas por um dos maiores talentos, por um dos homens 
mais notáveis da câmara dos deputados da França; por esse escritor filósofo que o nobre senador por 
Minas citava por diferentes vezes na câmara dos Srs. deputados, falo do célebre Royer Collard. Eu procurei 
de propósito este autor para ver se assim teria mais simpatias do nobre senador, visto que ele declarou 
guerra a todos os filósofos, a todos os criminalistas que cite na casa; disse que não admitia semelhantes 
escritores, que para ele não havia senão o positivismo, e este positivismo era o código da Bélgica. Já vê V. 
Exª. que não apresento pensamentos nem expressões de que não se tenham servido homens muito 
eminentes, que não foram por isso chamados à ordem na câmara dos deputados em França. E, Sr. 
presidente, se não fosse lícito fazer censuras ao ministério, então qual era o direito do representante da 
nação? O direito da representante da nação quando censura o ministério, é quase sem limites, como diz 
Benjamin Constant, e tanto mais sem limites quanto não temos aqui o direito de acusar os ministros. 
Portanto eu entendo que V. Exª. há de permitir que eu continue no meu discurso, porque do contrário não 
poderei desenvolver a tese tão fecunda, a proposição tão ampla do nobre senador terceiro secretário. 

O ministério deixou-se dominar por uma facção; para uns o ministério incorre na censura de Tácito – 
omnia serviliter pro dominatione; para uns não há senão abater-se aos pés desses régulos, desses 
potentados que formam a facção; para outros, há a forca, há os conselhos de guerra, as comissões 
militares; para uns não há constituição, não há direito criminal; para outros há o aviltamento, há a baixeza 
levada ao último ponto. Para o pacífico brasileiro que tem a desgraça de não merecer as simpatias dos Srs. 
ministros, ousa-se vir pedir ao corpo legislativo medidas como as deste projeto; para os que se 
apresentaram no princípio da sessão com aspecto carrancudo e ameaçador, o ministério nada poupa para 
lhes agradar, sacrificando a própria dignidade. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador continua a supor uma facção... 
O SR. D. MANOEL: – Perdoe-me V. Exª., eu provoco o ministério para que se defenda, o que não 

tem feito; faço censuras para que ele as destrua; quero que ele me responda, que refute as minhas 
asserções, quero que mostre ao país que estou em erro, quero que prove que tenho sido mal informado, 
que os meus juízos são infundados. Se o ministério tivesse feito isto na primeira ou na segunda discussão, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



talvez que eu não viesse dizer estas palavras; mas V. Exª. lembra-se bem que não me servi disto na 
segunda discussão, querendo guardar matéria nova para a terceira. Estas reflexões novas me foram 
sugeridas pelo último discurso do nobre senador 3º secretário. E agora aproveitarei a ocasião para fazer 
uma queixa ao Sr. ministro da guerra, e uma queixa muito contra seus colegas. Sabe V. Exª. (dirigindo-se 
ao Sr. ministro da guerra) o que aconteceu? Como esteve doente (felizmente está restabelecido, pelo que o 
felicito), talvez não tivesse tempo de ler os jornais, talvez não soubesse o que houve por aqui; eu lhe conto. 
Que ingratidão, Sr. ministro da guerra, que ingratidão se praticou com V. Exª.! V. Exª. apresenta um projeto, 
teve a felicidade de ser auxiliado por um de seus colegas; como esteve enfermo havia de pensar que os 
seus colegas saíram em defesa do projeto: nenhum, Sr. ministro da guerra! Nenhum abriu a boca para 
sustentar o projeto! Se não fossem alguns comissários gratuitos, quero dizer, os membros da comissão de 
constituição, ninguém se levantaria para sustentar o seu trabalho. Veja o nobre ministro a maneira por que o 
tratam os seus colegas; abandonaram, desprezaram o seu trabalho! O Sr. ministro do império, que nele 
estava assinado, e que eu supus que faria a sua estréia nesta casa com um belo discurso sobre 
jurisprudência criminal, que talvez seja o ramo que tenha ocupado mais a atenção de S. Exª., o Sr. ministro 
do império nem uma palavra disse! 

Na primeira e segunda discussões a questão constitucional foi tratada da maneira a mais completa 
que se pode imaginar; ficou tão demonstrado que o projeto era inconstitucional, como se demonstra em 
matemática que 2 e 2 fazem 4... 

UM SR. SENADOR: – Não se pode falar contra o vencido. 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador quer oferecer alguma emenda? 
O SR. D. MANOEL: – Talvez mande à mesa uma emenda muito breve, que o Sr. secretário terá 

pouco trabalho de ler... 
O SR. PRESIDENTE: – Se quer mandar a emenda pode falar contra o vencido. Não se fala contra 

aquilo que o senado achou bom senão quando se quer mandar emenda. 
O SR. D. MANOEL: – Vou mostrar que o projeto é inconstitucional; como não me hei de servir desta 

expressão? Já se mostrou, é verdade, a inconstitucionalidade do projeto... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Bazófia! 
O SR. D. MANOEL: – A discussão tem mostrado se é bazófia; o país há de dar a sentença, há de 

decidir quem são os vitoriosos, se vós, se nós. Declaro que cantei a vitória, não sei se bem ou mal; o país é 
que há de decidir, é ele o juiz competente. Mas esta questão foi tratada da maneira a mais luminosa; nós, 
os membros da oposição, matamos o projeto... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. CARNEIRO LEÃO: – Bazófia! 
O SR. D. MANOEL: – ...matamos o projeto; as nossas discussões não têm paridade nenhuma com as 

vossas, nem na força de argumentação, nem na erudição, nem até no número dos oradores, pois que 
quase toda a oposição se levantou para combater o projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador bem vê que se pode dizer o mesmo da parte contrária. 
O SR. D. MANOEL: – Sem dúvida, e pensa V. Exª. que me escandaliza isto? Não; digam o que 

quiserem, apelamos para o país. 
Mas, Sr. presidente, a questão constitucional deve ser tratada, ao menos brevemente, porque é 

necessário ainda que nós, que temos combatido com tanta vantagem o projeto, não percamos esta ocasião 
de fazermos o nosso protesto pela última vez; sirva-nos ao menos este protesto contra este nefando projeto. 

Senhores, a regra a seguir-se nesta matéria está traçada no art. 151 da constituição. O julgamento 
por juízes e jurados, tal é a essência do poder judiciário. Esta regra que eu supunha que havia de ser 
combatida pelo nobre ministro da guerra, na sessão última, pois que tinha mandado buscar a constituição, 
creio que para responder ao nobre senador por Minas o Sr. Vergueiro, e até esteve em uma animada 
conversação com o nobre senador pelo Pará, o que me fez supor que o nobre ministro estava-se ensaiando 
para fazer o seu discurso; esta regra, digo, não foi combatida pelo nobre ministro, a discussão encerrou-se, 
e o nobre ministro nada disse! O nobre ministro arrependeu-se, e arrependeu-se principalmente por causa 
dos convites do nobre senador por Minas, que repetia freqüentes vezes: "Respondam-me a isto”. Mas dizia 
eu que a doutrina da constituição era expressa. Admite, é verdade, esta tese uma exceção; mas o que é 
inconcusso é que não se pode dar julgamento sem que a este julgamento presida uma das entidades do 
poder judiciário. Como a entidade do poder judiciário mais habilitada para ter não só conhecimento do fato, 
mas do direito, é o juiz de direito, considerado em toda a sua latitude, quer fazendo parte da primeira 
instância, quer da segunda, quer mesmo do supremo tribunal de justiça, dizia eu: "Como os juízes de direito 
são os que a lei supõe mais habilitados, porque têm conhecimento do fato e do direito, a estes deveria 
necessariamente pertencer o julgamento no caso das exceções do art. 179, § 17 da constituição; que esta 
fora a prática constante, desde que se pôs em execução a constituição; que se uma ou outra vez no 
parlamento tinha aparecido essa idéia extravagante do julgamento de paisanos em comissões de guerra, 
esta idéia havia caído complemente, abandonada por aqueles mesmos que a tinham apresentado. 

Ora, como se respondeu a isto? Disse-se que a constituição fala de juízos privativos, que estes juízos 
privativos podem ser até os que a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lei tem designado para o julgamento dos crimes militares. Custa a crer, Sr. presidente, que esta proposição 
fosse proferida por dois distintos membros desta casa, homens que o país reconhece como muito senhores 
do direito, porque têm feito sobre ele estudo, e praticado por longos anos. De maneira que na opinião dos 
ilustres senadores pode o corpo legislativo se quiser instituir comissões militares para qualquer crime, e isto 
fundado na constituição! Se o corpo legislativo pode sujeitar o paisano que vai aliciar o soldado para 
desertar a ser julgado em conselho de guerra, pode sujeitar o paisano que mata, que fere, ao mesmo 
conselho de guerra; o direito é o mesmo. Mas, senhores, que absurdos, que inconseqüência não resultam 
de semelhante opinião? 

Digo mais, se isto é exato, então o corpo legislativo tem direito até de destruir o nosso privilégio, 
sujeitando os senadores, se assim entender que convém ao bem público, em certos crimes, ao julgamento 
dos conselhos de guerra. Pois, senhores, se a constituição prescreve os elementos essenciais do poder 
judiciário, se o governo, sofismando as disposições da constituição, entende, e o corpo legislativo com ele, 
que pode alterar as bases essenciais do poder judiciário, e substituí-las por bases tão frágeis, quais são os 
julgamentos de comissões militares, por que é que não pode o corpo legislativo, se julgar conveniente, 
destruir o privilégio dos senadores do império, senão para todos, ao menos para certos e determinados 
crimes? Isto é evidente; é por isso que apareceu a idéia de que o nosso privilégio, como era melhor (não sei 
o que é privilégio melhor ou pior), não podia ser destruído. Pois, senhores, o direito que tem o cidadão 
brasileiro de responder perante juízes e jurados, pode ser inferior ao direito que tem o senador de não 
responder senão perante o senado? Não; os direitos são todos iguais. O direito, por exemplo, que tem o 
supremo tribunal de justiça de julgar os membros das relações é inferior ao direito que tem o senado de 
julgar os seus membros, ou os ministros e conselheiros de estado? Por certo que não; mas, segundo a 
teoria da nobre comissão e do governo, quando o governo e o corpo legislativo entenderem que as 
necessidades públicas exigem que se altere a constituição, poderá fazê-lo, sujeitando os senadores do 
império, os membros do supremo tribunal de justiça, os presidentes de província, os membros das relações, 
os juízes de direito, ao julgamento de tribunais militares, em certos crimes ao menos. Isto é claro como a luz 
meridiana; daqui não se pode fugir; o mais é sofismar, não é argumentar. Não vi em toda essa 
argumentação senão sofismas, e não foram dos mais finos, porque há sofismas que às vezes atropelam 
cabeças mais atiladas tal é a habilidade com que são empregados, mas os que ouvi nem têm esta 
qualidade, são sofismas que se destroem com um simples dilema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mas veja V. Exª. o resultado de uma falsa argumentação, ou a conseqüência de uma doutrina 
errônea, que se sustenta por acinte, porque este projeto é um acinte, não é outra coisa; até a brevidade com 
que ele entrou em 3ª discussão é um acinte. Mas, Sr. presidente, suponha V. Exª. que a utilidade pública 
poderia permitir que se fizessem leis excepcionais, contrárias à constituição... Podia permitir, não digo bem, 
suponha que podia haver utilidade pública em se fazer essas leis excepcionais; pode o corpo legislativo 
consagrar em lei princípios contrários à constituição? Eu peço licença a V. Exª. para ler ainda uma 
passagem do mesmo Royer Collard: 

"Não, a necessidade política, fosse ela urgente, não dispensa justiça. Não, o fim, fosse ele santo, não 
santifica todos os meios indistintamente. Os que Ihe atribuem esta virtude, tomam sobre seus ombros todos 
os crimes cometidos em nome da liberdade. Volvei os olhos para trás, e vereis esta necessidade política 
que se alega hoje levantando cadafalso, e ouvireis dizer: isto é rigoroso, mas é indispensável. Senhores, a 
justiça é a lei das leis, a soberana dos soberanos. Obriga os governos, assim como os súditos, e os 
governos absolutos tão estreitamente como os governos livres. Não há necessidade contra a justiça, 
porque, segundo as belas palavras de Bossuet, não há direito contra direito." 

Quero ver se posso atrair a atenção do nobre senador por Minas, se posso captar a sua 
benevolência, citando-lhe trechos de um filósofo que ele outrora tanto gabou, cujas palavras tantas vezes 
repetiu na câmara dos Srs. deputados. Pena é que o nobre senador se ausentasse, e se ausentasse porque 
talvez já previsse que eu hoje vinha munido de Royer Collard para apoiar as minhas opiniões. Como Royer 
Collard é o seu filosofo dileto, não sei se dirá o que disse em outras ocasiões: Não quero saber de filósofos, 
estou no positivismo, não admito senão o código militar da Bélgica. 

Portanto, Sr. presidente, dado mesmo que houvesse essa utilidade, essa necessidade que não 
enxergo, nos devíamos pôr de parte estas considerações para unicamente observarmos as disposições da 
nossa lei fundamental. É esta a primeira necessidade, isto é, um religioso respeito, uma rigorosa 
observância da nossa constituição; constituição que para os Srs. ministros parece que não existe! Os Srs. 
ministros parece que nem pensam nela; e a prova é este projeto e o outro sobre o crime de pirataria. Se 
pensassem na constituição, não podiam ter a ousadia de apresentar estes projetos. Os Srs. ministros 
supõem que a habilidade dos senhores que os sustentam será capaz de vendar os olhos, não digo a nós, 
mas à parte do país que se reputa menos ilustrada. Mas as Srs. ministros estão enganados, porque são 
estes atentados contra a constituição que hão de trazer-lhes queda, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



queda que causará o mais vivo prazer a quem de coração ama o seu país. 
Mas, Sr. presidente, falei na utilidade da medida; disse que, ainda mesmo que esta utilidade fosse 

demonstrada, nem por isso a medida devia ser aprovada, uma vez que se pensasse que ofendia a 
constituição do Estado. E pergunto, existe esta utilidade? Desejava agora que os nobres ministros me 
informassem se são verdadeiras as notícias que vieram ultimamente de Buenos Aires? É verdade que 
Urquiza vai marchando sobre Oribe sem achar oposição? Que talvez o vapor seguinte ou outro nos traga a 
notícia de que Rosas está embarcado a bordo de algum navio inglês ou francês? Será isto verdade? Ora, se 
é assim, se a guerra parece finda antes de começar, por que a guerra não começou, por que Urquiza vai 
ganhando terreno com a sua marcha triunfante por toda a parte sem combater, por que quereis esta 
medida? Não se vê que isto é um capricho, é um acinte? O ministro dá de mão a um objeto mais 
importante, por exemplo, a lei de forças de terra, para exigir que se trate deste projeto, quando nem há 
utilidade nele, quando se supõe que talvez, quando o projeto for adotado na câmara dos Srs. deputados, 
tenha chegado a notícia de que Rosas e o seu tenente Oribe estão refugiados a bordo de algum navio 
inglês ou francês. 

Para que quer, pois, o ministério conservar o país em alarma? Não, o ministério hoje o que quer é 
fazer um acinte à oposição e a mais alguém. O ministério, porém, que anda abalado; este projeto que tinha 
feito uma impressão imensa no país, levantou contra ele a opinião pública; creio mesmo que alguns dos 
Srs. ministros já mostravam desejos de se retirarem airosamente; muita gente sensata atribuiu o discurso do 
Sr. ministro da fazenda, proferido ultimamente na câmara dos Srs. deputados, ao desejo de uma retirada 
honrosa, porque, a não ser esta a razão, eu digo que o Sr. ministro da fazenda merece as mais graves 
censuras por esse imprudentíssimo discurso. Alguns homens sensatos dizem que o Sr. ministro da fazenda 
vê as coisas um pouco embrulhadas, a atmosfera muito carregada, o ministério vacilante, e então quer 
mostrar que se retira porque não se quer curvar a Albion. 

Não sei também se esta é a opinião dos Srs. ministros da marinha e da guerra. 
(Há um aparte.) 
Não ouviu? Eu repito. Dizia eu, Sr. presidente, que muitos homens sensatos pensavam que o último 

discurso do Sr. ministro da fazenda na câmara dos deputados era um indício veemente de que o ministério 
estava abalado, e que o Sr. ministro da fazenda queria retirar-se airosamente, dizendo que não se curvava 
aos decretos da Inglaterra. A não ser assim, o discurso do Sr. ministro da fazenda é o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mais imprudente que se pode imaginar, como procurarei mostrar nesta casa em tempo oportuno. 
Ora, quem sabe se o ministério, julgando-se vacilante, mas não querendo que se saiba que é por 
causa do projeto, quer a adoção dele, apesar de o não julgar necessário, porque o que se importa 
o ministério com o país? Mas o país há de se importar com o ministério, e eu, que sou do país, hei 
de me importar com ele, hei de ir tomando contas pelo meio que a constituição me dá, e assim 
exerço um direito, e cumpro um dever de representante da nação. 

Sr. presidente, eu entendo que este projeto é um ato de desesperação do ministério; é um 
indício de que os seus dias estão contados. Não quer que se diga que saiu por ter sido rejeitado o 
projeto; quer mesmo sustentar que continua a ter grande maioria no senado. Mas atenda o 
ministério que não teve tantos votos como por aí se tem dito. Não sabeis por que razão 
principalmente ele passou? Talvez que o não saibais. É impossível que nos seus corações os 
senadores do império, ornamentos do país, não votassem á execração semelhante projeto; 
entretanto há razões políticas que podem às vezes fazer com que se aprove um projeto de que 
aliás não se gosta, por exemplo, a queda do ministério. Pode ser que este projeto reprovado pelo 
senado trouxesse a queda do ministério; então muitos nobres senadores, cujos corações são bem 
formados, votaram por essa razão pelo projeto, aguardando talvez modificações a ele, ou nesta 
terceira discussão ou na outra câmara. Eis como se explica a votação havida na segunda 
discussão. 

E, senhores, quando um projeto tão importante como este é abandonado, porque se não 
fossem os membros da comissão ninguém abriria a sua boca para o sustentar, nem o nobre 
senador pela Bahia, presidente daquela província, que tinha oferecido a sua mão forte ao Sr. 
ministro da marinha para o sustentar no projeto pirata, fazendo assim a sua estréia nesta casa; 
nem esse nobre senador, digo, disse uma palavra a respeito deste projeto. Pois assim abandona o 
Sr. Gonçalves Martins os seus amigos, assim abandona o Sr. ministro da guerra, que até tem 
estado tão doente?... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA (saindo): – Eu sinto muito não poder continuar a ouvir o 
nobre senador, porque tenho objeto de serviço que me chama. 

O SR. D. MANOEL: – Pois não. Não me agasto com isso, até porque V. Exª. pouco se 
importa com o projeto, pouco se lhe dá dos meus discursos, porque não disse ainda uma palavra 
sobre o projeto, quando eu esperava que ao menos no fim da segunda discussão pronunciasse um 
discurso notável tanto em direito constitucional como em jurisprudência criminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, para se iludir a constituição do Estado, para se fascinar a opinião dos 
incautos, dos menos ilustrados, ofereceu-se na segunda discussão uma emenda dizendo: "Tais e 
tais crimes ficam considerados militares, e como tais terão tais e tais penas impostas em conselho 
de guerra." De maneira que eu, por exemplo, se praticar um crime de natureza eclesiástica, crime 
próprio de um padre, e o quiserem punir com as penas dos crimes dos padres, pelo vigário da 
vara, ou por outra qualquer autoridade eclesiástica, declara-se que o crime é eclesiástico, e 
obriga-se-me a ir responder no foro eclesiástico em vez do foro comum. Ora, isto tem senso 
comum? Não sou eu que o digo, é um distinto escritor que diz que aquele que não legisla segundo 
os princípios recebidos e adotados, mas segundo o que inventa; não tem senso comum. E isto 
para nossa vergonha passa em uma lei! É muito aviltar o senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo ler ao nobre senador o que diz o art. 25 do regimento: 
"Nenhum senador poderá servir-se de uma linguagem descomedida falando das 

deliberações do senado, cujas decisões não podem ser objeto de qualquer censura da parte de um 
de seus membros, exceto quando no fim do seu discurso tenha de fazer alguma moção para que 
tal deliberação seja revogada; o que fará sempre em termos decentes, prevenindo disso à câmara 
quando principiar a falar." 

Vou fazer a aplicação. O nobre senador tem de opor-se ao projeto em terceira discussão, 
projeto que o senado aprovou em segunda; pode opor-se, pode falar contra ele todo, mas nunca 
de uma maneira que ofenda a decisão do senado. 

O SR. D. MANOEL: – V. Exª. citou o artigo ao regimento em relação à última decisão do 
senado; mas por ora não há essa última decisão. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pode falar contra o projeto; mas como ele já 
passou em segunda discussão, e foi a maioria do senado que o aprovou, não pode invectivar essa 
decisão. 

O SR. D. MANOEL: – Mas permita-me V. Exª. que eu observe que por ora não há decisão; a 
decisão é depois que o projeto passar em terceira discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu não digo que o nobre senador não fale contra; mas, segundo o 
regimento, não pode servir-se de linguagem descomedida. 

O SR. D. MANOEL: – Mas posso apontar seus absurdos, seus defeitos... 
O SR. PRESIDENTE: – Em termos decentes. 
O SR. D. MANOEL: – Eu uso das palavras de Lerminier, é Lerminier quem fala (é verdade 

que não é da simpatia do nobre senador por Minas, o Sr. Limpo de Abreu), Lerminier tacha de falta 
de senso comum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o legislar para um povo com idéias inteiramente opostas àquelas que todo o mundo considera 
verdadeiras. Eu fiz esta citação para vingar o senado, para ver se posso fazer algum serviço ao 
senado, cuja honra, cuja imparcialidade, cuja ilustração devo defender e sustentar, não só porque 
tenho a honra de pertencer a esta casa, mas porque reconheço que o senado é um dos mais fortes 
sustentáculos da monarquia constitucional e representativa. Pois V. Exª. pensa que eu tenho nisto 
algum interesse individual? Que me importa a mim individualmente que passe o projeto? Todo o 
mundo sabe qual é a minha posição, que vivo honestamente, posso cometer erros, mas crimes 
não; portanto, não tenho medo que as penas do projeto se me apliquem; defendo a constituição, 
defendo os direitos dos meus concidadãos. Não sou egoísta, se o fora conservava-me calado, que 
é talvez a melhor maneira de se gozar desta bem-aventurança, como alguém lhe chamou, e não 
estudando como estudo, nem falando horas e horas, cansando-me, estragando a minha saúde. 
Podem atribuir ao que quiserem o meu procedimento a respeito deste projeto, a minha 
consciência está tranqüila, hei de continuar a fazer o meu dever. Não venho para aqui improvisar 
nesta matéria; se falo é depois de muita leitura, estudo e meditação; não me contentei só com o 
código da Bélgica; legislar assim é facílimo, mas ler os livros, combinar doutrinas e aplicá-las, isso 
é um pouco mais difícil. Se eu quiser apresentar todos os dias cem projetos, não tenho mais que 
copiar ou traduzir a legislação da França, da Inglaterra, da Bélgica etc.; mas eu não faço isso. 

Senhores, a questão constitucional está portanto debatida, esclarecida; o nosso triunfo, 
repito, é o mais completo que se possa imaginar. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Em repetindo isso dez vezes está demonstrado. 
O SR. D. MANOEL: – Vinte vezes, trinta, quantas quiser, até que o Sr. presidente me 

advirta; com os mais não me importo. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – E os outros importam-se muito. 
O SR. D. MANOEL: – Isso sei eu, tanto que nem lhes falo. Ora, que muito é que este 

humilde senador, que não tem as honras de chanceler, de governador, não tenha quem com ele se 
importe? Mas hei de combatê-los quando me parecer, também estudo, também sei apresentar as 
minhas razões, tenho os meus pergaminhos, também estudei em Coimbra. 

Mas vamos à questão de direito criminal, que não pode ser menos importante do que a 
constitucional. É horrível que se infrinja um ou outro artigo da constituição; mas é horribilíssimo 
que se derrame o sangue brasileiro, que se sujeitem os cidadãos aos conselhos militares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores, lendo um desses filósofos de que não gosta o Sr. Limpo de Abreu, achei que nesses 
tempos antigos a jurisprudência criminal era em geral a mais bárbara. A explicação é fácil, dá-a o escritor. 
Estava de acordo com as barbaridades desses tempos; estas idéias luminosas para as quais contribuiu 
muito o facho do Evangelho, não eram conhecidas; supunha-se que o único meio de prevenir e punir os 
crimes era o sangue, os tormentos, a morte. Os últimos jurisconsultos que ainda advogaram esta 
jurisprudência criminal foram três homens notáveis, que são conhecidos dos nobres senadores, 
principalmente daqueles que se têm dado ao estudo destas matérias, Carpzov, Claro, Farinacius. 

Estes três homens ainda sustentaram a necessidade da conservação desta jurisprudência criminal; 
mas pouco tempo depois apareceram as verdadeiras luzes sobre a matéria, e então um grande número de 
escritores em toda a parte do mundo se levantou para combater aqueles outros escritores e destruir suas 
doutrinas. Disse com graça um escritor que fala desses três criminalistas: "Parecia que o mundo os tinha 
condenado a um perpétuo esquecimento, que nunca mais seus nomes deviam ser proferidos senão como 
indicativos da barbaridade e do horror." Muito se enganou este jurisconsulto a quem eu me refiro, pois nos 
nossos dias as doutrinas de Carpzov, Claro e Farinacius resuscitaram. 

Senhores, os dois projetos não foram só bebidos na lei de Dracon e no código da Bélgica; estou 
persuadido que os que os apresentaram foram ler os escritos daqueles três criminalistas; que as doutrinas 
deles foram transcritas no projeto em discussão, projeto apresentado pelo Sr. ministro da guerra e assinado 
pelo Sr., presidente do conselho de ministros. Ora, diga-me V. Exª., se eu chamar a estes senhores, 
Carpzov, Claro, Farinacius, V. Exª. pode me chamar à ordem? 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Assim como não pode se lhe chamar coisa pior. 
O SR. D. MANOEL: – Se me chamarem jurisconsulto dos tempos modernos, não me importo com 

isso; parece-me que as idéias de direito criminal que tenho expendido são as do dia, são as que estão em 
voga. Se me disserem que pertenço a essa escola, não me importo; mas se me disseram insultos e 
dessaforos, hei de responder com toda a força de que sou capaz. Se me disserem que as minhas idéias 
não têm senso, que são absurdas, não me importo, porque ao menos posso responder que as doutrinas 
não são minhas, que se erro, se digo absurdos, é com os escritores que as sustentam. Se porventura eu 
seguir uma doutrina que para alguém é absurda, posso escandalizar-me por dizerem que é absurda? Não. 
O que digo é que as doutrinas do projeto são as dos três criminalistas nomeados, que, como V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exª. sabe muito bem, porque é eminente nesse ramo, assim como é em outros, são reprovadas 
por todos os escritores modernos. 

Há poucos dias citou-se Vattel, disse-se que Vattel considerava a pena de morte necessária 
para os espiões. Ora, V. Exª. sabe perfeitamente que Vattel escreveu o direito das gentes, isto é, 
escreveu sobre o direito que rege as nações, e todos nós sabemos que o direito que rege as 
nações é esse, eu o disse; os escritores que combatem essa doutrina confessam que em geral os 
espiões são punidos com a pena de morte. Mas, senhores, Vattel é jurisconsulto criminal? É um 
homem certamente notável pelo exato conhecimento que tem do direito das gentes; mas Vattel 
não é deste século, não é criminalista. Vattel refere, portanto, aquilo que encontrou no direito das 
gentes a respeito do crime de espionagem. Se me apontassem escritores modernos, criminalistas 
que não levantassem sua voz contra essas penas violentas, desproporcionadas aos delitos, podia 
dizer-se ao menos que o objeto era controvertido, porque uns pensavam de um modo, outros de 
outro; mas eu possuo sete criminalistas, alguns de primeira ordem; fui consultá-los sobre o fato, 
e todos, sem discrepância, concordam nas idéias que tenho emitido na casa. E o que nós sabemos 
de quem é? É o que inventamos? Não, é o que ele nos ensinam; a vantagem está em saber ler e 
aplicar. Nós não temos ciência infusa, temos a que bebemos nos livros. 

Depois, não provei eu que essa legislação bárbara está revogada pela sua não execução? O 
que quer dizer existir na Inglaterra uma lei que impõe a pena de morte ao homem que furta 40 
schillings, se essa lei não é executada, se está em desuso? Se estas penas não se põem em 
execução, apesar de existirem nos códigos, é porque se está convencido da sua barbaridade; e se 
ainda existem, é porque essas nações não querem ser fáceis em revogar os seus códigos; algumas 
mesmo querem imitar a Inglaterra, conservando o que é antigo, sem alteração. Mas porventura 
não tenho eu provado na casa que os criminalistas modernos reprovam semelhante legislação, e 
que a querem ver substituída por outra mais branda? Voltaire foi o primeiro que nas suas cartas ao 
grande Frederico da Prússia fazia ver que a legislação da Prússia não estava a par da ilustração de 
um príncipe que fazia época no mundo pelo seu saber. E o que respondia o grande Frederico? 
"Oferecei-me vossas idéias sobre o assunto, continuai a instruir-me com vossas cartas." 

Portanto, senhores, para que se nos apresentam aqui estas idéias que são um verdadeiro 
anacronismo? Para que se insiste num projeto que está já condenado pela opinião de todos os 
jurisconsultos modernos; um projeto cujas idéias só estão de acordo com as de Carpzov, Claro, e 
Farinacius, mas que são reprovadas por todos os escritores de nota? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, peço ao senado que medite no seguinte trecho. É ainda de Royer Collard. 
Infelizmente não está presente o nobre senador por Minas pois eu de propósito fui consultar 
Royer Collard para contentar o nobre senador que tinha reprovado todos os filósofos e 
criminalistas que tenho citado na casa. Eu dizia comigo: Pois nem aceitará Royer Collard quando 
eu o citar? Filósofo tantas vezes lembrado na outra câmara pelo nobre senador por Minas? V. Exª. 
há de lembrar-se bem destas citações, e também o nobre senador pela Bahia o Sr. Gonçalves 
Martins, que tem uma memória excelente. 

Diz Royer Collard: 
"Há duas maneiras de destruir a liberdade de uma nação; a mais usada é substituir o arbítrio 

às regras das leis; a mais funesta é introduzir a injustiça e a violência nas leis mesmas. O arbítrio, 
passageiro por sua natureza, não pode fundar-se senão em uma necessidade real ou pretendida, e 
cessa de direito quando esta necessidade se desvanece. Mas quando o legislador, arrastado pelo 
erro ou fraqueza, permite à injustiça enraizar-se até nas leis, quando para satisfazer necessidades 
passageiras, interesses secundários, paixões enfim, prescreve à sociedade regras que estão em 
desacordo com os seus costumes e hábitos, com o grau e natureza de sua civilização e de suas 
luzes, o legislador espalha então com suas próprias mãos sementes de discórdia e de perturbação. 
Em breve tempo estas sementes se desenvolvem; tornam-se primeiro resistências, depois facções; 
cedo ou tarde produzem seus frutos, revoluções. As leis opressivas são uma tirania permanente e 
durável. Ora, quando a injustiça está enraizada nas leis, pode acontecer que pelos esforços que o 
povo faz para arrancar essas raízes o edifício todo desabe." 

Eis a razão por que eu tanto tenho combatido o projeto. Eu esperava até que as doutrinas de 
Royer Collard convertessem o nobre senador por Minas às minhas opiniões, que ele dissesse: 
"Tendes razão; como é Royer Collard quem fala assim, estou disposto a retirar o meu apoio ao 
projeto, visto que o filósofo da minha predileção lhe é contrário." 

Ah! se me fosse lícito pedir à sombra de Royer Collard que viesse converter um seu antigo 
discípulo, que viesse mostrar-lhe o caminho errado em que anda de tempos a esta parte, que lhe 
dissesse: "Discípulo tão aproveitado outrora, mudaste de convicção; ousaste, a despeito das 
minhas doutrinas, apresentar um projeto desta ordem?" Desaparecesse embora a sombra de Royer 
Collard depois de ter dirigido esta advertência ao seu discípulo amado. 

Parece-me que ainda tenho mais algumas passagens de Royer Collard para mostrar quem é 
que se tem afastado dessas doutrinas, se são aqueles que outrora tanto as proclamaram e 
defenderam, se os que ainda hoje as trazem em apoio das suas opiniões. Parece, pois, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que o nobre senador por Minas está esquecido das doutrinas do seu mestre, parece mesmo que as 
têm abjurado. Eu ainda me lembro delas, ainda as sigo; e Deus queira que não me afaste delas 
enquanto tiver um momento de vida, porque me parecem as únicas verdadeiras, as que podem 
salvar os povos. Eu digo como dizia o ilustre Martignac depois da revolução de julho: "Quantas 
vezes disse eu ao governo que atendesse para o estado do país, que prevenisse em tempo uma 
grande calamidade; que a moderação, o respeito à constituição podia salvar a França; mas que, se 
continuasse no sistema que tinha adotado, ela se perderia, talvez sem remédio." As admoestações 
daquele ministro francês foram desprezadas, e até escarnecidas; e o resultado foi a grande 
revolução de julho de 1830. 

Eis porque eu continuo a pugnar pela fiel observância da constituição, porque combato um 
projeto que viola a constituição e posterga os foros da humanidade, que tem declarado guerra aos 
princípios luminosos que regem e dirigem o século. 

Senhores, esqueci-me quando tratei da questão constitucional, a respeito das comissões 
militares, de citar uma passagem que vem a propósito; não é de Royer Collard. O senado não há 
de levar a mal que a leia: "O governo que substitui juízes forçados aos órgãos ordinários da lei, 
anuncia o desígnio de satisfazer vinganças; e a única diferença que se pode notar entre os 
comissários que ele nomeia e os assassinos, é que os primeiros se encarregam de infligir a morte, 
fazendo-a preceder da cerimônia de uma sentença, e os últimos a dão eles mesmos, e 
imediatamente. Seja qual for a cor debaixo da qual se apresentem os tribunais de exceção, seja 
qual for o nome que se lhe dê, seja qual for o pretexto por que se constituem, deve-se considerá-
los como tribunais de sangue." 

Veja V. Exª., Sr. presidente, se estes escritores não escreveram mesmo para este país, veja se 
não se está verificando tudo quanto eles previram, tanto é verdade que os homens são os mesmos 
em todas as partes, que os mesmos crimes, os mesmos excessos se praticam em toda a parte; 
veja como entre nós aparecem as doutrinas que eles condenavam principalmente com aplicação à 
França, porque este escritor é francês, e quem é? É certamente um dos primeiros criminalistas, é o 
sábio Réranger, não o poeta, mas o criminalista. Assim é que ele falava contra os famosos 
conselhos e comissões especiais que se estabeleceram na França logo depois da revolução; assim 
é que ele se exprimia para ao menos evitar que no seu país se repetissem as mesmas horríveis 
cenas contra a constituição e as leis. É um filósofo, mas é um homem de conhecimentos vastos, 
cujas virtudes mesmo mereciam maior respeito e estima. A moderação com que ele fala é digna de 
notar-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Já vê o senado que eu nas minhas idéias apóio-me nesses homens. Posso, confesso-o, usar 
de expressões um pouco mais fortes e veementes; mas no meu pensamento e no meu coração 
existem essas belas doutrinas ensinadas por esses sábios que tenho estudado. 

Senhores, confesso ingenuamente, sou doutrinário, é o sistema político que mais me tem 
agradado; os escritores desse sistema sempre foram felizmente aqueles que consultava ou 
quando era estudante, ou quando fui juiz de direito de uma das comarcas do Rio de Janeiro; então 
li e reli esses escritores. Os outros o que fazem? Consultam-nos? E se os consultam, adotam suas 
doutrinas? Não. Embora na discussão usem de expressões menos fortes, embora se apresentem 
na tribuna com mais sangue frio e moderação, quanto às suas doutrinas declaro que não as adoto. 
Não venho aqui impor de sábio, apresentar o que leio como se fora próprio; não tenho vergonha 
de dizer que li o que tenho dito nesses escritores, nesses criminalistas, nesses filósofos. Como, 
pois, Sr. presidente, havemos de, depois destas doutrinas tão sãs que tenho lido ao senado, 
adotar um projeto que estabelece a pena de morte para tantos casos? Senhores, o projeto é tão 
bárbaro, tão insensato, tão atroz, que não se envergonha de punir com a morte, como já disse 
nesta casa, ao pai de família que vai convidar seu filho para desertar. É tal a generalidade em que 
está concebido o artigo, que o pai de família que convidar seu filho para desertar, verificada a 
deserção, é punido com a morte. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Nego a generalidade; é se o convidar a desertar para o inimigo. 
E isso é mesmo ato próprio de um pai! 

O SR. D. MANOEL: – Pode muito bem ser que o convite de um pai ao filho para desertar 
para o inimigo não tenha por fundamento o motivo que se supõe; às vezes só o medo da morte 
pode ditar essa deliberação. Pode ser que o filho tenha de marchar com o seu corpo ao encontro 
do inimigo, e que o pai lhe diga: “Tu vais na frente do teu batalhão, podes morrer, eu fico privado 
do teu amparo, ao menos foge, vai para o campo inimigo, oculta-te, livra-te assim da morte." 
Aqui há, não um motivo torpe, mas um motivo de compaixão de um pai quando fala a um filho. 
Bastava isto para mostrar a atrocidade do projeto. Não é possível que haja um legislador que puna 
com a morte a um pai que cometer este crime. 

Senhores, este projeto não atende a circunstâncias atenuantes, não atende a princípio 
algum, foi copiado de Carpzov, Claro, Farinacius, e do código da Bélgica. E entretanto este projeto, 
cujas doutrinas estão em oposição às luzes do século, deve, segundo a vontade do ministério, ser 
aprovado pelo senado. 

Senhores, se este projeto não é preciso, para que tanto afã para que passe? Para que pondes 
de parte matérias muito mais interessantes? E quem é que vos pede este projeto? Ouvi na casa que 
este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



projeto foi pedido pelo Sr. conde de Caxias. Desejava que alguém me dissesse se isto era exato. Conheço 
muito o Sr. conde de Caxias, faço-lhe justiça, é general bravo, mas de um excelente coração. Concordo em 
que ele julgue necessárias algumas medidas. O ano passado apresentou-se aqui o pai deste projeto, 
porque este é filho do tal projeto em que se autorizava o governo para alterar a legislação militar feita na 
parte relativa às penas, como ao processo. Ora, este projeto o ano passado foi morto; e de que maneira? O 
Sr. ministro da guerra dormiu sobre o caso, consultou os seus colegas, e ficou horrorizado. Parece que eles 
lhe disseram. “Vá já para o senado, mande o projeto para uma comissão, mas de forma que não apareça 
mais.” O nobre ministro da marinha foi naturalmente um dos que deram este conselho. Eu quando no dia 
seguinte de manhã vi algumas seges dos Srs. ministros à porta da casa do Sr. ministro dos negócios 
estrangeiros, conheci que havia negócio muito importante, e quando vim para o senado e ouvi o Sr. ministro 
da guerra fazer o requerimento para que o projeto fosse remetido a duas comissões, conheci então que os 
conselhos da noite, e sobretudo os conselhos dos nobres ministros, tinham feito com que fosse rejeitado o 
presente funesto que lhe ofereceram. 

Investiu-se o ministério de um poder de tal ordem, de um poder discricionário, sem que ele o pedisse: 
o que quer dizer isto? Quer dizer que há homens superiores aos ministros, que lhes dizem: “Vós não sabeis 
o que convém ao país; mas nós entendemos que esta medida é necessária, aceitai-a.” Há fora do ministério 
quem faça isto, e há mais de um (para o Sr. ministro da marinha); não sabe disto? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sei agora. 
O SR. D. MANOEL: – Deixe-me contar-lhe uma história que vem a propósito. Logo depois que foi 

chamado de Neuilly o duque d’Orleans, em 1830, para tomar o lugar de regente do reino... 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador ocupa o senado com estas divagações... 
O SR. D. MANOEL: – Vem a propósito; V. Exª. há de permitir que conte este fato. Havia um grande 

número de aspirantes às pastas, e não houve remédio senão nomear uns poucos de ministros sem pastas. 
Parece-me que no nosso país, não só há ministros sem pasta, senão também governadores dos ministros... 

O SR. PRESIDENTE: – É uma digressão inteiramente alheia à matéria que se discute. 
O SR. D. MANOEL: – Já contei a história, vou ao meu assunto. 
Sr. presidente, não acho nada mais perigoso do que pôr em oposição a consciência pública e a lei. 

Que futuro prepara esta imprudência? Desde o momento, Sr. presidente, em que há grande dúvida entre os 
membros do corpo legislativo sobre a constitucionalidade de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



um projeto de lei; desde que notabilidades do corpo legislativo se levantam para acoimá-lo de 
inconstitucional, a prudência exigiria que o ministério, ou o retirasse, ou o modificasse. Mas quando, além 
da discussão havida no corpo legislativo, a imprensa e o país em geral acusam o projeto de ofender a 
constituição; quando, senhores, poucas vozes se levantam para responder a esta acusação, então não é 
mais a prudência, a necessidade exige que este projeto seja retirado. 

O senado viu quantas vozes se levantaram no senado para acusarem este projeto de 
inconstitucional, muitas mais do que para sustentarem a sua constitucionalidade. O ministério nem uma 
palavra disse sobre esta questão: a imprensa, a que eu leio, não se atreve quase a sustentar a 
constitucionalidade do projeto; das províncias chegam todos os dias muitos jornais, vêde qual é o que elogia 
este projeto; eu ainda não vi nenhum. O que quer isto dizer? É que a opinião pública, essa rainha do 
mundo, se tem manifestado da maneira a mais patente contra tal projeto. Os mesmo amigos do ministério 
tremem porque não sabem se amanhã o ministério ainda será composto dos seus correligionários. 
Ninguém, senhores, ousa sustentar semelhante projeto, apenas o tem defendido dois membros da 
comissão. As notabilidades da casa, que são jurisconsultos, não abrem boca em matéria a respeito da qual 
são tão competentes. O nobre senador pelo Rio de Janeiro ergueu suas vozes, que não foram ouvidas, 
demonstrou a barbaridade do projeto da maneira a mais manifesta com aquele critério, com aquela erudição 
que transluz nos seus discursos. E ninguém tem defendido o projeto senão a comissão, que tinha o rigoroso 
dever de o fazer. O que quer isto dizer? O que há pouco ponderei, e é que o senado não quer esta lei, mas 
que circunstâncias particulares por que dá o seu apoio ao ministério, fizeram com que o aprovasse para 
passar à terceira discussão, talvez para que nela sofresse modificações; mas o que é verdade é que o 
projeto está em contradição com a opinião pública, que se tem manifestado da maneira a mais clara 
possível. Para que, portanto, insistir em semelhante projeto? Para que continuar a ter o país no estado de 
alarma em que se acha? 

São estes projetos, senhores, que fazem um mal imenso, que têm a força de criar propagandas; e é 
para que elas não apareçam no país que eu combato o projeto. Senhores, é necessário para o ministério 
que essa horrorosa profecia do Sr. ministro da justiça se realize, é necessário que haja motivo para que se 
diga: “Bem afirmou o Sr. ministro da justiça que havia uma propaganda contra as instituições do país.” Este 
projeto é a luva atirada ao país, como quem diz: “Ou haveis de suportar uma lei de sangue e 
inconstitucional, ou se vos levantardes a nossa profecia está realizada.” E então o que haverá? O 
julgamento desses desgraçados, embora não haja guerra, pelos conselhos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de guerra e comissões militares. E, portanto, o facho da discórdia que o projeto, se for convertido em lei, vai 
atear em todo o país. E isto quando? Quando todos os dias nos fala o trono em conciliação. Pois é maneira 
de conciliar os brasileiros, excitar as revoltas para ter ocasião de esmagar a esses adversários, que é o que 
vós quereis; conselheiros da coroa? Eis porque eles gostaram da revolta de Pernambuco, porque as coisas 
não lhes iam bem. O ministério estava agoniado; não tinha um pretexto para certas medidas; 
desgraçadamente houve a desordem de Pernambuco, o ministério teve ocasião de aniquilar seus 
adversários, para assegurar o triunfo nas eleições, e ter, como teve, uma câmara composta unicamente de 
amigos seus. Eu receio que o ministério que está provocando a nação brasileira, e para isso atirou esta 
luva, porque o projeto é uma verdadeira provocação, ache infelizmente quem a levante. 

Eu gritarei sempre aos meus concidadãos: “Tranquilizai-vos, obedecei à lei se passar; foi discutida, 
votada e sancionada pelo poder competente; obedecei, evitai incorrerdes nela, mas não levanteis contra ela 
a bandeira da revolta. Não vos sirva ela de pretexto para ensangüentardes o solo brasileiro para depois 
serdes esmagados, como o sereis, porque o ministério não quer outra coisa, não pode viver sem sangue, 
não pode conservar-se sem haver rebeliões. Se não fora os acontecimentos de Pernambuco, já o ministério 
não existiria, isto é evidente. É necessário, pois, que nós os oposicionistas escrevamos assim para as 
províncias: "Se o projeto vier a ser lei do país, obedecei-lhe, e apelai para tempos mais felizes, em que o 
corpo legislativo fará o que lhe cumprir.” 

Se não fora o desejo de provocar a nação brasileira, o ministério por certo não teria apresentado 
semelhante projeto; e guardou-se para o apresentar quase no fim da sessão, e o pretexto foi a guerra 
iminente nas margens do Prata. Mas já o ano passado se tinha apresentado outro projeto de que fiz 
menção, e veja-se a relação que há entre um e outro. E não hei de dizer, Sr. presidente, que há uma facção 
que governa o ministério? Para mim é isto da última evidência. Há homens superiores ao ministério, a cujas 
ordens o ministério obedece cegamente... e que não obedeça!... E são entretanto estes os que o ministério 
traz nas palmas das mãos; e aqueles que o não incomodam, nem têm com ele pretensões, e que lhe fazem 
as suas censuras, sem lhe negarem os meios necessários para dirigir o país, estes são escarnecidos, 
injuriados, ultrajados nesse poste chamado Correio da Tarde, estipendiado pelo ministério. 

Como é possível, Sr. presidente, que uma voz generosa, que um brasileiro que ama a sua pátria, que 
tem hoje tantos motivos para desejar que ela se conserve tranqüila, forte e unida, possa deixar de clamar 
contra semelhante projeto? Nem se diga que nós falamos aqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



para tomar tempo, para impedir que o projeto passe. Pois nós temos força para impedir que o projeto 
passe? Pois o governo não tem direito de aconselhar à coroa para que prorrogue a sessão, se porventura 
for necessário? Depois, o que nos importa a nós que a discussão se demore mais três ou quatro dias? 
Tanto faz que o projeto passe hoje, como amanhã ou depois; mas o que queremos é protestar, é dizer: – 
Fizemos o que nos foi possível, falamos as vezes que o regimento nos permitia, para mostrar ao senado 
brasileiro a necessidade em que estava colocado de não dar o seu assenso ao projeto; falamos para que a 
todo o tempo o Brasil não diga – pelo vosso silêncio concorrestes para a passagem de um projeto que 
julgavéis danoso ao país; pelo vosso silêncio fizestes com que nós não soubéssemos a maneira por que 
cada um de vós pensava a respeito da matéria deste projeto. Então podíamos até ser tachados de egoistas 
por gozarmos dos cômodos da nossa posição, sem participarmos dos incômodos da discussão. Sim, dos 
incômodos da discussão, porque quando se discute muitas vezes é preciso estudar muito, pensar muito. 
Isto é sempre incômodo. A vantagem é estar aqui sentado, olhar para aquele banco, ver quando o 
ministério se levanta, e levantar-se também. Mas eu declaro que não estou disposto a ser autômato; estou 
no firme propósito de combater todos os projetos desta ordem enquanto as minhas forças não me 
abandonarem. A respeito das iras, das malquerenças do ministério, isso não me importa, é coisa muito 
pequena quando se trata do meu dever; a respeito dos meus cômodos, ponho-os de parte, quero sofrer os 
incômodos uma vez que a minha consciência esteja perfeitamente tranqüila. 

Sr. presidente, V. Exª. não tem visto que a casa não tem que fazer? Em duas sessões não houve 
casa, em outra levantou-se antes de uma hora, e no dia imediato ocupamos dez minutos com três pensões! 
E dizem que nós é que de propósito demoramos as discussões, isto quando o senado não tem trabalhos 
prontos. Veja-se se não é escarnecer da oposição fazer-lhe uma tal acusação? 

Senhores, o legislador deve proceder sempre com humanidade, com moderação na imposição das 
penas. Este pensamento, que Montesquieu desenvolve com aquele espírito profundo que o caracteriza 
acha-se pouco mais ou menos nas seguintes palavras, que peço licença para ler ao senado: 

"A experiência nos tem mostrado que nos países onde as penas são doces e moderadas, o espírito 
do cidadão é tão impressionado delas como o é em outros pelas grandes. Não se deve levar os homens 
pelas vias extremas, é preciso empregar com reserva os meios que a natureza nos dá para conduzi-los." 

Ora, Sr. presidente, se Montesquieu, que já não é destes últimos tempos, assim se exprimia 
mostrando a barbaridade e ferocidade da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



legislação criminal por que se regiam os povos do mundo, o que diremos nós nos dias em que vivemos? Se 
já então, senhores, esse, como lhe chamam, legislador das nações, esse homem que se a humanidade 
tivesse perdido os seus foros ele os teria recuperado, se esse homem assim discorria em diferentes 
capítulos de sua obra magnífica, e nos mostrava a necessidade da doçura na imposição das penas, como 
nos havemos de apartar do caminho traçado por esse grande filósofo e jurisconsulto para irmos beber 
disposições tão atrozes nos códigos da Bélgica, e nos Carpzov, Claro e Farinacius? Já não falo de Dracon, 
porque enfim é muito antigo. Como é, Sr. presidente, que havemos de fazer resuscitar idéias que já 
estavam mortas, princípios de que já ninguém se lembrava, teorias que estavam sepultadas no pó do 
esquecimento? Como é, Sr. presidente, que havemos de fazer uma censura muito forte e muito justa ao 
nosso código criminal? 

Pois, senhores, em 1830, em que já essas idéias luminosas eram tão conhecidas, em que os livros 
que as desenvolviam eram tão lidos, o legislador brasileiro se afastou de todos os códigos da Europa, sem 
exceção de um só, para fazer uma legislação acomodada às circunstâncias do país, ao seu caráter, à sua 
amenidade, à sua doçura e civilização; digo, se o legislador brasileiro atendeu a estas circunstâncias e 
promulgou um código que, eu repito pela vigéssima vez, é o mais perfeito, o mais humano dos que existem, 
como é que havemos de dizer hoje que a ilustração do país retrogradou, que é indispensável lançar mão de 
penas bárbaras para servirem de estímulo para que não se cometam crimes? Pois nós nestes anos não 
temos ganho, e ganho consideravelmente, em civilização, em ilustração, no conhecimento da verdadeira 
jurisprudência criminal? Mas o projeto diz-nos o contrário, supõe-nos bárbaros, diz que tudo isso é mera 
teoria, que para nada presta. "Eu estou no positivismo, disse o Sr. Limpo de Abreu, não quero saber de tais 
escritores, nem de filósofos; o que quero saber é o que diz o código da Bélgica e dos Estados Unidos." 
Então passou a ler vários artigos desse código, para nos convencer de que a nossa jurisprudência criminal 
não deve ser a desses filósofos e criminalistas, mas a de tais códigos. Eu já perguntei, Sr. presidente, e 
repito: Por que não fostes beber a vossa legislação em um país mais civilizado do que a Bélgica, por 
exemplo, a Inglaterra? Por que não copiastes as doutrinas dos seus estatutos acerca dos crimes de que fala 
o art. 1º do projeto? Ah! essas disposições eram bárbaras, e não o são as da Bélgica? A diferença, Sr. 
presidente, é para mais ou menos, bárbara é a legislação de ambos os países, bárbara é a legislação 
criminal de todos os países da Europa. Apesar das reformas que alguns, como a Rússia, a Toscana e a 
Sardenha têm feito nessa legislação, ainda os seus códigos não estão a par da civilização do século, ainda 
são necessárias novas reformas para que eles possam dizer que seguem os princípios de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



uma verdadeira jurisprudência criminal, para que possam dar uma prova de que a filosofia do direito criminal 
brilha nas páginas desses códigos, assim como brilha nas do nosso. É na verdade agradável, é satisfatório, 
é belo, apesar de não sermos principiantes, porque temos poucos anos de existência política, ver que o 
nosso código pode ser oferecido como modelo, em relação aos que regem a Europa. Parece-me que um 
brasileiro cheio de ufania pode assim exprimir-se, porque exprime uma verdade. Para que portanto o 
ministério e a comissão se separaram destes princípios luminosos, desta marcha tão bela que nos tinha 
traçado o nosso código? O código nos dizia: "Se para o diante houverdes de legislar criminalmente, não vos 
afasteis do sistema que vos tenho traçado. É possível que precise de reforma, porque é obra de homens, 
mas notai que a base é a brandura, sem todavia excluir a necessária severidade para a punição e 
prevenção dos delitos. 

Mas, Sr. presidente, no que insisto é que em um projeto desta ordem não podia o ministério 
conservar-se em silêncio quando se tratasse de discuti-lo. Não é possível que o ministério continue a 
conservar-se silencioso sobre um projeto que dele partiu, e que tem sido tão combatido. Isto denota que o 
ministério não tem mais consciência, tanto da constitucionalidade, como da justiça do seu projeto, ou que 
não se considera com forças para responder aos adversários que o têm combatido. Eu conheço que no 
ministério há homens que certamente podiam fazer judiciosos e brilhantes discursos nesta matéria, por isso 
não posso concordar em que eles, apesar das valentes razões com que tem sido combatido o projeto, não 
se tenham apresentado na arena com medo da derrota. Então devo antes escolher a primeira hipótese, isto 
é, que o ministério já não tem mais consciência da constitucionalidade do projeto e da justiça das suas 
disposições; que o ministério sondou a opinião pública, e que ouvindo-a proferir a sua sentença contra o 
projeto, receiando tomar sobre seus ombros tamanha responsabilidade, entregou-o aos ombros hercúleos 
daqueles que o sustentaram na primeira e segunda discussão, e que naturalmente hão de sustentá-lo na 
terceira. Mas V. Exª. há de notar quais foram os discursos com que se sustentou o projeto na segunda 
discussão. O que mais falou no projeto, que foi o Sr. Limpo de Abreu, nada provou, limitou-se a ler o código 
da Bélgica; razões convincentes, razões justificativas do projeto, ele não as apresentou, porque é 
dificultoso, senão impossível apresentá-las. Pois um projeto que calca aos pés a constituição, a justiça e os 
princípios da jurisprudência criminal, que até despreza o modelo que devia ter em vista, que é o código 
criminal, pode ser justificado? Pode por meio de sofismas que fascinem por momento os espíritos dos 
incautos, mas com razões plausíveis não é possível, eu ainda não ouvi nenhuma, o que justifica cabalmente 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



oposição que fazemos a semelhante projeto; projeto que, repito, nunca devia ter aparecido nesta casa, 
porque a idéia que ele vai dar de nós é a mais triste que é possível. Eu já disse, quando os criminalistas 
lerem este papel, se ele passar em lei, o que dirão de nós? "Estais dois séculos pelo menos aquém da 
civilização; para vós não há mais Voltaire, Beccaria, Rossi etc., etc.; volveram os tempos dos Carpzov, 
Claro e Farinacius; volveu a barbaridade das leis criminais, contra a qual tanto tem clamado os escritores 
desde o 18º século. 

Para vós não há civilização. Porque se fôsseis civilizados não podíeis admitir semelhante projeto, ou 
não o podíeis aprovar para que fosse convertido em lei! Chamar-nos-ão bárbaros, e eu não quero, Sr. 
presidente, que o meu país passe por bárbaro. Se não posso ter a presunção de que o meu país esteja a 
par dos grandes países que servem de modelo, não quero também que se diga que somos bárbaros. Nós já 
temos bastante ilustração, mas é necessário que fatos bem significativos mostrem a verdade desta 
asserção. É preciso que as nossas leis, sobretudo as criminais, apareçam com o cunho da civilização; é 
preciso que mostremos ao mundo que somos guiados por esse farol que nos foi ministrado por esses 
escritores de que há pouco falei, ou então incorreremos na censura que se faz à França, Inglaterra etc., que 
conservam leis bárbaras sem executá-las; então nos diriam: – Fazeis leis simplesmente com o fim de 
alterar, de reformar o que existe, sem ter em vista a utilidade pública, e para não serem executadas. 

É necessário, portanto, Sr. presidente, que mostremos, como disse, por fatos bem significativos, que 
no nosso país existe muito mais civilização, muito mais ilustração do que alguns supõem. Se nós, por 
exemplo, temos um governo representativo, que é a essência da civilização, se aquilo que as nações do 
mundo só tiveram depois de longos séculos de existência, nós apenas constituídos, abraçamos e adotamos, 
a conseqüência necessária é que as instituições, as leis do país devem estar em harmonia com a nossa 
forma de governo. A nossa forma de governo, senhores, não é a barbaridade das penas, quem a forma, 
quem a sustenta, é o contrário disto; é a doçura, é a brandura, é a humanidade quem pode tornar estável a 
monarquia constitucional. 

Não se creia que sou utopista quando assim me exprimo; não, senhores. Se eu viesse agora dizer, 
como disse um insensato na França: – não devem haver mais penas, ou as penas devem-se limitar a uma 
só –, com razão o senado podia me chamar tal. Mas porventura eu combato o projeto porque impõe 
algumas penas, porque estabelece um juízo privado para certos crimes? Não. Há dois juízos no projeto, há 
os conselhos de guerra, e há o juízo privativo composto de juízes de direito na forma da lei de 2 de julho do 
ano passado, eu digo que não se imponha pena alguma a certos fatos de que o código não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



faz menção? Já disse que não convém mesmo aumentar em tempo de guerra a pena de certos crimes a 
que o código tem imposto penas muito brandas? Não; o que eu digo é que não se podem admitir os 
conselhos de guerra; nem a pena de morte em nenhum dos casos de que fala o projeto. 

Não disse eu ao Sr. ministro da guerra em uma das sessões passadas que, se ele apresentasse um 
projeto sobre estas bases – crimes cometidos em tempo de guerra na província em que tiverem lugar as 
operações do exército, serão julgados por um juízo privativo; os crimes a que o código não impõe pena 
terão tal pena, aqueles a que o código impõe uma pena branda em geral terão tal outra em tempo de 
guerra? Não disse eu ao Sr. ministro que, se ele apresentasse um projeto sobre estas bases, eu 
concorreria, e talvez o senado concorresse com o seu voto para a sua adoção? É isto fazer oposição ao 
governo, ser utopista? É querer falar para tomar tempo ao senado?... Mas hei de concorrer com o meu voto 
para a adoção deste projeto?... isto é, para que se ofenda da maneira a mais clara a constituição do 
império, para que os cidadãos brasileiros sofram a pena de morte por crimes que nem talvez galés 
perpétuas devam merecer? Por certo, Sr. presidente, não posso de maneira nenhuma acompanhar nem o 
ministério, nem os que sustentam semelhantes medidas; hei de portanto continuar a protestar da maneira a 
mais clara contra tais doutrinas. 

Senhores, poderei ter-me servido de alguma expressão mais forte combatendo o projeto, mas tenho a 
convicção de que disse a verdade, e peço licença para ler a este respeito uma passagem do visconde de 
Châteaubriand. Ah! Sr. presidente, se eu pudesse, compararia a minha posição com a desse sábio francês, 
homem verdadeiro monarquista, mas constitucional; o primeiro comentador da carta francesa, que tinha 
prestado relevantes serviços ao Estado e às letras; que teve o título do primeiro literato da França nestes 
tempos. Um homem que tantas vezes tinha dado provas da sua adesão à monarquia foi acusado de 
conspirador, de propalar doutrinas subversivas das instituições monárquicas! Ele se defendeu já na tribuna, 
já na imprensa, e em um dos seus discursos notáveis na câmara dos pares, depois de ter feito censuras um 
pouco ásperas ao ministério de então pelas suas tendências revolucionárias, serviu-se das seguintes 
expressões: 

"As verdades que dizemos ofendem; ofendem, nós o sabemos. Quer-se dormir na borda do abismo. 
Depois de tantas revoluções, consideram-se como inimigos os que nos advertem de novos perigos. A voz 
que nos desperta é importuna; reconhece-se que não há senão homens apaixonados, ou enganados em 
suas ambições, que acham que tudo vai mal." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assim se exprimiu este sábio quando lhe faziam as mais severas censuras, quando lhe diziam o 
mesmo que aqui temos ouvido, que o nobre senador por Minas se encarregou de dizer que nós concitamos 
paixões, que levamos a desordem pelas províncias com os nossos discursos. Nós que dizemos a verdade, 
nós que advertimos o ministério de que está à borda do abismo, nós que dizemos ao ministério: – Onde ides 
com o vosso sistema? Para que quereis continuar a ter em alarma a grande família brasileira? De que vos 
servem estas medidas? Para que nos apresentais projetos cuja constitucionalidade é pelo menos duvidosa? 
Para que quereis penas que a civilização do século reprova, que todos os modernos criminalistas mostram 
que não são mais deste século? Quando dizemos isto, responde-se-nos: – Quereis concitar as paixões! 
Não, nós não queremos concitar as paixões. Porventura não temos que perder? Somos proletários? Não 
temos esta bela posição, mulher, filhos, parentes e amigos? Não temos também alguma coisa de que 
vivemos honestamente? Temos que ganhar porventura com desordens, com revoluções? Elas poderiam 
aproveitar a alguém, que não a nós; elas têm servido a alguns, que não a nós. Mas o que eu quero é que 
justamente o país veja que cumpro com o meu dever; não quero que se me tache de versátil, que se me 
diga que ando pedindo perdão aos ministros e ao partido; não, quero que o país me faça justiça: porque, Sr. 
presidente, eu espero que a meu respeito se não apliquem as palavras de Capefigue, na sua história da 
restauração. Eu as vou repetir em francês para não lhes alterar em nada o sentido: 

“Je ne sache rien de plus malheureux pour un pays, qu'un pénitent politique, qu'un homme qui a 
besoin de se faire pardonner par le pouvoir ou par les partis. On est sûr qu'il se jette dans les excès, et que 
les coups de discipline qu'il se donne touchent la société." 

Não, Sr. presidente, a minha proposição é outra, como disse. Eu tenho ao menos mostrado o 
caminho que o ministério deve seguir, o caminho único que pode salvar o país. Por muitas vezes tenho dito 
nesta casa que não há para o país salvação senão na união da grande família brasileira. Se não concorreis 
para que todos os brasileiros se unam, se não sois capazes disso, ou, se o não quereis, abandonai o vosso 
posto, retirai-vos, para que o país não seja sacrificado à conservação de seis homens que podem muito 
bem ser substituídos por outros. Nem se diga o que se disse em uma das sessões passadas, que era uma 
desgraça a queda do ministério, porque talvez que a política mudasse, e então podia o país ser levado ao 
abismo. Senhores, no Brasil não há senão um homem necessário, felizmente todos os mais nós 
substituímos facilmente. No país não há esses homens extraordinários, esses portentos, esses enviados por 
Deus que salvam os impérios, cuja morte traz a destruição de um reino inteiro. Não, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



senhores, somos iguais, ou pouco diferimos uns dos outros. A diferença é que uns gostam de 
Châteaubriand, o Sr. Limpo gosta mais de Royer-Collard; a diferença é que uns continuam a ler os 
criminalistas, o Sr. Limpo lê agora obras de medicina; uns decidem-se pelas teorias, pelas idéias de Guizot, 
outros vão para Thiers; mas não há no Brasil homem necessário senão um, e a Providência permita que a 
sua vida seja muito longa e venturosa. 

Sr. presidente, as duas horas estão dadas, e eu fiz tenção de as não exceder para não fatigar os que 
me fazem a honra de ouvir-me. Vou concluir, mas antes de o fazer permita-me o senado de repetir as 
seguintes palavras, que ainda são de Royer Collard: 

"Rejeito o projeto pelo respeito à humanidade que ele degrada, e à justiça que ultraja. Rejeito-o 
também por fidelidade à monarquia constitucional, que ele abala talvez, que compromete ao menos, e faz 
passar, na opinião dos povos, como infiel às suas promessas. É o único penhor que posso dar da minha 
adesão ao trono e às instituições. E vós, senadores do império, vós o rejeitareis, por que deveis 
testemunhar ao país o que ele é para vós e o que vós sois para ele." 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a discussão adiada, e as mais matérias dadas. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos. 
 

RETIFICAÇÃO 
 
No discurso do Sr. Jobim, em lugar de dizer-se: – Salvas imensas exceções, – diga-se: – Salvas bem 

poucas exceções. – Onde se lê: – religiosidade, – leia-se: – irreligiosidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Discussão do projeto que autoriza o governo a congregar um concílio dos bispos do 
império. Discursos dos Srs. Clemente Pereira, D. Manoel, visconde de Olinda, e Montezuma. – Projeto 

sobre o julgamento de vários crimes militares. Discursos dos Srs. Carneiro Leão, e Vergueiro. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê a carta imperial, pela qual é nomeado senador do império o Sr. Gabriel Mendes 

dos Santos. – É remetida com urgência à comissão de constituição conjuntamente com as atas das 
respectivas eleições a que se procedeu na província de Minas Gerais. 

Um ofício do 1º secretário da câmara dos Srs. deputados, remetendo a proposição da mesma câmara 
sobre a proposta do poder executivo, que fixa a despesa, e orça a receita geral do império, para o exercício 
de 1852 a 1853, com as emendas por ela aprovadas. 

A imprimir, e à comissão de fazenda. 
Outro do mesmo, acompanhando as seguintes proposições: 
A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º Fica o governo autorizado a criar mais dois lugares de escrivães de órfãos no município da 

corte." 
"Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário." 
"Paço da câmara dos deputados, em 11 de agosto de 1851. – Gabriel Mendes dos Santos, 

presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Joaquim Vilella de Castro Tavares, 2º secretário." 
À comissão de legislação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º Fica aprovada a aposentadoria concedida por decreto de 8 de maio do corrente ano a Felix 

Emilio Taunay, no lugar de diretor da academia das belas-artes desta corte, e professor de pintura e 
paisagem da mesma academia, com o vencimento do ordenado que atualmente percebe." 

"Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário." 
"Paço da câmara dos deputados, em 11 de agosto de 1851. – Gabriel Mendes dos Santos, 

presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Joaquim Vilella de Castro Tavares, 2º secretário." 
A imprimir. 
É lida e aprovada a redação do projeto que fixa as forças de terra para o ano financeiro de 1852 a 

1853. 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continua a discussão adiada na sessão antecedente do parecer da comissão de negócios 

eclesiásticos sobre o projeto que autoriza o governo a convocar um concílio dos bispos do império. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. Jobim. 
O SR. JOBIM: – Desisto da palavra. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Eu concordo com a ilustre comissão, quando diz que o governo tem 

nas suas atribuições poder suficiente para convocar um concílio nacional. De que o governo precisará só é 
de autorização para fazer algumas despesas necessárias, se para este fim é que a ilustre comissão quer 
informações do governo, será bem fundado o seu requerimento: mas parecia-me que então era mais 
simples reduzir o projeto a autorizar o governo para fazer as despesas que forem necessárias para a 
convocação de um concílio nacional. 

Que a convocação seria útil, é para mim fora de dúvida, e o mesmo governo parece reconhecer esta 
necessidade, segundo se infere do relatório do Sr. ministro da justiça. 

Parecia-me, pois, melhor que a ilustre comissão, em vez de pedir informações ao governo, 
propusesse que se lhe desse autorização para fazer as despesas necessárias; e o dinheiro será necessário 
somente para as despesas de expediente, porque, em regra, os diocesanos sempre fizeram as que lhes 
respeitam a custo das suas mitras; sempre assim se praticou, e não há razão para que se estabeleça agora 
uma prática contrária. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, princípio por duvidar da necessidade da convocação de um 
concílio, ainda que não é esta a 

 
 
 
 
 
 
 



questão de que trata o parecer. No relatório do Sr. ministro da justiça não se falou em convocação de 
concílio. Eu também o li, e há poucos dias foi ele lido nesta casa. 

O Sr. ministro da justiça expõe o estado do clero brasileiro, ou antes o repete que, por diferentes 
vezes, se tem dito no corpo legislativo; repete infelizmente uma verdade, e que é mais que muito conhecida 
no país. O Sr. ministro da justiça, no seu relatório, lembra também algumas medidas que julga 
indispensáveis para tirar o clero brasileiro do estado em que se acha, para fazer com que nós tenhamos um 
clero instruído e moralizado. Ora, se o nobre ministro da justiça e o governo entendessem que era 
indispensável a convocação de um concílio nacional ou provincial, deveria lembrá-la ao corpo legislativo, e 
solicitar os fundos necessários por levá-la a efeito. 

Portanto, declaro que duvido da necessidade da convocação de um concílio nacional. 
Estava inclinado a votar pelo parecer da nobre comissão dos negócios eclesiásticos, sem contudo se 

aditar a parte que requer o nobre senador pelo Pará, isto é, sem darmos autorização ao governo para fazer 
despesas com a convocação de um concílio nacional. Se o governo entende que essa convocação é 
indispensável, se entende que para ser realizada é necessário que o corpo legislativo dê os meios 
suficientes, diga-o com franqueza. Mas dar-se autorização para fazer-se despesas sem que ele o peça, 
parece-me que é ir além dos desejos do ministério; e se eu não estou disposto a dar tudo quanto ele quer, 
menos o estarei para dar-lhe mais do que ele pede. 

Há entretanto uma parte do parecer sobre a qual peço à ilustre comissão se digne dar-me alguns 
esclarecimentos. Diz a nobre comissão que é indispensável que se remeta este projeto ao governo, e que 
ao mesmo tempo se ouça a informação do Sr. bispo diocesano: pergunto, sobre que havemos de ouvir 
informações? É sobre a necessidade da convocação de um concílio? Mas se a nobre comissão reconhece 
que ao governo pertence convocar os concílios, o governo ouça o Sr. bispo diocesano, ouça mesmo o 
metropolita que há de presidir ao concílio nacional se porventura houver necessidade de o convocar, porque 
o senado sabe que é o metropolita a quem pertence a presidência do concílio nacional. Julgo, pois, que por 
ora é desnecessário ouvir ao prelado diocesano. O governo que o ouça, se porventura entender que é 
necessário convocar um concílio diocesano, e se há necessidade de convocar-se um concílio nacional; 
deverei então ouvir o metropolita, e mesmo todos os bispos do império. 

Sr. presidente, não sei se o ministério tinha na sua mente, quando falou no seu relatório sobre o 
estado do clero brasileiro, a convocação de um concílio. Eu confesso ingenuamente que não interpretei 
assim as palavras do relatório, porque era fácil dizer: "Para ocorrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aos males que sofre o país, cansados pela falta de providências adequadas que contenham e moralizem o 
clero brasileiro, é indispensável a convocação de um concílio. Peço ao corpo legislativo que consigne os 
fundos necessários para realizar esta convocação." Mas o nobre senador, que como membro da maioria, e 
ligado intimamente com o ministério, pode melhor conhecer quais são as intenções dele, talvez esteja 
habilitado para prestar-me as informações que eu desejo. (O Sr. Clemente Pereira faz sinal negativo.) O 
nobre senador diz-me que não, basta a sua palavra para acreditar que não está habilitado para afirmar à 
casa se o governo julga necessária a convocação de um concílio, ou seja nacional ou diocesano. Pois bem, 
desde o momento em que o nobre senador me assevera que não está habilitado para isso, não posso anuir 
ao seu pensamento, isto é, não posso concordar em que no parecer se autorize ao governo para fazer 
despesas, que não sei se são necessárias. 

Já vê V. Exª., pois, que hei de votar por uma parte do parecer; e se a nobre comissão houver de 
expor os motivos por que propõe que seja ouvido o prelado diocesano, talvez dê também o meu voto à 
segunda parte do mesmo parecer. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Eu tenho de votar contra o parecer na sua última parte, e hei de 
votar pela primeira, a qual, conquanto não esteja bem explícita, todavia entendo que satisfaz aos fins a que 
me proponho. 

O projeto trata de um concílio nacional, e por meio desse concílio quer que se prescrevam certas 
regras de disciplina eclesiástica. Eu oponho-me à convocação desse concílio nacional; entendo que a 
autorização dada ao governo, de que aliás ele pode entender não dever fazer uso, envolve já em si o 
reconhecimento por parte do corpo legislativo, o reconhecimento dessa necessidade, quando eu a não vejo; 
essa autorização dá ocasião a suscitarem-se desde já questões teólogicas, e eu receio muito lançar na 
população idéias que até aqui não têm ocorrido a ninguém. (Apoiado.) Nós já temos muitas questões 
políticas com que nos ocupar, não vamos agora aumentar as dificuldades criando também questões 
teológicas. (Apoiado.) O modo de reformar o clero parece-me que não está em novas leis (apoiado), as leis 
eclesiásticas são excelentes, uma vez que sejam observadas. 

Direi de passagem que as ordens religiosas floresceram com as regras por que se dirigem; mas 
porque não tem continuado entre nós o esplendor dessas corporações? É porventura por falta de lei, ou é 
porque não são executadas as leis canônicas, e em particular as bulas que regulam estas ordens 
religiosas? O mesmo digo a respeito do clero. Eu entendo que o que há por fazer neste caso seria a 
educação eclesiástica procurar instruir o nosso clero. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado, criando seminários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Em muitas províncias não acha aulas para se instruir; poucos são 
os estabelecimentos aonde pode ir beber a instrução própria do seu estado. Os que se dão à vida 
eclesiástica são muito poucos, e esta circunstância tem obrigado os diocesanos a empregarem alguns 
sacerdotes que em outras circunstâncias não seriam empregados. Esta é também uma das razões por que 
se acham nas vigararias muitos sacerdotes destituídos da instrução necessária. Alguns bispos alegam esta 
razão, não só para os empregar nas vigararias, como ainda para os admitir às ordens sacras. Eu conheço 
alguma força nesta razão; mas estou também que, se houvesse estudos regulares, que, se os diocesanos 
fossem rigorosos na execução das leis que regulam esse estado, a ignorância não seria tão geral, porque 
até a idade de vinte quatro anos há bastante tempo para se estudarem os elementos necessários para a 
vida sacerdotal. Mas infelizmente eles ordenam-os sem os estudos preliminares. Portanto, essa razão não é 
tão vigorosa em si, que absolva absolutamente da increpação de darem ordens a pessoas que não estão 
completamente habilitadas; mas enfim, é uma razão. 

Os párocos... não quero proferir uma proposição que pareça que vai ferir a todos, porque os conheço 
muito dignos, mas na realidade muitos párocos não pouco têm concorrido para o enfraquecimento dos 
preceitos religiosos, e tem havido também relaxação da parte dos bispos em tolerarem esses abusos. Ora, 
o que é isto? É falta de lei, ou é falta de execução da lei? Não é pois por falta de leis eclesiásticas que se 
observam alguns desmanchos nos sacerdotes; não sendo essa a causa, não sei a que vem um concílio. 

Eu entendo que alguma coisa se deve fazer em benefício dos povos, uma delas é regular o que se 
chama pé-de-altar, no que em verdade há muito abuso. Os párocos exigem mais do que aquilo que estão 
autorizados para exigir. Já disse que não quero ofender a generalidade dos vigários, conheço que os há 
muito dignos; mas o que digo é uma verdade, os fregueses muitas vezes não podem satisfazer as 
exigências dos vigários e continuam em má vida. Ora, os bispos podem remediar isso, e se o não fazem, 
cumpria que o governo os advertisse. O governo deve entrar neste objeto como muitíssimo importante, isto 
toca de perto à moralidade dos povos, e não seria fora de propósito que o governo, tomando conhecimento 
dos fatos apontados, chamasse os bispos a exercerem a fiscalização que lhes compete. 

Uma parte pois que é o cumprimento das obrigações dos párocos eu entendo que o governo a pode 
desempenhar sem nova lei, mas há outra que precisa de regulamento, e é a que se sujeita ao quantitativo 
das esmolas que se dão pelos batizados, casamentos, etc.; há muita variedade nos preços. Os párocos 
chamam-se à prática, e é uma das regras de direito que a prática regula o objeto, mas eu entendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que seria bom uniformar. Não digo que se iguale esse quantitativo em toda a parte, porque os valores das 
coisas não são em toda a parte os mesmos; talvez convirá uma regra para um bispado, e outra para outro, 
mas os bispos diocesanos, entendendo-se com o metropolita, podiam regular isto sem necessidade de uma 
autorização prévia. Isto feito, seria o projeto submetido ao corpo legislativo para a sua aprovação. Prepare-
se o trabalho primeiro, depois sabe o corpo legislativo sobre que tem de votar. Esse trabalho deve consistir 
em marcar-se o quantitativo com que os fiéis devem concorrer para as fábricas, pé-de-altar, ou como melhor 
se chame. Enquanto ao mais, não, o governo está suficientemente autorizado. 

Se pois eu não acho necessidade desse concílio, nem para prescrever novas regras de disciplina, 
nem para regular o outro objeto de que falo, não sei qual seja o seu fim. O projeto não está em discussão, 
mas está o parecer, e eu quisera que se acabasse já com isto, que não se deixasse essa esperança de 
reforma teológica de que tenho muito receio. Regulem-se, que não quero reforma, porque não a julgo 
necessária; regulem-se unicamente os dois objetos em que toquei, a instrução e os direitos do Estado; e, 
para isso, não se torna indispensável um concílio. Mas se há necessidade, é objeto de tanta monta, que 
deve partir do governo; o corpo legislativo não deve tomar essa iniciativa. Eu voto contra o parecer. 

A pedirem-se informações devia ser ao metropolitano, o qual ouvisse aos seus diocesanos sobre a 
necessidade de um concílio nacional ou provincial, o que entre nós é a mesma coisa... concílio nacional ou 
provincial, que entre nós é a mesma coisa. Não? (Apoiado.) Eu mostro em como é a mesma coisa. Chama-
se em direito canônico concílio provincial aquele que é convocado pelo metropolitano, e que se compõe dos 
bispos da província, desse metropolitano; ora, entre nós não há senão uma província, logo entre nós 
concílio nacional, e ao mesmo tempo provincial, é a mesma coisa. Talvez se julgue que concílio provincial é 
o que o bispo forma convocando os sacerdotes do bispado, não é isso; concílio provincial é o que se 
compõe dos bispos da província do metropolitano que o convoca, e concílio nacional é o que se compõe de 
todas as províncias. Como entre nós não há senão uma, tanto faz dizer-se concílio provincial como concílio 
nacional. 

Como disse, não acho necessidade de tal concílio; mas se o governo entende que ela existe, forme 
um relatório mui circunstanciado, em que o exponha e desenvolva, e então o corpo legislativo, se concordar, 
lhe dará os meios necessários para a sua realização. Como eu o julgo desnecessário, entendo que não 
devo votar para que se peçam tais informações. Aprovo somente a primeira parte do parecer que diz que o 
governo já está autorizado. Já disse que essa parte não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



desempenha cabalmente o objeto, mas entendo que satisfaz aos meus intentos, que são fazer morrer este 
negócio. Se o governo está autorizado para isso suficientemente, diz o parecer, de nada serve o projeto; já 
disse que o parecer não é bem explícito, mas entendo não dever levantar dúvida. Portanto, vencida a 
primeira parte do parecer, está quanto a mim, prejudicado o projeto. 

Hei de portanto pedir a votação por partes. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Pedi a palavra unicamente para dar uma explicação. Quando eu 

disse que do relatório do Sr. ministro da justiça se inferia a utilidade da convocação de um concílio nacional, 
não quis, nem podia dizer, que nesse relatório expressamente se declarava a necessidade dessa 
convocação. Tirei esta ilação, porque, manifestando o Sr. ministro da justiça que há necessidade de uma 
reforma no clero brasileiro, esta reforma, no meu entender, não pode fazer-se radicalmente senão por meio 
de um concílio nacional ou provincial, se assim o querem, pois que não há senão um metropolita. 

O SR. D. MANOEL: – Não apoiado. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – São modos de ver as coisas. Eu entendo que a reforma do clero não 

pode ser completa e radical senão por meio da convocação de um concílio. A isto opõe-se que não há falta 
de leis eclesiásticas; mas também nos tempos antigos da igreja havia leis eclesiásticas; e apesar de as 
haver, sempre se entendeu que estas leis não eram suficientes para conservar a boa disciplina da igreja, e 
que eram necessários concílios diocesanos e os provinciais. 

O nobre senador que falou em último lugar há de lembrar-se de que havia duas vezes no ano, e 
depois anualmente, concílios diocesanos, nos quais os bispos se reuniam com o seu clero, com os curas 
d'alma e párocos, para tratarem das reformas necessárias e da conservação das leis existentes. Havia 
também todos os anos, e depois de dois em dois anos, os concílios chamados provinciais, em que se 
reuniam os metropolitas com os bispos seus sufragâneos. Havia, pois, nesses tempos leis, e leis 
suficientes; mas julgava-se conveniente estas reuniões, recomendadas até pelos concílios gerais, para se 
emendarem abusos que apareciam, e fazer manter em vigor essas leis. E se isto se praticava nos melhores 
tempos da igreja, como hoje, no estado em que estamos, em que a relaxação é tão geral, que, partindo das 
sumidades da igreja, se estende até o clero da ordem mais inferior, como é possível reformar tantos abusos 
sem recorrer a este meio legítimo, aconselhado e reconhecido pelas leis eclesiásticas? 

Disse o mesmo nobre senador: "Cumpre educar e ilustrar o clero, e para isto são necessários 
seminários, que se podem criar sem concílios." Concedo; mas não seria mais conveniente que os meios 
completos do ensino e educação do clero fossem propostos neste concílio, que as questões relativas ao 
clero sejam tratadas por aqueles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a quem de direito mais propriamente competem? O concílio tridentino, que era geral, ocupou-se dos 
seminários, e expressamente os mandou estabelecer: se há falta de seminários, por que não propõem a 
sua criação àqueles a quem ela incumbe? Mas esta falta é mais uma razão a favor da necessidade de um 
concílio nacional. Parta a iniciativa do poder espiritual, a quem incumbe com especialidade promover a 
educação do clero, e venha depois receber o beneplácito do poder temporal, pois é princípio incontroverso 
que as leis da igreja, em matérias temporais, não podem vigorar sem a anuência do poder temporal. 

O mesmo nobre senador por Pernambuco conheceu que havia necessidade de reformas, mas que 
estas se podiam fazer sem novas leis. Qual é porém a lei própria em que as reformas se possam apoiar? 
São as constituições dos bispados; mas a única que há é a da Bahia, e esta, por sua antiguidade, acha-se 
tão fora das circunstâncias do dia, que tem caído quase inteiramente em desuso, e não é possível mesmo 
até certo ponto exigir-se que seja executada literalmente como está redigida. Tem pois todos os bispados 
necessidade absoluta de uma constituição; e qual será o meio mais adequado de dar aos bispados as 
constituições de que necessitam? Será, na minha opinião, reunir ou convocar os bispos do império, para 
que, reunidos em concílio, vejam o melhor modo de as formular por maneira que possam ser aplicadas ao 
clero de todo o Brasil. Se para este fim se não julga necessária a convocação de um concílio nacional, há 
de pelo menos conceder-se que cada bispado deve ter a sua constituição particular; e então convirá que os 
bispos tratem de redigir esta constituição de acordo com o seu clero, como se fazia nos melhores tempos da 
igreja, e teremos concílios diocesanos. 

Mas observo que, reconhecendo-se a necessidade da reforma do clero, se inculcaram meios 
independentes do poder espiritual; eu declaro que nunca votarei em negócios desta natureza, se a iniciativa 
não partir do poder espiritual. Reconheço que é necessária a concorrência do poder temporal, e que sem a 
sua ausência as leis eclesiásticas não podem vigorar; mas sempre a iniciativa partiu da igreja, e pelo meu 
voto não será ela privada desta sua prerrogativa. 

E por que havemos nós de desprezar o meio legal, praticado nos melhores tempos da igreja, que esta 
achou sempre ser o mais próprio para formar e reformar a legislação eclesiástica, para estabelecer mesmo 
o ensino e as habilitações que deve ter o clero para bem desempenhar as obrigações que lhe são 
inerentes? 

O nobre senador disse que o mal vem de cima, das primeiras autoridades eclesiásticas. É uma 
verdade; mas o mesmo nobre senador produziu um forte argumento a favor da necessidade de um concílio 
nacional; pois como poderemos conseguir que as primeiras autoridades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eclesiásticas sejam mais regulares no desempenho dos seus deveres, se não forem compelidas por uma 
lei, e esta não pode partir senão do poder espiritual? Decerto que nós não podemos tomar a iniciativa desta 
lei, porque não é esta a prática, e até porque, necessitando ela da concorrência dos dois poderes, fora 
expor a deliberação do poder temporal à rejeição do poder eclesiástico ou espiritual, no que haveria graves 
inconvenientes. 

É indispensável, como reconheço o nobre senador a quem me refiro, uma reforma no que respeita 
aos benesses ou direitos de estola, em conseqüência dos muitos abusos que se praticam; mas não é o 
poder temporal quem a deve fazer por um regulamento seu, a iniciativa deve vir da igreja. E exemplo temos 
no digno prelado de Pernambuco, que, fazendo um novo regulamento de direitos de estola, ou paroquiais, o 
mandou ao corpo legislativo, e creio que já foi aprovado. 

O SR. D. MANOEL: – E foi necessário concílio para isso? 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Eu não o disse: estou sustentando agora que é necessário uma 

reforma neste objeto, como este há outros exemplos. 
A única razão plausível que se pode dar contra a convocação de um concílio nacional, é que as 

circunstâncias atuais não são as mais próprias, que poderá aparecer alguma perturbação de idéias 
religiosas, e que uma questão religiosa pode realmente complicar as nossas circunstâncias atuais. É razão 
atendível, mas não passa de uma razão de tempo, de oportunidade; e ao governo compete examinar as 
circunstâncias em que a convocação poderá oportunamente ter lugar. 

Concordo com o nobre senador que o governo tem autorização suficiente para essa convocação; 
concordo também em que é desnecessário que se peçam informações ao bispo diocesano, e quando isso 
se julgue necessário (necessidade que o governo saberá avaliar), então, por igualdade de razão, devem 
pedir-se informações a todos os outros prelados, pois que só eles é que são competentes para informar 
cada um sobre as necessidades dos seus respectivos bispados. Portanto, voto contra esta parte do parecer, 
e estou inclinado a votar contra todo ele, uma vez que se repele a idéia de dar dinheiro ao governo, que é 
unicamente do que ele precisa. 

O SR. D. MANOEL: – O governo não pediu. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Agora satisfarei a uma pergunta do nobre senador que me dá um 

aparte. Diz S. Exª. que o governo não pediu, e por conseqüência que o deve pedir, quando o julgue 
necessário. Concordo, e desejo que os ministros se apresentem a pedir o que precisam. E por esta ocasião 
sou obrigado a declarar ao nobre senador que não tenho conhecimento das intenções ou do pensamento 
do governo a este respeito, nem mesmo do nobre ministro da justiça, com o qual, apesar das relações de 
família que nos prendem, nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



conversei sobre este negócio. Não sei mesmo se S. Exª. queria mostrar no seu relatório a necessidade da 
convocação de um concílio, ou só fazer sentir uma necessidade que todos nós conhecemos. Nem mesmo 
tal idéia me ocorreu antes; mas, à vista do relatório, entendo que o único meio de satisfazer essa 
necessidade é a convocação de um concílio nacional, é conclusão minha, ignoro absolutamente qual seja o 
pensamento do Sr. ministro da justiça a tal respeito; e sustento esta opinião, porque sempre a igreja, por 
meio de concílios, tratou de satisfazer as necessidades de semelhante natureza. O ter caído em desuso 
este costume, não é prova de que deva ser condenado; os concílios que o determinaram estão em pé; a 
única questão será a da oportunidade, mas é questão de outra ordem; ao governo pertence, como já disse, 
escolher a melhor ocasião. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu também suponho que o parecer da comissão pode ser dividido em duas 
partes. V. Exª. entende que o parecer principia das palavras – É a comissão de parecer? 

O SR. PRESIDENTE: – Sim, senhor, o mais são razões. 
O SR. MONTEZUMA: – O mais entende V. Exª. que são razões, e essas razões o senado está no 

uso de não as tomar em consideração para a votação, e só para dirigir o seu voto. Esta é sem dúvida a 
regra geral; mas V. Exª. há de permitir que eu diga que, no caso de que se trata, as razões da comissão são 
de tanta importância, envolvem uma questão tão transcendente, que é necessária uma votação. Eu vou 
demonstrar esta proposição. 

Nas razões a comissão afirma que pertence ao poder executivo convocar concílios. Ora, esta 
proposição creio que não é inquestionável, que, pelo contrário, tem sido objeto de importantíssimas 
discussões, e até de deliberações tomadas acerca delas, e que, por assim dizer, ainda dividem hoje as 
opiniões dos doutores da igreja. Se pois é uma questão esta de tamanha importância, não se pode dar 
como objeto puramente de razões da comissão; seria preciso que o senado decidisse a quem entende na 
realidade que pertence a convocação dos concílios, se pertence ao poder temporal ou se pertence somente 
ao espiritual. Então, quando tivermos decidido esta questão, nós saberemos se podemos ou não podemos, 
nós a quem pertence somente o poder temporal, tratar da convocação de um concílio, determinar por uma 
lei que ele tenha lugar; ou se pertence unicamente ao poder executivo, para que delibere como convier; ou 
se, pertencendo ao poder executivo, lhe pertence somente como supremo poder protetor da religião e do 
estado, sempre dependendo do voto, do auxílio dos conselhos das altas dignidades da igreja, ou se nesta 
parte deve entrar o acordo da cúria romana, isto é, do Sumo Pontífice. V. Exª. vê que estou mencionando 
questões de alta importância, que seria necessário que tomássemos em consideração antes de 
deliberarmos sobre o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



projeto do honrado membro pelo Espírito Santo, cujo patriotismo, cujo zelo pela religião eu não posso deixar 
por esta ocasião de louvar muito, porque são sentimentos que abundam em todos os nossos corações. Mas 
seria indispensável, como disse, que antes de tudo se resolvessem as questões que acabo de mencionar e 
que vou sumariamente oferecer à consideração do senado para que se possa bem avaliar o voto. 

1º A quem pertence de direito convocar concílios? 
Eu não quero saber nesta ocasião se acaso as falsas decretais ainda têm hoje ou não vigor; se em 

algum tempo tiveram, etc. Não é o verdadeiro lugar de examinar se a proposição sustentada por Gregório 
VII, que nenhum sínodo pode ser convocado, salvo por concessão do Sumo Pontífice, é proposição 
absolutamente ortodoxa, conforme com os interesses da igreja, filha dos cânones, fundada nas leis 
eclesiásticas, e obrigatória para todo o mundo católico. Mas, pergunto eu, por que nesta ocasião não tomo 
este objeto em consideração, não o discuto, segue-se que o senado possa prescindir desta discussão se 
quiser tomar em consideração o projeto do honrado membro? Não. Mas suponhamos que o senado em sua 
sabedoria decide que pertence ao executivo, como antigamente, nós sabemos que os imperadores 
romanos convocavam concílios, até gerais. 

O SR. D. MANOEL: – Ecumênicos. 
O SR. MONTEZUMA: – Mas em que época da igreja? Em que ocasiões? Como é que o Papa 

Alexandre entendeu essas convocações? Tudo isto é necessário que aqui se discuta. 
Mas suponhamos, torno a dizer para ligar o meu discurso, se na realidade pertence ao poder 

executivo a convocação dos concílios, pergunto eu, pertence-lhe de direito pleno, ou pertence-lhe somente 
como supremo protetor da igreja, e então tendo somente o direito de consentir? Esta questão, Sr. 
presidente, seria indispensável que o senado a tomasse em consideração. 

Eu, se quisesse desde já discutir alguma coisa a este respeito e sustentar uma opinião, sustentaria a 
opinião de que ao corpo legislativo não pertence decretar nada relativamente à convocação dos concílios 
(apoiados), fundando-me na opinião emitida há pouco pelo honrado membro pelo Pará, quando disse que 
entendia que de maneira nenhuma pertencia esta convocação a outro poder que não fosse o poder 
espiritual. Ora, não tendo nós poder espiritual, evidente é que não nos pertence tomar iniciativa neste caso. 
(Apoiados.) Nesta parte sem dúvida alguma é digna de toda a consideração do senado a opinião do 
honrado membro por Pernambuco, cujas luzes especiais a este respeito não podem deixar de merecer do 
senado aquela atenção que o senado presta sempre aos doutos conselhos e opiniões dos homens de 
ciência. Portanto, Sr. presidente, ligo-me inteiramente à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



opinião do honrado membro por Pernambuco quando quer que o projeto caia completamente hoje, isto é, 
que o parecer seja rejeitado por tal forma que o projeto não possa ser discutido. 

Se nós, Sr. presidente, além disto, pondo de parte estas considerações teológicas ou de direito 
canônico que há pouco aventei, tomamos em consideração razões de utilidade pública e social do 
momento, não podem ser desprezadas pelo senado as prudentes observações feitas pelo honrado membro 
por Pernambuco. É necessário não agitar de forma alguma o espírito público a este respeito. (Apoiados.) Se 
é necessário que a disciplina da nossa igreja passe por uma reforma indispensável, seja ela feita por tal 
forma que nunca tome o caráter temporal, mas unicamente espiritual; para isto é necessário que tais 
questões partam só e unicamente do poder espiritual, que nada tenham com decisões tomadas nos corpos 
legislativos (apoiados), e muito menos participem das declamações de nossa tribuna. 

Sr. presidente, é ao governo a quem pertence examinar com toda a prudência e ilustração que lhe é 
própria a utilidade de uma tal medida; mas se nós deliberarmos alguma coisa a este respeito, qualquer que 
seja a decisão, ela há de ter a inteligência que o honrado membro por Pernambuco há pouco sugeriu ao 
senado; há de parecer ao poder executivo que o corpo legislativo quer e deseja eficazmente que se 
convoque um concílio, e é justamente aquilo que eu creio que o senado não deve de forma alguma querer, 
é opinião que eu creio que o corpo legislativo não quer de forma alguma manifestar. Deixemos livremente o 
poder executivo, se é que lhe pertence de direito pleno, entenda-se bem, a convocação dos concílios, fique 
ele inteiramente livre para obrar como entender. 

Seria mesmo, Sr. presidente, uma espécie de censura ao poder executivo. Pois se na Fala do trono e 
nos relatórios se fala da conveniência de tomar em consideração a moralidade e a instrução do clero, e 
nessas peças oficiais não se menciona a convocação de um concílio (apoiados), como é possível que nós, 
no corpo legislativo, entendamos que este é o meio de satisfazer àquela necessidade? Não é como que 
advertir o poder executivo de que ele não viu o que devia ver, que não considerou a questão pelo lado por 
que devia considerá-la? Não tomamos sobre nós a responsabilidade, não pequena, de irmos agitar 
questões extraordinariamente importantes, como sejam as teológicas e de direito canônico, mesmo as de 
disciplina lembradas pelo honrado membro por Pernambuco, a quem tenho tido a honra de referir-me? Sem 
dúvida. E por quê? Unicamente por que é preciso consignar fundos? Pois se os fundos não são pedidos, se 
na mente do governo não está a convocação do concílio, como é possível que nós adiantemos já a questão 
ao ponto de prestar ao governo meios para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



uma convocação, para conseguir um fim que ainda o governo não manifestou de forma alguma ao corpo 
legislativo? 

Não acho, portanto, Sr. presidente, que a questão possa ser deliberada por outra forma que não seja 
pela maneira que o honrado membro por Pernambuco entendeu, isto é, fazendo cair o projeto, visto que o 
senado não está disposto a tomar em consideração as questões teológicas e canônicas que eu há pouco 
mencionei ao senado; não está nem deve estar disposto, porque não pertencem à nossa alçada decidir tais 
questões. 

Senhores, tais questões não podem ser deliberadas senão por acordo diplomático, por convenções 
entre o governo e a Cúria Romana, por uma concordata aonde tais princípios sejam expressos e 
devidamente decididos e declarados. É assim que o entendo; porque, suponhamos que o corpo legislativo 
deliberava na realidade que a convocação dos concílios pertence ao poder executivo, mas que a Cúria 
Romana seguindo, não digo em tudo, mas em parte, os princípios que acabei de lembrar ao senado 
expressos por Gregório VII, de que nenhum sínodo se poderia convocar sem ser por acordo e concessão da 
Cúria Romana, que a Cúria Romana ainda sustentava toda ou parte desta proposição, o que resultaria da 
deliberação tomada no corpo legislativo do Brasil? Não seria estabelecer um verdadeiro conflito? Portanto, 
nós, Sr. presidente, devemos limitar-nos nesta ocasião àquilo que judiciosa e sabiamente estabelece a 
nossa constituição. 

No § 14 do art. 102 diz a constituição que pertence ao poder executivo conceder ou negar o 
beneplácito aos decretos dos concílios e letras apostólicas, e quaisquer outras constituições eclesiásticas 
que não se opuserem à constituição. Esta é a regra, e só tem uma exceção estabelecida no mesmo 
parágrafo, a qual está envolvida nas seguintes palavras: "Precedendo aprovação da assembléia se 
contiverem disposição geral". Se pois não contiverem disposição geral, é evidente que fica a regra em toda 
a sua latitude, isto é, que pertencerá então a concessão ou denegação de tais beneplácitos ao poder 
executivo. Esta é a lei, é o preceito constitucional no nosso país; e note-se a sabedoria com que a lei 
fundamental do império trata dessas questões; ela não quis de forma alguma definir a quem é que pertencia 
o direito da convocação dos concílios, refere-se apenas à concessão do beneplácito para que tais 
deliberações possam ter força de obrigar no nosso país, isto é, pelo princípio de proteção suprema em 
objetos de religião, pelo princípio de supremacia temporal, que sempre pertence (é hoje doutrina corrente) 
ao poder supremo do Estado. Note-se também que a lei fundamental do Estado não fez distinção de 
concílios, não distinguiu os concílios ecumênicos, nem os nacionais, que, como disse o honrado membro 
por Pernambuco, hoje a falar a verdade no nosso país se reduziriam a concílios provinciais, por isso que 
não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



temos mais do que um metropolita no nosso país; sendo aliás para desejar que o governo cuidasse já de 
dividir o vastíssimo império do Brasil em duas ou mais metrópoles, o que na realidade é objeto digno da 
consideração do corpo legislativo, porque o pacto espiritual, a disciplina, a reforma dos costumes clericais 
muito depende da prontidão dos remédios, prontidão que não pode por certo obter-se em vastíssimas 
dioceses. Eis a maneira por que entendo que se deve tomar em consideração o objeto. 

Não posso deixar, Sr. presidente, de declarar também ao senado que me uno completamente à 
opinião do honrado membro por Pernambuco, quando diz que a reforma do nosso clero não depende de 
novas leis, porque as temos magníficas, mas da execução das que existem. Eu, pedindo licença ao honrado 
membro por Pernambuco, acrescentarei ao seu patriótico sentimento outra idéia que pode ser que seja 
errada, mas da qual estou intimamente convencido. É a confusão da política com a religião que tem trazido 
a confusão, o abuso também dos princípios por que se deve dirigir a igreja do Brasil; é ela que tem trazido a 
máxima soma dos abusos que porventura temos de lastimar no nosso país. Se o clero estivesse no nosso 
país absolutamente separado da política, se só cuidasse dos interesses espirituais do povo, se tivesse 
tomado por máxima do seu comportamento aquela prescrita por Jesus Cristo, que o seu reino não é deste 
mundo, mas do outro, para só cuidar daquele e não se envolver neste, estou persuadido que outra seria a 
sorte do nosso clero. Eu quisera, senhores, que a respeito do clero se praticasse no Brasil o que se pratica 
relativamente aos membros da força militar nos Estados Unidos, que não podem exercer cargo algum civil 
senão demitindo-se; eu quisera, por conseqüência, que o clero só pudesse exercer atos políticos 
separando-se completamente da igreja; mas como isso não é possível, porque o seu ministério é perpétuo, 
é evidente que a lei o devera declarar inteiramente incompatível com qualquer outro emprego, e então deve 
ter suficientes meios de existir independente completamente de tudo quanto é política. Assim como lastimo 
que neste senado, de sua natureza conservador, verdadeiro pedestal, pedra angular do político edifício 
brasileiro, não se sentem por direito próprio os grandes dignitários da igreja, porque nesse caso a igreja 
teria aqui, não digo melhores defensores de coração, mas de inteligência, para defender os seus interesses. 

Façamos, pois, como disse o nobre senador por Pernambuco, tudo quanto é indispensável para que 
o clero se ilustre, e com a sua ilustração teremos a sua moralização. Consigamos isto, Sr. presidente, e 
necessariamente se há de conseguir o resto. Enquanto a dizer-se que é preciso formar-se uma constituição 
de disciplina provincial que estabeleça uma outra mais própria da igreja brasileira, respondo que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tudo isto está a cargo dos diocesanos. (Apoiados.) Quem é que não reconhece o direito canônico que têm 
os bispos de velar a disciplina da sua igreja de modo que não ofendam os princípios de disciplina geral, e 
conduza o clero da sua diocese à mais alta perfeição? Portanto, os meios existem, tornem-se o mais 
possível eficazes, que nós havemos de conseguir, e o país conosco, aquilo que queremos conseguir pelo 
projeto cujo parecer se discute. 

Mas além disto, permita o senado que eu pergunte: está-se bem convencido que dessas reuniões 
canônicas tem sempre resultado benefícios à igreja? O nobre senador pelo Pará, que tão bem mencionou 
os princípios administrativos dos primeiros tempos da igreja, poderá, com a história eclesiástica na mão, 
provar que desses concílios resultaram depois sempre benefícios à igreja? Não foi depois desses concílios 
que partiram as dissensões e heresias que tanto mal fizeram à igreja? Quem não sabe a história do concílio 
tridentino, que é o mais próximo de nós? Estaremos em estado de discutir essas questões, nós que apenas 
sabemos pelos nomes a nossa hierarquia eclesiástica, que não temos ainda igreja, que não temos ainda 
doutores da igreja? Nós, em cujos cursos jurídicos se estuda apenas os rudimentos do direito público 
eclesiástico? Nós, que temos abandonado os estudos teológicos, e nos limitamos apenas aos poucos 
conhecimentos dados nos seminários? Nós, em uma palavra, onde a tolerância religiosa tem sido sinônima 
de uma verdadeira indiferença religiosa? Então o concílio havia de vir reformar todos os abusos, consolidar 
as máximas e crenças religiosas, moralizar o clero e instruí-lo? Sr. presidente, a minha fé não chega até lá. 

Voto contra o parecer e contra o projeto. (Apoiados.) 
Tendo dado meio-dia, fica adiada a discussão. 
Prossegue a 3ª discussão, adiada pela hora na última sessão, do projeto oferecido pela comissão de 

constituição estabelecendo o processo e julgamento de alguns crimes por meio de conselhos de guerra, 
com as emendas aprovadas na 2ª discussão. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Sr. presidente, o meu estado de saúde não me permite verdadeiramente 
entrar agora na discussão, porém estou na necessidade de acrescentar alguma coisa a favor do projeto e 
repelir vários ataques que se intentou fazer-lhe. 

Sr. presidente, os membros da comissão, tendo adotado o projeto, e desejando prestar apoio ao 
ministério, se resignaram na segunda discussão a não responder aos discursos da oposição depois que ela 
excedeu os limites usados no senado. Julgamos dever pôr de parte o nosso amor próprio e atender 
somente à necessidade da adoção da medida que considerávamos útil para o país, por esta razão, não 
obstante sermos muitas vezes provocados, nos abstivemos de responder. Nós vimos que desde logo se 
contaria o triunfo, e de fato ele foi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



apregoado antes e até depois da votação. Já se vê que esse triunfo apregoado não foi o da votação. 
Entendem os Srs. da oposição que o seu triunfo esteve na vantagem que supõem terem ganhado na 
discussão pela força de seus argumentos, porque estes argumentos não puderam ser respondidos. É uma 
jactância que revela o excessivo amor próprio de alguém da oposição que aqui sempre usa apregoar seus 
triunfos, resolver categoricamente todas as questões, decidir que suas conclusões são evidentes e seus 
argumentos irrespondíveis. Nós nos contentaremos com a aprovação que nos pode dar a maioria da casa. 

Ontem, Sr. presidente, começou a terceira discussão; nós poderíamos nela do mesmo modo 
dispensar-nos de responder, porque desde a segunda discussão se confessou na casa, por parte da 
oposição, que não havia razões nem argumentos novos a produzir; conseguintemente, se não havia razões 
nem argumentos novos a produzir, se eu também, pela minha parte, os não tenho, bem podia deixar de 
responder como fiz na segunda, a fim de não contribuir para procrastinar e embaraçar a medida. Julgo, 
todavia, não dever deixar de dar alguma resposta a objeções sobre o alcance da medida, e também a 
certas invectivas que se nos tem dirigido pessoalmente ou ao governo que sustentamos e defendemos. 

No discurso de ontem vejo principalmente três coisas: profusão de citações, invectivas e 
declamações. Pelo que toca às citações de longas páginas de discursos de Royer Collard e de obras de 
diferentes criminalistas, conquanto se nos tivesse recomendado a sua inspeção e atenção, quando 
tivéssemos de legislar para o país, não pude perceber contudo qual a aplicação direta que ao projeto em 
questão podiam ter todas essas longas páginas lidas nas casas. Ora, se nós quiséssemos fazer alarde de 
erudição, podíamos também citar esses outros criminalistas que direta ou indiretamente favorecem nossa 
opinião; podíamos ler longas traduções sem nos importar se elas têm ou não aplicação imediata ao objeto 
em discussão; não o fazemos porque não somos eruditos, e queremos economizar o tempo. 

Não vi, Sr. presidente, por exemplo, a aplicação que pudesse ter o discurso de um notável orador, na 
parte em que eu criminava o legislador que introduzisse nas leis o arbítrio ou a injustiça. Para nós resta por 
demonstrar que a injustiça esteja na lei que discutimos. Alguém se tem, por sem dúvida, esbaforido por 
mostrar que existe não só essa injustiça, mas barbaridade, que a lei é contra a civilização, que é um 
anacronismo no nosso século, à vista dos nossos precedentes; porém para nós não está isto ainda 
demonstrado. Onde está o arbítrio ou a injustiça? Arbítrio não há. Se quiséssemos arbítrio, aconselharíamos 
ao governo no sentido do nobre senador, que nos disse que nada devíamos legislar para a guerra, porque 
as necessidades dessa tudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



justificavam, que o general podia fazer o que lhe parecesse para vencer o inimigo; a questão era esta 
mesma dos sedutores dos soldados para desertarem para o inimigo, dos que entram nas fortalezas sem ser 
pelas portas, dos espiões, etc., por conseqüência não podia ter outro alcance o pensamento do nobre 
senador quando falou sobre a inutilidade do projeto, porque, segundo disse, o general podia fazer tudo. Ora, 
se nós apelamos para uma lei, segue-se que não queremos arbítrio. 

Haverá também injustiça? Vejamos em que consiste. Diz-se que a pena de morte é barateada! Ora, 
senhores, o senado é testemunha de que se tem considerado o ministério como sanguinário, esta lei como 
um instrumento de governo, que deve contribuir para manter o ministério que está na agonia. Mas, 
senhores, isto faz pasmar àqueles que têm qualquer senso, que possuem algum conhecimento das leis; faz 
pasmar haver quem possa asseverar, emitir semelhantes asserções com calor e entusiasmo, e ao que 
parece com verdadeira convicção. Pois não se vê o caráter muito especial que tem a lei, que a parte em que 
impõe a pena de morte só é aplicável ao caso de guerra, na província que for teatro dela, onde tiverem 
lugar as operações, e para o território do inimigo ou do aliado? Vê-se perfeitamente o caráter especial que 
tem esta legislação, pois não se trata de toda a sedução feita aos militares para desertarem, mas sim da 
sedução que for feita nas guardas, quartéis, arsenais, etc. Vê-se ainda o caráter especial, porque não se 
trata de toda a sedução para desertar, mas somente da sedução para se desertar para o inimigo. Pareceria, 
ao ouvir-se as declamações da oposição, que todo o império se vai abalar, e dirigir para o Rio Grande do 
Sul, e que se ali tivermos a guerra, todos os nossos deputados, senadores da oposição, todos os cidadãos 
de suas crenças vão tentar aos nossos soldados para que desertem para o inimigo, vão atacar sentinelas, 
escalar fortalezas e fazer-se espiões, pois é só deste modo que esta lei podia ser um instrumento do 
governo, com o qual ele comprometesse todos os seus adversários processando-os e punindo-os 
militarmente. São estes ataques e razões porventura apresentados seriamente? 

Não vejo, Sr. presidente, no país uma unanimidade de sentimentos e de patriotismo assaz puro, para 
me impedir de enxergar a possibilidade de que haja um ou outro díscolo que tente engrossar as fileiras do 
inimigo, recrutando no nosso próprio exército. Assim como não faltam homens desvairados que, 
desrespeitando a constituição, apelam para uma subversão, e ousam para então ameaçar a certos 
cidadãos com espancamentos e violências; assim não duvido que hajam outros que, não só advoguem a 
causa do estrangeiro e do inimigo, mas que ousem tentar engrossar suas fileiras, recrutando por sua conta 
no nosso próprio exército. A falta desta lei poderia facilitar esse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



horroroso crime, mas logo que existir uma penalidade forte, um processo mais sumário, é muito provável 
que tais crimes não sejam freqüentes; portanto, este artigo da lei, em vez de favorecer a perseguição, que 
mais facilmente poderia ser exercida por esse arbítrio que se queria permitir aos generais, em vez de a 
favorecer, digo, previne-a, por isso que despersuadirá esses díscolos de se meterem no caso de ser 
punidos, o dinheiro estrangeiro não achará emprego, quando se tornar mais arriscado aceitá-lo para 
indisciplinar e diminuir o nosso exército e favorecer o inimigo. 

Pretende-se que seja injusto este artigo de legislação; mas em que se fundam os senhores que isto 
dizem? Um nobre senador nos cita diferentes escritores, e nos afirma que eles consideram como uma 
barbaridade que se punam os espiões com a pena de morte; e afirma mesmo que um deles quereria que os 
espiões fossem simplesmente retidos prisioneiros até a cessação da guerra. Ora, desgraçadamente os 
escritores que eu tenho lido consideram o crime de espionagem como gravíssimo, e todos admitem a 
legislação em prática nas nações civilizadas. O nobre senador considera como um ato de barbaria o não 
irmos nós consultar esses escritores, esses teoristas, e censura-nos porque preferimos consultar a 
legislação das nações civilizadas. Qual dessas nações não pune este crime com a pena de morte? Nos 
Estados Unidos, ou nos países da Europa (eu não falo em outras repúblicas da América, por não deverem 
servir de norma, pois que aí se fuzila por delitos muito menores, e às vezes sem processo regular); mas nos 
Estados Unidos, ou nos países da Europa, em todos punem-se os espiões com a pena de morte. Não sei se 
esse autor que queria reter os espiões como prisioneiros teve em vista os indivíduos que são verdadeiros 
espiões; algumas palavras do nobre senador parecem revelar que confunde exploradores do inimigo com 
espiões. Nós, os membros da comissão, não consideramos como espião o soldado inimigo que é mandado 
pelo seu general a explorar o campo, e que pode ser apanhado na exploração. Esse é sem dúvida obrigado 
a cumprir a ordem do general pela obediência; e, pois, seria bárbara a legislação que pretendesse puni-lo 
com a morte depois de apanhado. 

O soldado inimigo que é apanhado no campo de seus adversários, vestido com o seu próprio 
uniforme, é um mero explorador; não é considerado por nação alguma como espião, nem punido com a 
morte; é guardado como prisioneiro de guerra, até que haja troca destes, ou até que se faça a paz; porém o 
espião reconhecido como tal, e que se pune severamente, é aquele que se disfarça, e toma vestes que não 
são as de que deve usar, com o fito de encobrir a sua qualidade. Nenhuma obediência obriga ao soldado a 
despir o seu uniforme, a tomar vestes estranhas para ir espionar o campo inimigo; quando se comete este 
crime, raras vezes é por obediência do inferior para o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



superior, mas sim por interesse; os espiões são ordinariamente homens assalariados pelo inimigo, homens 
que se acham nas circunstâncias de poder penetrar no campo para descobrir as operações militares do 
exército, e que, para alcançar este fim, usam ordinariamente do disfarce. Todas as vezes, pois, que não há 
disfarce que constitua o crime de espionagem, todas as vezes que o soldado inimigo vai explorar o campo 
para descobrir as operações do exército, nunca, nem entre nós, nem em nenhuma nação, consta que seja 
punido como espião. 

Assim, pois, entendido como deve ser o projeto, peço perdão aos senhores da oposição por não 
consultar os seus escritores e teoristas, e por consultar de preferência a sabedoria, a prática das nações 
civilizadas, e o que fizeram os legisladores, os estadistas e os homens que tiveram a seu cargo governar 
essas nações. Sim, consultei antes estes do que aqueles, que não se dão conta de coisa alguma, que 
revolvem o mundo de baixo para cima como lhes parece nos seus gabinetes, sem calcular as 
conseqüências de suas doutrinas, nem a sua praticabilidade. 

Vamos a outros crimes que punimos com a pena de morte. Entre estes é, por exemplo, o de seduzir 
nos corpos de guarda, e de neles aliciar soldados para desertar ou levantar-se contra seus superiores. Já se 
disse que nós não punimos em geral o crime que os franceses chamam embauchage com a pena de morte, 
mas só em um caso muito especial; é preciso: 1º, que este crime seja cometido na província que for teatro 
das operações da guerra; 2º, que a aliciação seja feita nas praças, arsenais, quartéis, etc.; 3º, que esta 
aliciação seja de deserção para o inimigo. Tem-se procurado atenuar a gravidade deste crime, fazendo-se 
hipóteses meramente gratuitas, hipóteses que se podem fazer sobre todos os delitos os mais graves, quer 
sejam militares, quer sejam civis. 

Para se mostrar a barbaridade desta pena, aliás aplicada em um caso especial, vai-se figurar o pai de 
família seduzindo o filho para desertar. Oh! maldito pai de família que vai seduzir seu filho para desertar, 
que não se contenta de o seduzir para desertar, mas que ainda o vai seduzir nos corpos de guardas, 
arsenais, postos militares, etc., que o vai seduzir para desertar para o inimigo! Com efeito, este filho devia 
ter em muita consideração esta sedução de um tal pai de família! Figura-se essa intervenção paterna como 
devendo atenuar o crime desse delinqüente, por isso que é pai, e pode ter receio de que seu filho vá morrer 
na guerra! Então a mor parte dos delitos militares podem nascer de um semelhante receio, do medo; quero 
dizer, se o crime deve ser considerado como mais brando, como menos digno de castigo, por isso que 
baseia no medo, muito embora fosse um terror pânico, a possibilidade de ir morrer na guerra, então por esta 
consideração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dever-se-ia abolir a penalidade da mor parte dos crimes militares. E observemos, antes de demonstrar a 
completa improcedência da hipótese, que esse pai que, por medo da morte do filho, o seduzisse para 
desertar para o inimigo, devia ser, além de medroso, insensato, e querer, sem motivo, incorrer na pena de 
morte; pois que se só fosse levado por esse figurado medo, podia seduzir seu filho para desertar para o 
interior do império (ainda mesmo considerando sem nenhum patriotismo) e não para o inimigo, e nesse 
caso teria evitado a pena de morte, conforme a disposição do projeto. 

No sentir do nobre senador, que fez esta hipótese para demonstrar a barbaridade da pena de morte, 
o terror que pode ter o criminoso deve atenuar a pena em que tem de incorrer. Semelhante princípio é 
inadmissível, principalmente quando se trata de crimes que devemos entender e classificar como militares; 
em tais crimes não se pensa que o medo que se possa ter da morte seja um motivo escusatório. O militar 
que proferir estas vozes: "Estamos cortados; o inimigo nos tem cercado, quem puder escapar, escape," 
talvez não tenha nenhuma tenção de mal fazer, talvez esteja realmente possuído de um terror pânico; mas 
por isso deve-se revogar e ter como bárbara a morte que lhe manda dar os artigos de guerra, não só na 
legislação do nosso país, mas na de todos os outros? Parece-me que não! 

Abstraindo mesmo dos crimes militares, o medo não poderá em algum caso ser o estímulo para se 
cometer um assassinato que o código pune com a pena de morte? Sem dúvida; e nem por isso o código 
menciona o medo como circunstância atenuante. Senhores, estas circunstâncias escapam ordinariamente 
às disposições das leis criminais. É por isso que as nações concedem sempre o direito de perdoar a algum 
dos poderes do Estado, que nos raros casos em que essas circunstâncias devem influir para alterar as 
penas, as modificam na aplicação. 

Mas vamos aos outros dois crimes de que trata o art. 1º, que são punidos com a pena de morte; são 
os crimes de entrar pelas fortalezas sem ser pelas portas e de atacar sentinelas. Senhores, nós não vamos 
fazer aqui legislação nova a este respeito; os artigos de guerra exprimem-se de uma maneira tão genérica 
acerca disto, que não era preciso nenhuma legislação. Se o Sr. ministro da guerra compreendeu este artigo 
no seu projeto, foi porque tinha dúvidas que podia, no caso especial, tornar o delito processável, e 
militarmente; mas quanto a penalidade, quem pode duvidar que qualquer desses crimes esteja 
compreendido nos artigos de guerra? Foram eles abolidos pelo código? Não. O código criminal diz 
expressamente que não se compreendem nas suas disposições os crimes puramente militares, os quais 
serão punidos na forma das leis respectivas. Ora, os arts. 6º e 13 dos de guerra tratam destes crimes. O art. 
6º diz: "Todos (note-se que diz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– todos), todos são obrigados a respeitar as sentinelas e outras guardas; aquele que o não fizer, será 
castigado rigorosamente. Aquele que atacar qualquer sentinela será arcabuzado." O art. 13 diz: "Que 
nenhuma pessoa de qualquer grau ou condição que seja entrará em qualquer fortaleza senão pelas portas, 
sob pena de morte." Ora depois da constituição, nós fizemos o código criminal, e ele diz que todos os 
delitos militares serão punidos militarmente... 

O SR. VERGUEIRO: – Crimes puramente militares. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – E estes não são crimes puramente militares? 
O Sr. Vergueiro dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Aqui está a eterna questão dos crimes cometidos pelos militares! Já 

exuberantemente se tratou disto. Antigamente certos crimes cometidos por militares, ainda que se 
pudessem considerar civis, eram punidos militarmente; em regra todo o crime cometido por militar era 
militar; porém nós no nosso código uma outra regra seguimos, entendeu-se que era mais conforme com a 
constituição determinar-se pela natureza dos delitos e não pela das pessoas; se o crime é puramente 
militar, é processado pelas leis militares, e se não, é processado pelas leis civis; não foi seguida a regra que 
todo o crime cometido por militar é militar; pois que então todo o militar que cometesse um crime fora do 
serviço, mesmo reformado, mesmo os oficiais de milícias cometendo certos crimes, cometiam crimes 
militares... 

Um Sr. Senador dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – O senhor, sendo militar, entende disto menos do que eu, porque ao 

menos fui auditor, e o senhor apenas foi professor; eu tive de fazer aplicação de leis militares, e o senhor 
nunca teve de fazer. 

Vê-se pois, Sr. presidente, que nós nada fizemos de novo quando impusemos a pena de morte a 
estes delitos. Note-se mais que por causa dos espiões foi que ofereci a minha emenda, pois que bem se vê 
que no artigo oferecido pela comissão estava que estes delitos seriam punidos pelas leis militares; supunha-
se que nas leis militares havia penalidade para estes casos. 

Limitada como está a pena de morte a casos tão excepcionais, tão pouco usuais, não tendo aplicação 
alguma nas províncias que estão em estado de paz, ou ainda mesmo em estado de guerra, não forem o 
teatro das operações do exército, não sei como se possa dizer que este projeto pode concorrer de algum 
modo para que o ministério oprima seus adversários, ganhe uma vida que ele não tem, visto estar em 
agonia, como se diz. Não vejo também a injustiça que pareceu supor-se no projeto; não vejo, portanto, a 
aplicação do discurso que aqui se recitou. Se é pelo arbítrio, eu não o vejo; podia-se dar, se se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



seguisse o conselho de alguém nesta casa, dada a circunstância da guerra. Pelo lado da injustiça também 
não se pode atacar o projeto, pois vê-se que a pena de morte, ou é dada em casos que estão consignados 
na nossa legislação, ou em casos gravíssimos que hão de dar-se raríssimas vezes, por isso mesmo que a 
penalidade estabelecida deve desanimar, deve fazer resistir de suas tentativas alguns díscolos que 
pretendam enfraquecer-nos e ajudar o inimigo. 

Saindo, Sr. presidente, das citações de que eu não posso perceber a aplicação que tenham ao 
projeto que se discute, que me parecem um recurso, visto que não havia razões novas a produzir, um 
recurso para encher tempo, e mesmo o nobre senador tem declarado por vezes que deseja embaraçar a 
medida, saindo destas citações que nenhuma aplicação tem a questão que discutimos, que me parecem 
impertinentes, aparecem as investidas feitas aos ministros, à comissão, e talvez a mim. Eu julgo que se me 
ocupasse de defender os ministros dessas imputações, estava no meu pleno direito, posto que tenho 
observado que o nobre senador não se apraz que alguém aqui tome a defesa dos ministros; o nobre 
senador parece querer este direito só exclusivo para ele, quando apóia algum ministério; então quererá 
tomar a defesa dos ministros, sustentá-los, fazer tudo quanto julgar acertado para manter o governo a quem 
presta a sua confiança, mas não se apraz que nós outros da comissão possamos alguma vez aventurar 
alguma defesa tal ou qual medíocre mesmo, respondendo às agressões do nobre senador! Ele, sim, pode 
fazer isso. Recordo-me mesmo de que houve tempo em que o nobre senador dava o seu apoio, a sua 
confiança a todo o ministério que tinha a confiança da coroa, julgava-se a isto obrigado, por isso que 
pertencia a domesticidade do paço, porque era gentil-homem da câmara! Houve uma época em que todo o 
ministério que tinha a confiança da coroa tinha a do nobre senador. Nós nunca adotamos tal princípio; 
temos grandes deferências sem dúvida pela coroa, mas sabemos que a coroa quer a marcha regular do 
sistema representativo. Ora, a marcha regular do sistema representativo exige que aqueles que têm motivos 
para crer que o ministério não pode satisfazer as necessidades do país, não pode bem dirigir os negócios 
do Estado, exprimam seu pensamento com toda a franqueza, não obstante estar o ministério revestido da 
confiança da coroa, porque, se entendemos que ele mal merece esta confiança, é útil que exponhamos ante 
o público as suas malfeitorias ou os receios que temos da sua má administração para esclarecimento, seja 
da coroa, seja do país, enviando deputados da opinião que julgar mais útil e que podem concorrer para a 
queda desse ministério. 

Mas eu vi, Sr. presidente, tomar-se nesse tempo a defesa dos ministros, e nem por isso considerava 
este ato como da chancelaria, como dando lições para que as emendas passassem ou não passassem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ninguém fez censuras ao nobre senador por causa disto; mas o nobre senador tem o direito para 
fazer isso exclusivamente! A arrogância com que o nobre senador impõe o seu juízo sobre o que 
dizem os seus colegas bem demonstra até que ponto chega a sua filancia! Porém, senhores, 
estamos em uma câmara de velhos que não recebem... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador não usa de expressão parlamentar. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – V. Exª. tem nisto que se tem atacado o membros da comissão 

sem atenção nenhuma. 
O SR. D. MANOEL: – Eu peço a V. Exª., Sr. presidente, que consinta nisto. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Eu em uma ocasião, falando-se a respeito dos ministros, tendo 

o nobre senador tratado dos negócios do Rio Grande do Norte, quis dar-lhe uma resposta; V. Exª. 
não me consentiu; mas a agressão tem continuado, e V. Exª. não tem chamado à ordem... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu peço ao nobre senador que atenda... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Se V. Exª. ler todos os discursos do Sr. senador que estão 

publicados, V. Exª. verá as muitas alusões, claras, positivas, pessoais... 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador tem visto que eu sempre tenho chamado a esse 

nobre senador à questão; tenho até lido os artigos do regimento que proíbem as personalidades. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – É justamente por causa dessas agressões, dessas 

personalidades que estou no meu direito, repelindo-as... 
O SR. PRESIDENTE: – Mas eu não posso consentir em uma tal discussão... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Nós não queremos impor-nos... Se porventura houvesse na 

casa adesão a um ou outro discurso, a opinião de um membro da casa, aquele que tivesse 
merecido esta adesão conheceria bem que ela não poderia nascer senão da aprovação que os 
nobres senadores davam às doutrinas enunciadas por aqueles que consideravam como seu órgão, 
e não por essa espécie de direito que se quer considerar, não por essa licença, a que se procura 
dar um caráter diverso do que tem. 

Senhores, eu creio que o senado, aprovando em segunda discussão este projeto, não o fez 
por nenhum receio que o ministério caísse. Muitas vezes o senado tem aprovado idéias dos 
ministros, e esses ministros têm continuado no governo sem encargo da reprovação de suas idéias 
pelo senado, só pretendendo ter um apoio decidido e claro e, decisivo da outra câmara, 
ordinariamente esperando que o senado venha a dar-lhe aquele apoio que o senado entender 
dever dar-lhe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Não há exemplo de que tenha caído nenhum ministério por decisões tomadas no senado. 
Recordo-me da retirada do ministério de 1832 por causa de uma proposição que veio da câmara 
dos deputados que o ministério apoiava, e que o senado rejeitou (era a demissão do tutor); mas 
não me consta que por alguma outra decisão do senado se tenha retirado ministério algum. 
Portanto, não tivemos este receio; podíamos entender que era necessária a existência do governo 
atual e rejeitar a lei, se entendêssemos que ela era inútil, porque estávamos certos que, como nas 
outras épocas, não contribuiria isto para o ministério cair, salvo se quisesse pretextar isto para 
retirar-se; mas estou persuadido que só este motivo não podia causar a sua queda. Depois, havia 
alguma coisa na casa que nos devia animar a fazer aquilo que entendêssemos. O Sr. ministro da 
guerra apresentou o seu projeto, e desde logo disse que aceitaria as correções que o senado 
julgasse conveniente fazer nele; conseqüentemente, quando nós excluíssemos esta ou aquela 
penalidade, tirássemos a forma do processo estabelecido para os casos especiais contidos no 
princípio do art. 1º, nem por isso o ministério estava na necessidade de retirar-se. 

Porém, Sr. presidente, deixarei esta questão de parte; direi ainda duas palavras sobre uma 
invectiva pessoal. 

Disse-se que este projeto é filho do que apresentei o ano passado. Ora, a aversão, a zanga 
pessoal do nobre senador a este seu pobre colega é bem notável! O ano passado eu disse quais 
eram os motivos por que propunha essa resolução; a minha intenção era autorizar o governo para 
fazer uma reforma nas leis militares, apoiando a reforma apresentada na câmara dos deputados 
pelo Sr. Nabuco. Há alguma coisa a retocar nas nossas leis militares que eu julgava conveniente, 
se tivesse influência no ministério da guerra contribuiria para que se fizesse; há objetos que não 
estão compreendidos neste projeto. Eu direi a V. Exª. que não quis assinar este projeto quando o 
Sr. ministro mo apresentou. Longe do Sr. ministro me ouvir para formular o seu projeto, ele o 
formulou como quis, como lhe pareceu, como entendeu conveniente. Chamando-me S. Exª. no dia 
em que o trouxe à casa, convidando-me a assiná-lo, eu fiz uma leitura rápida, e disse a S. Exª. 
que me parecia que havia alguma coisa a alterar, que precisava de uma redação. S. Exª. observou-
me que tinha já considerado o projeto, que o tinha mostrado a mais alguém, que não podia fazer 
alterações, que o devia apresentar na casa, que essas alterações viriam em resultado da discussão. 
Por conseqüência eu não tive parte alguma no projeto. Eu julgo que o código do processo, 
intrometendo-se a legislar sobre crimes militares sem se ter consultado militares, sem os ter 
ouvido, produziu alguma desordem na legislação, pelo menos dúvidas a este respeito. Julgava que 
as leis militares precisavam de alguma alteração, mesmo porque até consideram-se ainda o 
conselho supremo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



militar e juntas de justiça militar com direito de modificar as penas, o que me parece que não se 
concilia bem com o direito que tem o poder moderador de modificar as penas, de perdoá-las. 
Conseqüentemente entendi que a legislação militar precisava de alguma revisão. Mas os objetos 
que tive em vistas eu os declarei o ano passado. Se apresentei esse projeto, o fiz estimulado por 
um nobre general que ponderou algumas conveniências de o fazer. 

No estado adiantado da sessão, não podendo formular novo projeto, conhecendo a 
necessidade da medida, desejoso de condescender com o nobre general, meu colega, quis adotar 
aquela forma que me pareceu mais breve; mas desde que se pensou não ser conveniente, não ser 
necessária, abandonei inteiramente a idéia. Como não estou encarregado de dirigir a repartição da 
guerra, nem seu ouvido a este respeito, nem pertenço a seção da guerra do conselho de estado; 
não tenho cuidado desta matéria, nem subministrei idéia alguma ao Sr. ministro. É portanto mera 
e gratuita invectiva a filiação que se fez deste projeto, fazendo-o nascer daquele que apresentei o 
ano passado. 

Outras invectivas foram feitas ao ministério, em que faço propósito de não tocar pela fadiga 
em que me acho e pelos meus incômodos; todavia não posso deixar de tocar numa, foi aquela em 
que o nobre senador disse que o ministério regozijou-se da revolta de Pernambuco, que, se não 
fossem os tristes acontecimentos de Pernambuco, o ministério há muito que não existiria. Ora, 
senhores, que provas tem o nobre senador que o ministério gostou da revolta de Pernambuco? São 
provas supervenientes? vieram este ano? Vieram mesmo de meados do ano passado para cá? 
Naturalmente o nobre senador concebeu este ano o ato da revolta para conhecer o prazer em que 
exultavam os ministros por essa revolta. O nobre senador, quando essa revolta se deu, 
freqüentava muito os ministros... 

O SR. D. MANOEL: – Nego. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – ...era amigo dos ministros... 
O SR. D. MANOEL: – Sim; mas freqüentava muito, nego. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Freqüentava como era possível fazer o homem que tem seus 

trabalhos; os ministros têm os seus afazeres, nós temos os nossos; quando se diz – freqüenta – é 
como o nobre senador freqüentava; cá as reuniões, por exemplo, do Sr. ministro da justiça... 

O SR. D. MANOEL: – Poucas vezes. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Não contei as vezes, nem podia contar, até por uma razão 

simples, porque lá foi uma ou duas vezes; mas sei que o nobre senador lá ia, sei que freqüentava. 
O que é verdade é que continuou estreitíssima amizade entre o nobre senador e os ministros até a 
eleição do Rio de Janeiro; e então já não tinha havido a revolta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



em Pernambuco? Não tinha o nobre senador percebido nos ministros essa alma feroz com que se 
regozijavam com essa revolta, de que tiveram necessidade para se manter no poder? E por que 
lhes prestava ainda o seu apoio? Por que tratava com eles a respeito dos negócios públicos? 
Senhores, o nobre senador declarou-se contra os ministros, não porque eles gostassem da revolta 
de Pernambuco; declarou-se contra os ministros por causa dos negócios do Rio Grande do Norte, 
e, a meu ver, também porque o nobre senador não queria reconhecer o apoio que o ministério, 
procedendo muito mal, tornando-se digno de censura, lhe deu para a sua eleição pelo Rio Grande 
do Norte... 

O SR. D. MANOEL: – Nego! 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Nega, porque não quer ser grato. Quem sabe que o nobre 

senador recusou, como nos disse aqui ao princípio, apresentar-se candidato à senatoria, porque a 
província do Rio Grande do Norte estava montada com certo partido que não tinha confiança no 
nobre senador; quem sabe que o ministério atual, mandando o Sr. Siqueira para o Espírito Santo, 
deixou o vice-presidente na província, que fez uma inversão, e que depois dela já a sua 
candidatura lhe pareceu fácil e óbvia; quem sabe que, acabado o exercício da vice-presidência do 
Sr. Wanderley, um dos ministros, por cartas que se publicaram, fez todas as diligências para que 
esta candidatura se mantivesse, poderá negar o concurso do poder atual para a sua eleição? 

O SR. D. MANOEL: – Não há tal. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Não há tal, porque quer ser ingrato... 
O SR. D. MANOEL: – Ingrato é o senhor, que teve favores, e quis fazer a guerra; agora é 

que estão em paz. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Há pessoas que julgam que nasceram privilegiadas; o país lhes 

deve adesão, respeito; o império todo não elegeria esses homens, ainda quando as suas relações 
políticas não os sustentassem? Sem dúvida. 

O SR. D. MANOEL: – Ingrato é o senhor que lhes deve muito... Não fale nisto; agora é que 
está em harmonia com eles. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Quando deixei de estar? Eu desafio-o a que o diga. O nobre 
senador tem aqui asseverado que alguém ameaçou os ministros com oposição; se este alguém sou 
eu, peço ao nobre senador que diga quando, perante quem, com que indivíduo disse isto. O nobre 
senador não conversa comigo, eu não converso com ele em política... 

O SR. D. MANOEL: – Nem quero. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Junte a minha boa-vontade à sua. Mas o nobre senador sabe 

bem que nunca fui devoto, quero dizer, relações sempre de longe, por conseqüência não tinha 
ocasião de lhe falar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ora, há uma pessoa muito chegada ao nobre senador que conversava comigo; esta pessoa, estou 
certo, não dirá que me viu contra os ministros; antes tem razões para dizer o contrário... 

O Sr. D. Manoel ri. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Tem todas as razões para dizer o contrário, e se disse, não é 

exato, desafio-o para declarar-se... 
O SR. D. MANOEL: – Não tenho dúvida; recebo a discussão neste novo terreno. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Se disse, enganou-se. Eu o ouvi muitas vezes falar contra os 

ministros, nunca o acompanhei. Todos nós sabemos que a pessoa de quem falo é disserta, faz 
quase sempre toda a despesa da conversação... 

O SR.D. MANOEL: – Disse-me. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Enganou-o, não foi exato; eu o desafio, como homem honrado, 

a provar isto... 
O SR. D. MANOEL: – Aceito. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Eu sei punir esse desmentido, os insolentes... 
O SR. PRESIDENTE: – Ordem! Ordem! 
O SR. D. MANOEL: – O senhor é que é um insolente! 
O SR. PRESIDENTE: – Ordem! Ordem! 
O SR. D. MANOEL: – Tenho dito. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Senhores, se os ministros me tivessem dado motivos para me 

declarar em oposição, eu me tinha declarado; mas não tenho tido esses motivos; todas aquelas 
pessoas que me tivessem ouvido teriam ouvido isto mesmo. Posso estar divergente em um ou 
outro ponto dos Srs. ministros, mas não posso fazer-lhes oposição; sou amigo de todos eles ou 
da maior parte deles. Esta foi a minha constante linguagem. É na verdade atrever-se muito, 
quando se contesta a um homem honesto... 

O SR. D. MANOEL: – Provo com testemunha de vista. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Aqueles que se julgam poder provar, eu os desafio para que 

sejam ousados, como os cavalheiros costumam a ser... 
O SR. D. MANOEL: – Pronto; quando e onde quiser. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu não posso admitir semelhante discussão. Advirto disto ao Sr. 

Carneiro Leão. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – V. Exª. não vê que se me provoca? Como ter a coragem de 

suportar que venha aqui um senador dar-me um desmentido?... 
O SR. D. MANOEL: – Não me deu a mim? 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Nego que dissesse a alguma pessoa... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Levanto a sessão se continua esta discussão. Nunca isto aconteceu 
no senado; mas se continua assim a discussão, lançarei mão deste meio. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Quem a causa? 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. não se lembra da sessão secreta? Foram os Srs. ministros... 
O SR. TORRES (Ministro da Fazenda): – Está se dizendo aqui o que se passou em 

sessão secreta! 
O SR. D. MANOEL: – Não revelo nada; mas digo que a cena foi pior, e foram os Srs. 

ministros que a provocaram. Está a testemunha aqui defronte. 
O SR. PRESIDENTE: – Todas as vezes que não se discute o objeto que é dado para a 

ordem do dia, dá-se ocasião a acidentes, às vezes bem desagradáveis. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Tem-se visto todas as invectivas que se me têm feito... 
O SR. D. MANOEL: – A mim se têm feito maiores. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Não me recordo... 
O SR. D. MANOEL: – Apelo para o senado. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu peço ao nobre senador que deixe falar ao orador. Eu tenho de ler 

o artigo do regimento, para que se obedeça à voz do presidente. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Se continua, continuo também de outro modo... 
O SR. D. MANOEL: – Estou pronto, mas há de ser entre nós; não diga nada no senado. 
O SR. PRESIDENTE: – Ordem, Sr. D. Manoel! O nobre senador está falando; tome os seus 

apontamentos, e responda. 
O SR. D. MANOEL: – Mas ele fala para mim. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu tenho deixado ao nobre senador sair da ordem; mas vi-me na 

necessidade de o deixar defender-se das agressões que o Sr. D. Manoel lhe tem feito. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Sim, senhor; tem feito todas; eu não fui o agressor. 
O SR. D. MANOEL: – Não falei no seu nome nem uma só vez. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Nem eu... 
O SR. PRESIDENTE: – Torno a dizer, se continuam assim, levanto a sessão. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Sr. presidente, deixe de ocupar-me mais extensamente das 

invectivas feitas, quer acerca do ministério, quer acerca da minha pessoa. Não é possível mesmo 
defendê-lo dessas argüições, e mesmo talvez que não devesse defendê-lo, porque é tal a 
agressão de haver-se regozijado da revolta de Pernambuco, de ter necessidade dela para se 
manter, é argüição tal que devia antes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



prejudicar àqueles que a fizeram, do que àqueles a quem era feita; principalmente quando na 
época dessa revolta, na época em que as suas pessoas podiam ter influência sobre a direção que 
os negócios deviam tomar, não partilharam este pensamento, não o emitiram, não se mostraram 
possuidores dele, pelo contrário marcharam sempre de acordo com o ministério. 

Sr. presidente, havia-se-nos feito diferentes desafios, para que mostrássemos que escritores 
aprovam certas idéias; havia-se-nos feito a honra ou favor de nos caracterizar sectários das 
doutrinas dos Farinacius e outros, isto é, do barbarismo, doutrinas próprias a adotar numa 
jurisprudência criminal, decerto bárbara. Ao passo que esses nobres senadores adotavam as 
doutrinas desses filósofos, desses criminalistas que nos citavam, eles nos recomendavam essas 
doutrinas, a aplicação delas à nossa legislação. Eu já disse que nesta parte não costumamos 
consultar os teoristas que escreveram no seu gabinete, mas 1º, a legislação das nações civilizadas; 
2º, os homens de estado que têm dirigido os negócios dessas nações, os homens que 
consideramos práticos; e então temos a dizer que estamos de acordo perfeitamente com quase 
todas essas legislações. Mas quer-se que consultemos os filósofos que escreveram no seu 
gabinete sobre matérias desta ordem; nem ao menos se quer que consultemos os homens 
práticos, os homens profissionais, as legislações das nações civilizadas; mas só os criminalistas 
que escreveram no seu gabinete, por exemplo, os criminalistas que falam contra a pena de morte, 
que a querem abolir em todos os delitos. Quer o nobre senador que se faça exceção para o crime 
de morte; mas alguns tenho lido que não querem que se faça exceção em caso nenhum; mas a 
sabedoria das nações não admitiu nem a possibilidade de aboli-la em todos os crimes civis, e 
muito menos a possibilidade de aboli-la em todos crimes militares; ao contrário, todas as nações 
civilizadas reconhecem a necessidade de conservar esta pena em certos crimes militares; todos os 
governos dessas nações têm sempre sustentado a necessidade de a manter. E, pois, sofra-se que 
nós não vamos consultar casos criminalistas que escreveram nos seus gabinetes, que consultemos 
os homens de estado, os militares em objetos relativos à legislação militar, o que os homens 
práticos têm feito, e não os que têm escrito sem nenhuma aplicação. 

Senhores, se nós quiséssemos vir aqui entreter o senado fazendo longas citações de 
doutrinas, podíamos achá-las em homens que se dizem filósofos contra todos os objetos, religião, 
família, propriedade; de tudo podíamos apresentar extensas passagens com certa aparência de 
razão. Em um projeto, por exemplo, sobre sesmaria, podíamos apresentar uma longa página a 
respeito da propriedade, muito embora não tivesse aplicação alguma; (temos visto aqui citações 
sem aplicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ao projeto que se discute) entreteríamos a atenção do senado com essas longas citações, 
mostraríamos as nossas lucubrações, bem que apenas nos custasse a passar para uma folha de 
papel o que tivéssemos lido, sem ao menos dar-nos ao trabalho de recomendar essa leitura à 
memória. Mas não fazemos citações. 

Também se nos pede que citemos a legislação em que se considera como militares crimes 
cometidos por paisanos. Senhores, quase todas as nações consideram militares certos crimes já 
um meu colega citou a legislação dos Estados Unidos, da Bélgica a respeito de certos crimes. A 
entrada nas fortalezas, o ataque feito às sentinelas, o crime de espionagem, esses crimes são 
considerados militares. Enquanto à aliciação para desertar, temos o exemplo da França. Sei que 
essa legislação foi feita no tempo da guerra, e quando a nação estava cheia de partidos, partidos 
que não duvidavam favorecer o estrangeiro para hostilizar o governo existente, que tinham 
mesmo transações com o estrangeiro; mas longe de admitir em toda a extensão essa legislação, 
nós a restringimos, não a levemos ao caso de ser a deserção para o interior do país, a 
restringimos somente à província em que tiver lugar as operações de guerra, e restringimos a ser 
a deserção para o inimigo. Leia-se o artigo relativo ao Embauchage; aí se verá que no tribunal de 
cassação, se deu durante a restauração duas decisões, declarando que eram competentes os 
conselhos de guerra para julgar este crime. Eis aqui uma citação. Se querem que cite nossa 
legislação pátria, aí temos dois alvarás pelos quais também paisanos eram julgados militarmente. 
Note-se mais que este crime também está nos artigos de guerra, mas por outras palavras; esta 
aliciação para desertar para o inimigo é o crime de conspiração para desertar de que tratam os 
artigos de guerra. 

Ora, os alvarás a que me refiro, pelos quais são os paisanos, punidos por conselhos de 
guerra, são os alvarás de 20 de... de 1784 e de 10 de agosto de 1790. No primeiro se determina 
que toda pessoa que ofender aos oficiais de ordenanças em suas respectivas diligências, não só a 
respeito da condução dos recrutas, mas por qualquer embaraço que seja para este mesmo fim, 
ainda que paisano, seja, fique ao juízo do respectivo conselho de guerra, para ser julgada nele na 
forma militar. O alvará de 10 de agosto de 1790 ainda amplia esta disposição, declarando que ela 
devia compreender as pessoas que entenderem com os oficiais, oficiais inferiores e soldados em 
atos de suas respectivas diligências. Assim, pois, aqui estão exemplos que nos pediam de 
paisanos julgados em conselho de guerra. Em primeiro lugar, aí estão os artigos de guerra; quem 
ler esses artigos verá que muitas vezes eles compreendem paisanos; são artigos para dominar 
durante a guerra nos lugares onde havia necessidade; mas esses artigos, segundo os nossos 
princípios, não teriam aplicação. É o que me 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



parece que quis o Sr. ministro da guerra, oferecendo o seu projeto, mostrar até restringir a sua 
aplicação; porque, se, desde que se declarasse uma guerra, tivessem execução por toda a parte, 
seria na verdade um grande inconveniente; então merecia essa legislação toda a argüição que se 
lhe quer fazer; mas, com a aplicação restringida que lhe dá o projeto, não há razão alguma para 
lhe supor esse alcance, essa influência danosa para conservar o ministério. Não fiz citação senão 
para mostrar aos nobres senadores que a exigiam; há artigos da nossa legislação que 
expressamente mandavam que os paisanos respondessem a conselhos de guerra em certos 
crimes; não era já aquele que ia tirar das fileiras do exército soldados para engrossar as fileiras do 
inimigo, era mesmo aquele que ia tirar recrutas da mão dos oficiais e dos soldados das 
ordenanças, que embaraçava a diligência desses oficiais e de outros militares. Como se nos pedia 
que citássemos exemplos, como se nos pedia que citássemos uma legislação, eu trago esses 
alvarás, não porque pretenda que sejam aqueles que tirarem recrutas das mãos dos oficiais 
respondam a conselho de guerra... 

O SR. VERGUEIRO: – Exemplos contrários à constituição. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – A constituição, estabelecendo regras, deixou a legislação 

militar existente até que uma nova ordenança militar se fizesse. O projeto parece restringir essa 
legislação, porque na verdade a sua aplicação era duvidosa depois da constituição, depois das 
regras estabelecidas no código do processo, e até restringe a muitos poucos casos essa legislação. 

Sr. presidente, eu escuso defender a emenda que mandei à mesa da falta de gramática de 
que foi argüida. Creio que V. Exª., como outros senhores, conhecerão que não havia nenhum 
pecadilho contra as regras da gramática. A citação podia não ser clara; mas que pecasse contra as 
regras da gramática, não; salvo de algum autor que não conhecemos, e que pudesse ser só 
estudada no seminário de Coimbra. Quanto às regras da gramática, não havia pecadilho a respeito 
dela, tanto mais quanto é um modo de citar dos nossos autores, que assim citam as ordenações 
do reino. As nossas ordenações citam por títulos, isto é, o título consta de um princípio e de 
vários parágrafos, este princípio constitui o título. Segundo o modo usado entre nós, para citar, 
por exemplo, a ordenação, não em todo o princípio, mas numa só parte, o nosso estilo era dividir 
este princípio, o parágrafo inicial em partes, e dizer: – a Ord., liv. tal; – ou dizer: – in principio, – se 
se queria citar todo. Pode ser que por este uso fosse impelido a dizer – no princípio do art. 1º, – 
porque considero o art. 1º e todos os seus parágrafos. Mas vendo que alguém não entendia assim, 
que isto podia causar dúvida, fui fácil em oferecer uma emenda que tirasse todas as dúvidas. 
Parece-me que, se não fosse a inimizade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pessoal que para comigo se tem achado, não apareceria essa censura de pecar contra as regras de 
gramática. 

Mas, abandonando este ponto, direi que eu considero o projeto sustentável nos artigos da 
constituição. No meu entender não há nada de extraordinário no projeto, nem quanto à 
penalidade, nem quanto ao processo. Estes crimes todos são de sua natureza militares. Ao 
legislador toca classificar quais são os crimes militares, e nesta classificação, que lhe é permitido 
fazer pela constituição, quando trata da ordenança militar, nenhuma outra regra tem a consultar 
senão se aqueles fatos que quer classificar crimes da competência militar são de natureza tal que 
afetem a disciplina ou a segurança do exército. 

Nós, pois, considerando que nos casos excepcionais, muitíssimo limitados como estão no 
projeto, os crimes aí designados têm uma verdadeira influência sobre a disciplina, sobre a 
segurança do nosso exército; atendendo que é uma legislação particular para um caso de guerra, 
e que mesmo estaríamos muito desiguais apresentando ante o inimigo uma legislação frouxa, 
insignificante, pois que, quando o inimigo fuzila a todo aquele que procurasse seduzir os seus 
soldados para engrossar as fileiras do exército imperial, nos apresentamos ante ele com atos 
desiguais; entendendo, digo, que estes delitos nas circunstâncias especiais da guerra têm uma 
influência extraordinária sobre a disciplina e segurança do exército, que era preciso providenciar o 
que havia de omisso ou de duvidoso na legislação existente, não duvidamos adotar o projeto. Eu 
continuo a votar por ele. Dando este voto, presumimos ter adesão pela constituição, como o nobre 
senador que nos disse que queria escrever na sua bandeira – Constituição e justiça. – Estimo muito 
que o nobre senador tenha de escrever estas palavras na sua bandeira, pois que o nobre senador 
não tem sempre na sua bandeira – Constituição; – e senão que o diga aquela conferência do dia 28 
de julho... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu peço ao nobre senador que não toque em fatos inteiramente 
estranhos à matéria. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Mas é que nós outros também presumimos ser amigos da 
constituição, e presumíamos mesmo nessas épocas anteriores, defendendo-a de ataques diretos, 
formais para derribá-la, para destruí-la. 

Voto pelo projeto. 
O SR. VERGUEIRO: – Sr. presidente, tenha V. Exª. paciência se eu ainda vou tomar algum 

tempo ao senado; não me ocuparei com personalidades, só pretendo responder ao que disse o 
honrado senador que se senta. 

Eu poderia ir longe, mas não trato aqui de defender-me, nem de personalidades. Considero-
me como o médico que tem de salvar um amigo por quem se interessa muito, e que o vendo 
desenganado e já 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sem meios de salvação, assim mesmo continua a aplicar-lhe remédios, não o desampara enquanto 
não o vê morrer. Eis aqui a posição em que me acho para com a constituição; tenho procurado 
defendê-la, vejo-a em termos de perigar, assim mesmo continuo a defendê-la; continuo a chamar 
a atenção para aqueles argumentos que produzi e que não foram respondidas de modo nenhum... 

O SR. D. MANOEL: – É porque não podem ser. 
O SR. VERGUEIRO: – Esperei muito tempo a ver se me respondiam, insisti para que me 

respondessem, não o consegui! Agora mesmo o honrado senador ocupou-se muito de outras 
coisas, falou muito de escritores, de legislações estrangeiras; mas, senhores, os meus argumentos 
têm sido tirados não de escritores, nem de exemplos dessas nações, mas da constituição, e eles 
não têm sido respondidos. A respeito da constituição, daquilo em que ela é muito clara, muito 
evidente, não vi tocar. 

Eu torno a lembrar ainda que me servi da constituição no art. 179, § 35, que trata da 
suspensão de garantias; a isto não vi que se respondesse. Quererão dizer que a lei não suspende 
garantias? Mas é evidente que suspende; pois privar o cidadão de seu foro, dado certo fato, não é 
suspensão de garantia? Parece-me evidente; entretanto, se há quem negue, mostre-me que não é 
impedir que qualquer publique as suas idéias por palavras ou por escrito não é também suspender 
uma garantia? Parece-me que sim. Não permitir que o cidadão esteja em qualquer parte do 
império, onde quiser estar, deportá-lo para outro lugar, não é uma suspensão de garantia? 
Parece-me que tudo isto são suspensões de garantias. Ora, eu abro a constituição; quais são os 
casos em que se pode suspender garantias? Quem é que as pode suspender? Os casos são dois, 
invasão de inimigos e rebelião. Ainda não é em toda a invasão de inimigos, não basta que se dê 
invasão deles para que se suspendam as garantias, é necessário juntamente que o bem do Estado 
o exija. 

Ora, estamos nós neste caso? A lei figura a hipótese de invasão de inimigos? Não; figura o 
estado de guerra. Eu não compreendo estado de guerra sem haver inimigos a combater; portanto, 
esta expressão assim tão vaga pode dar lugar a muita coisa, pode estender-se a muito longe. Diz-
se estado de guerra, quando o governo o declarar; mas quais as circunstâncias em que o governo 
pode declarar o estado de guerra? É vago, é arbitrário, é absolutamente arbitrário. O governo pode 
declarar o estado de guerra em qualquer província! De maneira que há guerra sem haver inimigos! 
É o que se entende do projeto. Creio que há preparos que se fazem para a guerra, que ainda ela 
não existe; enquanto não há inimigos, não há guerra; mas, entretanto, o projeto explica-se por 
este modo vago... 

UM SR. SENADOR: – Não. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. VERGUEIRO: – Só se está errado o exemplar do projeto que me deram; por ele o 
governo pode em qualquer caso dizer: – Isto é uma operação de guerra; por conseqüência, 
suspendam-se as garantias. – E podemos fazer isto, senhores? A constituição permite que se faça 
isto, que se suspendam garantias simplesmente com preparo para a guerra, sem haver invasão de 
inimigo? Respondam-me a isto. Mas a isto não se responde, sempre se pôs de lado... 

O SR. D. MANOEL: – Porque não é possível responder. 
O SR. VERGUEIRO: – Procuram-se escritores, legislações de outras nações: mas eu não 

me importo com o que se passa fora do império; com o que me importo é com a constituição. 
Permite ela que se suspendam garantias sem rebelião ou invasão de inimigos? Não permite. A 
quem concede a constituição a autorização de suspender garantias? É ao corpo legislativo, que ela 
não autoriza para delegar este poder ao governo; e nós vamos tomar um poder que a constituição 
nos nega, e vamos dá-lo ao governo! Não estão aqui duas violações da constituição? Senhores, 
respondam-me, expliquem-me isto!... 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Já se lhes respondeu. 
O SR. D. MANOEL: – Respondeu-se com o código da Bélgica. 
O SR. VERGUEIRO: – Está visto que não podemos delegar este poder ao governo, porque 

a constituição não confia do governo a suspensão de garantias, ainda mesmo no caso de invasão 
de inimigos, senão concorrendo com uma outra circunstância, o perigo iminente da pátria. Então, 
não estando reunido o corpo legislativo, pode o governo suspender as garantias, assim como 
podemos dar-lhe autorização para suspendê-las sem esta distinção que faz a constituição! Pobre 
constituição! depois de tantas feridas que tem levado, vai mais esta que lhe chega mesmo ao 
coração, porque ataca as garantias do cidadão! Daqui a acabar de matá-la pouco dista... 

O SR. D. MANOEL: – Mas salva-se o código da Bélgica!  
O SR. VERGUEIRO: – E a quem se dá o poder de conhecer dos crimes aqui especificados? 

Será a algum juízo particular de que fala a constituição? Não. Era impossível que a constituição 
admitisse como juízo particular uma comissão de guerra, uma comissão especial; ela proíbe as 
comissões especiais. O que são os conselhos de guerra senão comissões especiais? O que são 
comissões? Consultem-se os dicionários, vejam-se como eles definem o que seja comissão; não é 
cometer a outrem aquilo que uma autoridade tem direito de praticar? Parece-me que sim. Ora, 
como é que se formam os conselhos de guerra? Não é por uma nomeação do general? Tem os 
nomeados o caráter que dá a constituição aos juízes do poder judiciário?... 

O SR. D. MANOEL: – Têm banda e dragonas: é o que se disse aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. VERGUEIRO: – Os conselhos de guerra, digam o que quiserem, não deixam de ser 
comissões. Eu os quero para os militares, porque a constituição admite as ordenanças militares 
para a disciplina dos militares. Não é para a disciplina da nação que as ordenanças militares 
devem ser feitas, não é para disciplinar o povo que se fazem essas ordenanças; é para os 
militares, é para regular os seus acessos, os seus soldos, a sua disciplina: o cidadão, quando 
comete crimes, tem tribunais onde vai responder; não está compreendido nas ordenanças 
militares. 

Demais, os conselhos de guerra são comissões ad hoc. Comete-se o crime; diz o chefe: 
"Nomeio fulano e fulano para julgar este crime." Não será isto uma comissão ad hoc? É uma 
comissão especialíssima; e pode isto ser admitido, respeitando-se a constituição, dizendo-se que 
ela ainda governa? Não pode ser; é necessário primeiro que a constituição caia para se proceder 
de semelhante modo. Podem estes juízos dos conselhos de guerra ter comparação com os juízes 
de que fala o capítulo do poder judiciário? De nenhuma sorte. Fantasiou-se, subterfugiou-se 
sobre isto, quando a constituição é muito clara; define o que sejam juízes e o que sejam jurados: 
os jurados conhecem do fato, os juízes aplicam a lei. Depois fala a constituição de juízes de 
direito; e o que são eles? Não se confunda isto com a definição que existe no código; o código 
ainda não existia quando se promulgou a constituição. O juiz de direito é aquele que aplica a lei; 
juiz de direito é o que aplica a lei; são expressões sinônimas, em contraposição a jurados ou 
juízes de fato. 

Ora, o que diz a constituição a respeito dos juízes de direito? Diz que eles são perpétuos; e 
os membros dos conselhos de guerra são perpétuos? Não; eles duram só o tempo do julgamento; 
acabando de dar a sua sentença não são mais juízes; se aparecer outro processo é necessário uma 
nova nomeação... 

O SR. D. MANOEL: – São juízes casuais. 
O SR. VERGUEIRO: – Era sobre isto que desejava que me respondessem... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Já se lhe respondeu. 
O SR. VERGUEIRO: – Não; passaram por alto sobre estas coisas; onde se demoraram foi 

sobre história. Estimarei que falem sobre isto, que o meu discurso sirva para trazer a discussão ao 
objeto principal da questão. Para mim, o objeto principal da questão é a inconstitucionalidade, e 
esta parece-me que tenho claramente demonstrado. 

Quanto às penas que aí se estabelece no projeto, eu vejo nelas um regresso para o estado da 
barbaria. Houve tempo ainda bárbaro em que quase todos os crimes eram punidos com a pena de 
morte; porém depois que o mundo começou a civilizar-se a pena de morte começou a diminuir. 
Até acontecia que, enquanto as leis não se acomodavam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ao gênio da civilização, que continuavam as leis bárbaras, os julgadores viam-se na necessidade 
de absolver alguns réus para não imporem a pena de morte. Isto aconteceu mesmo entre nós; 
quantos réus não eram absolvidos para não se lhes impor a pena de morte! Na Inglaterra é bem 
sabido que isto acontece também; muitos réus são absolvidos por causa da gravidade das penas; 
os jurados não têm ânimo de aplicar, no estado da civilização atual, essas penas bárbaras que ali 
ainda vigoram, e assim sacrificam verdadeiramente o seu dever ao sentimento que lhes inspira a 
civilização do século. Pois bem, nós voltamos para esta barbaridade antiga. 

Hoje se quis provar com um exemplo que os paisanos respondiam em conselhos de guerra 
quando atacavam militares que conduziam paisanos. Pois voltamos a estes tempos? Serve de 
argumento o que as leis antigas dispunham antes da constituição, depois de ter o código muito 
claramente extremado o que sejam crimes militares?... 

A hora já deu, Sr. presidente, não continuarei; bem que mais alguma coisa desejava dizer, 
posto que sem esperança de que minhas palavras produzam efeito algum; mas, como disse, sou 
como o médico que se interessa pela sorte de um amigo: ainda que o veja desenganado, não 
confia mais no remédio, assim mesmo o acompanha até dar o último suspiro. Quero fazer o 
mesmo a respeito da constituição. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1851. 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 

 
Sumário. – Discussão do projeto que autoriza o governo a convocar um concílio dos 

bispos do império. Discursos dos Srs. Jobim e D. Manoel. – Projeto sobre o julgamento de 
vários crimes militares. Discurso do Sr. D. Manoel. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e 

aprova-se a ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
Lê-se o seguinte parecer: 
"A comissão de constituição, para dar seu parecer sobre o diploma do Sr. Gabriel Mendes 

dos Santos, eleito na província de Minas Gerais, para preencher o lugar que se achava vago pela 
morte do Sr. senador Bernardo Pereira de Vasconcellos, examinou as atas das eleições parciais, e a 
da apuração geral; as quais todas achou conformes com a lei. Entretanto julga de seu dever trazer 
ao conhecimento do senado algumas faltas que ocorreram, as quais porém nenhuma influência 
têm no resultado da eleição. 

"Da ata da apuração geral consta terem faltado as atas do colégio da vila de S. Romão, onde 
não houve eleição primária, assim como faltaram as de N. Sra. do Bom Sucesso da Barra, e os da 
Penha e Buriti; consta mais que em o círculo de Itabira do Mato-Dentro se formara um colégio com 
26 votos, os quais faziam parte do colégio do mesmo nome, e reuniram-se fora do lugar devido, e 
sob presidência ilegal, razão porque não foram contados; sendo sempre para notar que esse votos 
foram dados aos mesmos três nomes que formam a lista tríplice, à exceção somente de três que 
foram dados a outro indivíduo. Consta também da mesma ata da apuração que a ata do colégio de 
Mariana continha três votos menos do que devera ter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Do ofício do presidente da província, de 4 de fevereiro, consta que, reunida a assembléia 
paroquial da freguesia de Morrinhos do termo de Uberaba, e recebidas as cédulas, não se 
procedeu à apuração destas, porque o presidente da mesa havia suspendido o ato em 
conseqüência de desordens que pretextara, não cabendo mais no tempo marcar-se outro dia para 
se concluir o ato. Consta também de outro ofício do mesmo presidente, de 25 de julho, que, em 
conseqüência da alteração dos limites de algumas freguesias, aconteceu que na da Glória, a que 
foi incorporada parte da de S. Miguel, aumentou, e consideravelmente, o número dos eleitores; 
entretanto que nesta última contou-se o mesmo número de eleitores; que na freguesia do 
Inficionado, pertencente ao circulo eleitoral de Mariana, sem haver aumento de território, nem 
razão nenhuma que justificasse o acréscimo dos eleitores, apareceu um de mais do que na eleição 
anterior; que na freguesia da Piedade dos Gerais, da qual fora desmembrado o distrito da 
Conquista, votou-se no mesmo número de eleitores que na última eleição; e finalmente que, 
tendo-se criado de novo a freguesia de Itatiaiussu, desmembrada da do Bonfim, e desanexada a 
de Brumadinho da freguesia da Piedade da Paraopeba, apareceram todavia os mesmos eleitores 
como se não se tivesse feito aquela desmembração." 

"Estas são as irregularidades que aparecem. Quando porém se reflete que o mais votado da 
lista tríplice reuniu 1.137 votos, e os outros dois 1.093 cada um, e que o imediato em votos 
apenas tem 409, fica fora de toda a dúvida que qualquer que seja a diferença que resulte desse 
aumento de votos em algumas freguesias, e que estes sejam deduzidos dos que foram dados aos 
três propostos, não poderá jamais destruir-se essa maioria que aparece em favor dos mesmos 
propostos. É pois a comissão de parecer que, conquanto se devam considerar nulos esses votos 
que foram dados de mais do que devera ser, isto todavia não obsta a que seja aprovado o 
diploma, e que por isso seja declarado senador do império o Sr. Gabriel Mendes dos Santos, 
escolhido pelo poder moderador. – V. de Olinda. – Limpo de Abreu. – Carneiro Leão." 

Entrando em discussão, é o parecer aprovado sem debate; e o Sr. presidente declara senador 
do império o Sr. Gabriel Mendes dos Santos. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continua a discussão, adiada na sessão antecedente, do parecer da comissão de negócios 

eclesiásticos sobre o projeto – K – deste ano, autorizando o governo para congregar em concílio o 
arcebispo e bispos do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. JOBIM: – Sr. presidente, devo primeiramente pedir a V. Exª. que tenha a bondade de 
declarar-me se me é permitido dizer alguma coisa sobre o projeto que apresentei. Tendo outros 
senhores falado sobre ele, não se tendo limitado ao parecer da comissão, julgo que a mesma 
permissão se me deve conceder, tanto mais quanto entre uma matéria e outra há a maior 
conexão... 

O SR. PRESIDENTE: – Se o nobre senador, para fundamentar o seu voto, tiver necessidade 
de tocar no projeto, pode fazê-lo. 

O SR. JOBIM: – É justamente para fundamentar o meu voto que prendendo tocar no 
projeto. 

Senti muito, Sr. presidente, que houvesse nesta casa senadores, a quem muito respeito, que 
se lembrassem de dizer que este projeto não devera ter aparecido, que seria melhor que não se 
tratasse dele, visto que podia trazer novas dificuldades, e aumentar essas com que já o país luta 
nos seus negócios políticos, quer internos, quer externos! Quando apresentei este projeto, longe 
de ter semelhante intenção, que está inteiramente fora dos meus hábitos, hábitos de toda a minha 
vida, de todos os meus sentimentos, entendi, pelo contrário, que este projeto ia destruir 
dificuldades, e contribuir poderosamente para o restabelecimento da ordem pública e para a 
prosperidade do império. Foi com estas vistas, com estas intenções, digo, que o propus; e os 
meus precedentes de constante respeitador da boa ordem dão-me direito a ser acreditado. 

Conheço, Sr. presidente, que a matéria encerra dificuldades; mas por esse motivo não as 
devemos encarar? Não deveremos sondar essas dificuldades? Desta tibieza, desta pusilanimidade, 
deste medo, deste receio de sondar questões difíceis, há infelizmente exemplos assaz funestos no 
nosso país. Ora, eu entendo que, quando se apresenta uma questão que tem alguma dificuldade, é 
necessário encará-la logo, e procurar vencê-la quanto antes, mormente quando a matéria é da 
natureza desta de que se trata, que não pode trazer o menor comprometimento para o país. 

Lembro-me por esta ocasião do que acontecia a respeito das questões do Rio da Prata. Essas 
questões eram uma chaga, um cancro para o Brasil; todos os ministérios tinham medo de tocar 
nelas, pareciam todos recuar diante das dificuldades que viam; ninguém queria sondar semelhante 
abismo, que parecia imenso! Veio o ministério atual, encarou a questão como ela devia ter sido 
encarada há muito tempo, teve a coragem de olhar para ela com a resolução que verdadeiros 
homens de estado devem ter nos negócios públicos, e a questão vai se resolvendo quase que por 
si mesma, pelo simples fato da boa direção que lhe deram estes ministros, a quem não posso 
deixar de louvar de todo o meu coração; eles se cobrirão de glória por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



terem desprezado supostas dificuldades que a quase todos pareciam insuperáveis. 
O mesmo acontecerá a respeito das nossas coisas religiosas. Conheço que há nelas 

dificuldades, mas cumpre encará-las e vencê-las, porque não podemos permanecer no estado em 
que nos achamos, estado bem deplorável, que não é consentâneo nem com a nossa civilização, 
nem com as instituições que adotamos, nem finalmente com as leis especiais que temos, e que 
somos obrigados a sustentar sobre esta mesma matéria. 

Sr. presidente, se no projeto se tratasse de reformar a doutrina da igreja, de mudar algum 
dogma, ou de alterar qualquer princípio do catolicismo, então poder-se-ia dizer que nos íamos 
meter em questões perigosas e difíceis para o país. Porém de nada mais se trata do que de 
restabelecer a disciplina da igreja católica, apostólica romana, a disciplina da religião que a 
constituição do Estado considerou como a que todos nós devemos professar, e sem a qual nem 
teríamos o direito de sentar-nos nesta casa. Ora, não competirá aos representantes da nação, que 
partilham da soberania nacional, zelar sobre o cumprimento da constituição? E determinando a 
constituição que a religião católica, apostólica romana seja a religião do Estado, não será da nossa 
obrigação empregar todos os meios para que esta religião seja respeitada, seja venerada, seja 
uma realidade, como o deve ser entre nós? Creio firmemente que é esta a nossa obrigação e que 
para a cumprirmos, não temos necessidade de insinuação ou combinação com ministro algum; 
esta foi a razão por que apresentei este projeto. Não tive a menor inteligência com o Sr. ministro 
da justiça, nem com nenhum outro. É certo que o desejo de oferecê-lo foi-me sugerido, não só 
pelo que tenho observado em geral, como também pelo que li no relatório do Sr. ministro da 
justiça a respeito do estado dos nossos negócios eclesiásticos. É verdade que o nobre ministro 
não fala no seu relatório na necessidade de congregar-se um concílio; mas quem negará ou porá 
em dúvida que é este o único meio que há para reformar-se ou melhorar-se a disciplina da igreja? 
É isto doutrina corrente e estabelecida em todos os países católicos; e naqueles onde esta religião 
é respeitada, praticam-se com freqüência estes atos; não são raros os concílios diocesanos, e 
mesmo os provinciais. Ainda o ano passado foi convocado em Paris um concílio metropolitano 
pelo arcebispo daquela cidade. Em muitas províncias católicas da França e em outros países os 
concílios diocesanos, e mesmo os provinciais, têm sido freqüentes; e por quê? Porque a própria lei 
da igreja assim o determina, e determina de uma maneira a não deixar a menor dúvida, de um 
modo muito positivo. 

O senado há de permitir-me que leia o que estabeleceu a este respeito o concílio de Trento, 
que é lei para nós, e que o deve ser para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



todos os católicos. Seção XXIV, cap. II, que tem por título: Synodi provinciales quolibet triennio, 
Diocesanae quotannis celebrentur; qui eas cogere, quibe illis internoe debeant (pro 
moderandis moribus, corrigendis excessibus, centroversits componendis, alisque ex sacris 

canonibus permissis). Assim, pois, os concílios provinciais devem-se reunir de 3 em 3 anos, e os 
diocesanos todos os anos. Ora, se há esta lei canônica, por que razão há de ela ser observada em 
outros países católicos e não o há de ser entre nós? Creio que é porque as coisas da igreja têm 
estado entre nós em quase completo abandono, e este abandono parece-me ter sido levado a 
ponto de não se ter ainda decidido questões assaz importantes; não sei, por exemplo, se a igreja 
do Pará e a do Maranhão, que eram antes da independência sufragâneas do patriarcado de Lisboa, 
estão já por alguma concordata desligadas dela para pertencerem à metrópole do Brasil. Não sei 
se o mesmo descuido terá havido também em Portugal a respeito de alguns bispados da África, 
como Angola e outros, que eram sufragâneos do arcebispado da Bahia, o que em verdade nos não 
interessa. 

Temos, pois, que a própria lei da Igreja, lei que, como católicos, apostólicos romanos, temos 
obrigação de zelar, determina que de 3 em 3 anos os metropolitanos sejam obrigados a convocar 
um concílio para tratar da disciplina da igreja. 

Porém, teremos nós o direito de acusar ou censurar o Sr. arcebispo da Bahia por não ter feito 
esta convocação? Não, certamente; com que meios, com que recursos havia ele fazê-la? E não são 
necessários os meios, não são necessárias grandes despesas para este fim? Estão os nossos 
bispos no mesmo caso em que estava em tempos remotos, por exemplo, o cardeal Ximenes, 
arcebispo de Toledo, que com seus próprios recursos empreendia até a conquista de terras aos 
infiéis? Creio que os nossos bispos, e em geral todos os nossos sacerdotes ficaram muito mal 
aquinhoados depois que o Estado tirou-lhes o dízimo, parece que os seus recursos apenas 
chegam para a sua subsistência; pode-se mesmo dizer que não são suficientes para as 
sustentarem com a dignidade que o seu ministério exige. E se eles não têm meios para sustentar a 
dignidade que o seu ministério exige, como hão de fazer semelhantes congregações, que 
necessariamente devem trazer grande dispêndio? 

Ora, não podendo o arcebispo da Bahia fazer semelhante convocação, quem é que tem 
obrigação de lhe fornecer os meios para que a lei da Igreja seja cumprida? Está estipulado pelo 
mesmo concílio de Trento que os príncipes católicos têm obrigação de zelar a execução das leis 
da Igreja. Na seção XXV, cap. XX, cujo título é este: Quoe sunt juris Ecclesiastici principibus 

saecularibus commendantur, aí são eles considerados, os católicos, como protetores da Santa-fé 
e da Igreja, quos Deus sanctoe fidei, Ecclesiaeque protectores esse voluit, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e a eles se recomenda a vigilância sobre o cumprimento das leis canônicas. Parece-me, pois, que 
não estamos fora do nosso direito tratando desta matéria, ao menos quanto à subvenção com os 
meios para este fim. 

Tenho, pois, mostrado que a convocação dos concílios provinciais ou nacionais, que para 
nós é o mesmo, é objeto de uma lei estabelecida, que eles podem ser convocados pelo 
metropolita e os bispos diocesanos, sem necessidade alguma de permissão do Papa, como aqui 
pareceu afirmar o nobre senador pela Bahia, que levou o seu ultramontanismo, ou o seu papismo, 
a ponto de querer remontar ao século XI, aos tempos de Gregório VIII Pareceu querer, enfim, ser 
mais defensor dos direitos do Papa do que o mesmo concílio de Trento, dizendo que sem o seu 
consentimento nulla synodus teria lugar. Creio que somente nos concílios ecumênicos ou gerais é 
que o Papa tem direito de fazer a convocação, presidir a eles, ou por si, ou por delegados seus; 
mas os concílios metropolitanos e os diocesanos não necessitam da permissão do Papa, porque 
nestes concílios não se trata de alterar o que já está estabelecido pelas leis gerais da Igreja, nem 
de revogar doutrina alguma, mas unicamente da disciplina e das aplicações especiais. Seria a 
revogação da doutrina ou das leis gerais da Igreja, seriam as questões sobre o seu dogma, o que 
poderia trazer perturbações; mas a minha intenção não foi nem podia ser que se entrasse em tais 
matérias; não é minha intenção outra senão restabelecer a disciplina como ela deve ser, e 
conforme as próprias leis da Igreja. Não quero nem desejo que ninguém se lembre, como 
desgraçadamente já se lembrou entre nós um sacerdote colocado em posição eminente, de 
reforma de doutrinas recebidas por toda a Igreja católica, procurando destruir o celibato do clero, 
que a Igreja estabeleceu como uma doutrina geral, e que ninguém poderia destruir, senão a 
própria Igreja. Esta lembrança foi, com efeito, muito execrável, até por ter sido apresentada e 
favoneada por um sacerdote que assim procurou perturbar entre nós a consciência dos católicos. 
Não, eu não quero perturbar a consciência de ninguém; quem não quiser ser católico, apostólico, 
romano, que o não seja; muitas modificações religiosas existem hoje; quem quiser ser quaker, 
anabatista, protestante enfim, que o seja; há no nosso país liberdade de consciência; mas retire-
se, não perturbe a consciência daqueles que querem a nossa religião tal qual a Igreja católica a 
estabeleceu, e a nossa constituição adotou com tanto respeito que até determinou que não 
pudesse ter assento nesta casa ou na câmara dos deputados quem não fosse católico, apostólico, 
romano. Não queremos, pois, perturbação alguma, não queremos que se force a consciência de 
ninguém; não queremos o casamento dos padres, nem outra qualquer revogação daquilo que a 
Igreja estabeleceu; e maldito seja todo aquele que se lembrar de ocasionar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



semelhantes perturbações no século atual, em que creio que aquilo que os homens podiam fazer em 
semelhantes matérias, está já feito! 

Sr. presidente, não posso deixar de falar agora na necessidade da reforma da disciplina da 
igreja. Vi um pouco do mundo, sei o que é o catolicismo em outros países; comparo que vi nesses 
países com o que vejo entre nós, e, sinto dizê-lo, que a igreja católica entre nós acha-se quase 
completamente abandonada! O que se vê com aparências de religião, entre nós, não o é. Eu não 
vejo nas nossas igrejas senão muita bulha, muita suntuosidade; porém o verdadeiro culto de 
Deus, conforme manda a religião católica, apostólica romana, não existe no nosso país! Existe sim 
muito estrondo, muitos repiques de sinos, muitas bombas, muitos foguetes, muitas tochas, 
infinitas velas, castiçais e banquetas de prata, muito incenso e muita música; mas verdadeira 
religião, creio que não existe. Ela não consiste nestes aparatos, nestas bulhas e estrondos, mas 
sim no desenvolvimento dos sentimentos religiosos, de verdadeiro respeito e temor de Deus; na 
manifestação de tais sentimentos, que constitui o culto externo, é necessário que o verdadeiro 
católico acompanhe os seus sacerdotes no cântico das igrejas, e não é isto o que nós observamos; 
o nosso povo não teria parte alguma nos atos religiosos, parece que vai às igrejas unicamente 
como mero espectador; não toma parte com o sacerdote nas funções das igrejas. Demais, os 
sacerdotes no nosso país limitam-se unicamente a pregar panegíricos de santos, não ensinam 
doutrina alguma. Os sermões que o povo vai ouvir não edificam; pode a sua imaginação ficar 
muito exaltada; porém o seu coração não sabe melhor das nossas igrejas. Ouvem-se muitos 
milagres de Santo Antônio, muitas coisas maravilhosas deste ou daquele santo; porém o 
evangelho, a doutrina, a moral evangélica, a verdadeira religião de Jesus Cristo não se ensina nas 
nossas igrejas. Ora, eu creio que o fim principal desta religião santa é ensinar o evangelho, e a 
moral que dele emana; é melhorar o coração dos homens, para que sejam felizes não só neste 
mundo, como no outro. Isto não se pratica entre nós; por conseqüência, bem se diz que entre nós 
há aparências, porém não verdadeira religião, e dói-me, sumamente, que assim aconteça! 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Não apoiado. 
O SR. D. MANOEL: – Se fosse verdadeira a proposição, estava o país perdido. 
O SR. JOBIM: – V. Exª. apela aqui muitas vezes para o país que nos há de julgar; o país 

também me julgará em sua consciência. 
Demais, Sr. presidente, existe entre nós uma outra circunstância gravíssima contra a 

religião, que vem a ser a secularização quase completa dos nossos sacerdotes, ou da mor parte 
deles! Secularização que tem sido levada a um ponto escandaloso, porque os nossos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sacerdotes, ou a maior parte deles, não se pode dizer que sejam sacerdotes, e, como diz o Sr. ministro da 
justiça muito bem no seu relatório, eles não passam de meros especuladores, com algumas, e certamente 
muito respeitáveis exceções; são estas as suas palavras: "O estado do nosso clero reclama sérias medidas. 
Salvas mui poucas exceções, compõem-se em grande parte de homens que abraçam o estado eclesiástico 
sem a menor vocação, e apenas como meio de vida!" 

Outro fato se nota entre nós, contra o qual alguns bispos, e creio que o arcebispo da Bahia, há pouco 
tempo tem clamado energicamente. Este fato é escandaloso, e reclama prontas medidas, e vem a ser 
profanação das nossas igrejas por ajuntamentos meramente políticos. Essas reuniões era melhor que a lei 
determinasse que se fizessem em outra qualquer parte, em barracas na praça pública, e nunca nos 
templos; é uma profanação que indica bem pouco caso da religião; e, demais, não sei, Sr. presidente, qual 
é o fim com que a lei estabeleceu os sermões políticos por ocasião das eleições... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador vai-se afastando muito da questão... 
O SR. JOBIM: – Estou falando da necessidade do projeto. 
O SR. PRESIDENTE: – Pode tocar nele, mas não formando o ponto principal da discussão. 
O SR. JOBIM: – Vou a ele, mas V. Exª. me permita esta pequena digressão. Os sermões políticos 

parecem-me muito impróprios de um sacerdote, creio que são até por hábitos, pela natureza do seu 
ministério; o sacerdote não tem direito de censurar uma opinião política, e elogiar a outra; deve ser sobre 
tais matérias completamente tolerante; o sacerdote creio que deve-se ocupar unicamente com o seu 
ministério, e ensinar a moral evangélica; com isto faz ao seu país o maior benefício que é possível fazer-se. 
O interior do nosso país retrograda todos os dias em moral; vejam-se esses assassinatos contínuos, esses 
rancores políticos implacáveis, que só a religião seria capaz de abrandar; e o que fazem os nossos 
sacerdotes? Nada, porque nada são capazes de fazer no estado de descrédito em que se acham. Os 
sermões políticos, Sr. presidente, são uma das causas que têm trazido este descrédito e a aniquilação da 
religião católica no interior do nosso país. Compare-se o que é hoje a religião católica entre nós com o que 
ela foi em outros tempos, no tempo da minha infância, tempos de que tenho bem saudades! Nessa época 
viam-se as igrejas cheias de povo que com a maior reverência assistia aos ofícios divinos; e o que se 
observa hoje? Nos domingos, as igrejas das nossas povoações do interior, onde tantos assassinatos se 
cometem, onde tantos rancores políticos subsistem; nossas igrejas, digo, o que se vê aos domingos? 
Quatro ou seis desgraçados pretos são muitas vezes as únicas criaturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que comparecem à missa! Por que é isto, senhores? É ordinariamente por causa dos próprios vigários, que 
ingerindo-se na política, se inimizam com uns, procurando viver bem com outros, e afinal acabando por não 
merecer o conceito nem a estima de ninguém. Eu mesmo tenho o exemplo de um sacerdote que subindo ao 
púlpito, por ocasião de umas eleições, entreteve-se com desacatar desde o princípio até ao fim a pessoas 
da minha família, não se ocupando senão com alusões ofensivas sobre as opiniões dessas pessoas. Ora, 
parece que é afastar-se o mais que é possível dos fios da religião, que não podem ser outros senão a paz, 
a harmonia, a boa moral, a caridade cristã, a amizade fraternal entre todos os homens, e nunca açular os 
cidadãos uns contra os outros, como alguns sacerdotes fazem pelo interior do nosso país, exaltando esta 
opinião, e deprimindo aquela, ou passando mesmo à via de fato. Ora, sacerdotes assim são mais nocivos 
do que úteis; e se as coisas têm de continuar deste modo, é melhor que se diga logo: "É-nos inteiramente 
indiferente a religião; não exista mais no país a religião católica, apostólica, romana!” 

O SR. D. MANOEL: – Deus nos livre! 
O SR. JOBIM: – Seria esta a conseqüência continuando o estado atual das coisas; seria acabar-se 

inteiramente com a religião, cujos ministros, em grande parte (não digo todos, repito, há muitas e honrosas 
exceções), cujos ministros, longe de procurarem a paz, a boa ordem, a harmonia entre os cidadãos, longe 
de pregarem o que Jesus Cristo pregou, a caridade cristã, a amizade fraternal entre todos os homens, são 
os que concitam a revoltas, a rancores e a desordens. 

Creio, Sr. presidente, que as nossas leis civis ou criminais, e particularmente o código criminal, 
esbanjaram completamente entre nós a disciplina da igreja católica; o código estabeleceu que nenhuma 
pena teria mais lugar que não estivesse consignada no mesmo código. Ora, nas constituições do 
arcebispado que rege o país havia penas corporais muito fortes para conter aqueles sacerdotes que se 
afastavam de seus deveres; essas penas foram abolidas, acabou-se com o direito que tinham os bispos de 
as impor, e não podem ser impostas outras penas senão aquelas que estão estabelecidas no código 
criminal. Ora, parece-me que ninguém pode com justiça acusar os bispos por não conterem ou chamar aos 
seus deveres os maus sacerdotes, quando eles não têm meios alguns temporais, como antigamente 
tinham, para processar o sacerdote, para obrigá-lo, ao cumprimento de seus deveres; e estas penas e o 
modo de as impor não podem ser estipulada senão pelos bispos reunidos na forma do concílio de Trento. 

Direi agora alguma coisa sobre o parecer da comissão. Se, à vista do que acabo de expor, é 
necessário olharmos para estes negócios da religião, se os príncipes têm direito de velar sobre a execução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



das leis da igreja, se estas leis têm sido menosprezadas entre nós, parece-me que não se pode duvidar da 
utilidade do projeto, que mesmo a sua rejeição equivaleria à rejeição ou pouco caso das leis da igreja, à 
rejeição do concílio de Trento. E, à vista do que acabo de dizer, como se pode alegar que é necessário 
ainda consultar o bispo diocesano? Parece-me que ele não pode deixar de dizer o mesmo que eu tenho 
dito, sendo escusada a consulta; ele não pode deixar de dizer que é necessário que se observem as leis da 
igreja. 

Mas disse-se que o governo estava suficientemente autorizado para fazer esta convocação. Não 
duvido; mas tem os meios necessários para isto? Creio que não. Depois sabem os bispos o que vêm fazer, 
ou antes o que lhes será permitido fazer? Poderão eles empregar os meios necessários para restabelecer a 
disciplina da igreja? Poderão estabelecer penas corporais? Não; mas no projeto se determina que ficam 
eles com este direito de restabelecer tais penas, dependendo a aprovação dos seus decretos do 
beneplácito do governo na forma da nossa constituição, que a este respeito é muito positiva. Admirei-me de 
que o nobre senador pela Bahia dissesse que admirava a sabedoria da constituição, que não vinha 
marcado quem tinha o direito de convocar os concílios. Que necessidade tinha a constituição de determinar 
aquilo que está marcado nas leis da igreja? Não era necessário que a constituição o dissesse; ela supôs as 
leis da igreja em execução, e determinou, no § 14 do art. 102, que as resoluções ou decretos dos concílios 
feitos na conformidade das leis da igreja não tivessem vigor sem o beneplácito do poder executivo ou da 
assembléia geral. 

Portanto, Sr. presidente, não acho que o parecer deva ser aprovado. A aprovação do parecer, 
rejeitando esta medida, de alguma sorte equivaleria à rejeição ou desprezo das leis da igreja; e parece-me 
que nós, que temos a obrigação de zelar o cumprimento da constituição, tendo ela determinado que seja a 
nossa religião a católica, apostólica romana, temos rigorosa obrigação de tratar e promover tudo o que for 
necessário para o seu esplendor, e não remeter um negócio destes ao bispo diocesano, que nada pode 
fazer; o que parece equivaler a pouca atenção ou indiferença por matérias desta natureza, que tanto 
importam ao bem público. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, eu não posso deixar de acompanhar os louváveis sentimentos 
que levaram o nobre senador a apresentar o projeto sobre o qual a nobre comissão de negócios 
eclesiásticos deu o parecer que se discute. Não só o preâmbulo com que S. Exª. fundamentou o seu 
projeto, senão também o discurso que o senado acaba de ouvir, provam exuberantemente que o nobre 
senador, tendo prestado a devida atenção às palavras do relatório do Sr. ministro da justiça na epígrafe – 
negócios eclesiásticos –, tendo de mais a mais conhecimento das coisas do país, entendeu em sua 
sabedoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



que era chegada a ocasião de reunir-se a igreja brasileira em concílio, a fim de tomar medidas relativamente 
à disciplina eclesiástica; entendeu o nobre senador que era chegada a ocasião de que o Brasil, seguindo o 
exemplo de algumas nações, principalmente da França, dando completa execução às disposições do 
sagrado concílio Tridentino, entendeu o nobre senador, digo, que era chegada a ocasião de se convocar um 
concílio, ou seja nacional (que neste caso é o mesmo que metropolitano, porque não há no país senão um 
só metropolita), ou seja diocesano. 

Mas as asseverações que acabou de fazer o nobre senador de que o sagrado concílio Tridentino 
manda convocar os concílios provinciais de três em três anos, e os concílios diocesanos todos os anos, o 
que não só é expresso no capítulo e artigo que o nobre senador leu há pouco, mas nos canonistas que 
falam da matéria; se essas asserções são indubitáveis, pergunto eu: 1ª pergunta: Haverá necessidade hoje, 
da convocação de um concílio, ou seja metropolitano ou nacional (que é a mesma coisa no caso presente), 
ou seja diocesano? 2ª pergunta: Dado o caso de que esta necessidade exista, convém nas circunstâncias 
especiais em que se acha o país que tenha lugar essa reunião dos bispos brasileiros para, debaixo da 
presidência do metropolita, reunirem-se em concílio nacional? 3ª pergunta: Quando o governo, pelo orgão 
do Sr. ministro da justiça, no relatório que este ano ofereceu à consideração do corpo legislativo, expôs 
detalhadamente o estado pouco satisfatório do nosso clero, e, não se contentando com isto, apresentou 
aquelas medidas que em sua sabedoria entende que mais reclama o país para melhorar esse estado, se o 
governo teve em vista lembrar a necessidade do concílio, e conseqüência necessária de pedir autorização 
ao corpo legislativo para fazer as despesas necessárias para a convocação e reunião dele? 

Estas questões é que eu desejava ver bem elucidadas. Se porventura estas questões fossem levadas 
à evidência, isto é, se se provasse que era necessário já e já reunir os bispos do Brasil em um concílio 
nacional; em segundo lugar, que as nossas circunstâncias atuais permitem a reunião do concílio nacional 
sem inconveniente; em terceiro lugar, se para se realizarem às vistas do governo é necessário que o corpo 
legislativo o autorize imediatamente para fazer a despesa precisa para a reunião deste concílio; se estas 
proposições, digo, fossem evidentemente demonstradas, eu de bom grado subscreveria não para que 
passasse o parecer, mas para que o projeto oferecido pelo nobre senador entrasse em discussão, e até 
fosse convertido em lei, tendo aquelas modificações que a sabedoria do senado entendesse necessário 
fazer-lhe. 

Mas, Sr. presidente, não foi tanto para tratar agora destas questões que eu pedi a palavra; foi para 
ver se conseguia desfazer a impressão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



desagradável que certas proposições do nobre senador causaram talvez no senado, e hão de seguramente 
causar no país quando o seu discurso for lido. Sim, Sr. presidente, proposições foram proferidas pelo nobre 
senador que me parece que não têm o cunho da exatidão. Eu peço licença ao senado para principiar a 
responder a estas proposições, porque na verdade é mais necessário dar já uma resposta a elas do que 
entrar no exame das questões de que depois me ocuparei. 

Senhores, dizer-se que no país a religião católica, apostólica, romana, que felizmente professamos, 
existe em completo abandono, que está a acabar-se, que os santos sacrifícios desta religião são apenas 
freqüentados por meia dúzia de pretos, por meia dúzia de pessoas que não pertencem às classes mais 
ilustradas da sociedade, parece-me, senhores, proposições que, além de perigosíssimas, são inteiramente 
destituídas de fundamento... 

O SR. JOBIM: – São mesmo. 
O SR. D. MANOEL: – Não; Deus nos livre que fossem fatos! Se assim fora, declaro que desesperava 

do meu país... 
O SR. JOBIM: – Veja o que se passa pelas igrejas do interior. 
O SR. D. MANOEL: – Se fora isso verdade, declaro que esmorecia, que as minhas esperanças 

estavam inteiramente perdidas sobre o futuro do meu país. Felizmente não são fatos, não são verdades; 
felizmente há nessas proposições considerável exageração. Digo que há nelas considerável exageração, 
porque antes quero que o nobre senador passe por nimiamente exagerado em matéria de semelhante 
natureza, do que sejam verdadeiras as suas proposições. 

Senhores, no nosso país observa-se aquilo que se observa em todos os países católicos, sem 
nenhuma diferença... 

O SR. JOBIM: – Não apoiado. 
O SR. D. MANOEL: – Quero dizer, como o nosso país tem muito menor população, como não temos 

na superfície imensa de terreno lugares próprios onde o fiel vá cumprir os seus deveres como filho da igreja, 
nota-se o que se não pode notar em outros países onde em qualquer pequena povoação há um templo, há 
um lugar sagrado onde os fiéis vão prestar culto ao Criador. Eis aqui porque o nobre senador deu um não 
apoiado quando eu dizia que em todos os países se observava mais ou menos o que se passa no nosso; 
deu-me um não apoiado porque não quis dar atenção às circunstâncias do nosso país, às circunstâncias 
dos outros, pelos quais o nobre senador viajou, e eu também viajei. 

Senhores, o amor da religião católica, apostólica romana é sentimento inato nos corações de todos os 
brasileiros; mas, em conseqüência das circunstâncias especiais do país, nem sempre o brasileiro tem 
ocasião de poder mostrar por atos externos, pelo culto externo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



este seu sentimento nato de amor pela religião católica, apostólica romana. Como é que o brasileiro há de 
reunir-se com os mais fiéis para adorar ao Deus vivo, como há de assistir, por exemplo, ao santo sacrifício 
da missa quando em muitos lugares não há templos, ou, se os há, é necessário andar dez e vinte léguas 
para se poder ir à missa? É uma dificuldade que por ora não se pode vencer, e que se não dá nesses 
países que estão povoados, e onde em cada lugar, por assim dizer, há uma igreja. Porventura as igrejas da 
corte não são muito freqüentadas? Qual de nós não vai à missa? Qual de nós não vê os templos 
constantemente cheios de fiéis? Eu vou à missa, e vejo a igreja que mais freqüento constantemente cheia 
de fiéis; vejo uma devoção, um silêncio, um respeito que edifica, e que prova evidentemente a minha tese, 
que o sentimento de amor à religião católica, apostólica romana é inato no coração dos brasileiros. 

Mas o nobre senador aproveita-se de um ou outro uso que se pratica, por exemplo, nas 
festas das igrejas, para daí tirar a conclusão que o povo não freqüenta os templos por amor da 
religião, mas sim pelo aparato. Senhores, Deus nos livre que esta religião santa que herdamos dos 
nossos pais não tenha toda essa pompa, todo esse aparato que felizmente se observa no Rio de 
Janeiro! É justamente para infundir mais respeito, mais amor à religião, que nós vemos as igrejas 
em geral fazerem suas funções com tanto aparato, com tanta pompa; não é simplesmente por 
motivos mundanos, é pelo contrário para infundir mais amor à religião, para tornar mais 
respeitado o culto externo, para despertar sentimentos ainda mais religiosos, se é possível, do 
que aqueles que são inatos no coração dos brasileiros. 

Se sairmos da corte, se formos a essas povoações, se formos a essas vilas onde há matrizes, 
nós veremos que nem o povo pode caber nas igrejas nos dias que a religião tem marcado para se 
celebrar o santo sacrifício da missa. Eu tenho estado em algumas vilas onde fui magistrado, tenho 
estado em províncias onde fui presidente, e observei constantemente que o povo em alguns 
lugares não podia caber nas matrizes porque eram pequenas; muitas pessoas ficavam fora, e daí 
mesmo assistiam aos ofícios divinos, daí mesmo ouviam o santo sacrifício da missa. Como, pois, 
se pode dizer que a nossa religião está acabando? Felizmente vejo que na nossa época, nos 
nossos dias, a religião vai saindo triunfante das perseguições dos seus inimigos. Houve uma época 
em que o culto externo sofreu, e sofreu muito; houve uma época em que parecem que os 
sentimentos religiosos estavam um pouco arrefecidos no coração dos brasileiros; mas, senhores, o 
que aconteceu no Brasil não sucedeu na Europa? Quem não sabe que, depois desses calamitosos 
tempos pelos quais passou a Europa, e principalmente depois dessa horrorosa revolução de 1789, 
a religião esteve quase que acabada em França? Quem não sabe que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



foram as vozes de eloqüentes escritores, principalmente do grande Châteaubriand, no seu Gênio do 
Christianismo e nos seus Martyres, quem fez como ressuscitar a religião tão amortecida, quem combateu as 
idéias anticatólicas que tinham aparecido depois dessa horrorosa revolução que, assim como tinha lançado 
por terra um trono de 10 séculos, tinha levado ao cadafalso um descendente de S. Luiz, assim também 
pretendia lançar por terra a religião de Jesus Cristo? Mas era porque, como dizia o mesmo Châteaubriand, 
porque se devia completar a profecia que a religião de Jesus Cristo havia de ser perseguida; mas nunca as 
portas do inferno prevaleceriam contra ela. 

Ora, em um país que também tinha sofrido abalos, e abalos consideráveis, onde certas idéias se 
tinham manifestado em épocas um pouco críticas, que admira que também a religião um pouco sofresse, 
que os sentimentos da verdadeira religião tivessem algum arrefecimento no ânimo dos brasileiros? Mas 
depois a religião principiou a voltar ao seu antigo estado; as grandes festas que se faziam antes desses 
tempos calamitosos voltaram felizmente, e hoje continuam a celebrar as funções religiosas em todos os 
templos com a pompa que lhes é devida, com a pompa que lhes é necessária e indispensável para que os 
sentimentos religiosos se enraízem cada vez mais no coração dos brasileiros. 

Não posso portanto concordar com as proposições do nobre senador. O filosofismo, senhores, ainda 
não obteve o seu triunfo no Brasil, e espero em Deus que não o obterá. As idéias do século passado que 
tendiam a derribar os tronos e a destruir a religião de Jesus Cristo, que se supunha que era a base mais 
sólida sobre que estavam assentados os mesmos tronos, essas idéias felizmente não têm achado eco no 
Brasil. O nobre senador, portanto, não teve razão quando nos asseverou que a religião vai desaparecendo. 

Mas o que mais impressão me fez foi dizer o nobre senador que melhor era deixar-se a cada um 
seguir o que quisesse, o que quer dizer que a religião do país seja o indiferentismo. Ah! o grande 
Lamennais nos tempos de sua glória! Desejava que ele ouvisse esta proposição do nobre senador para a 
fulminar com aquela eloqüência, com aquela sabedoria que brilha em uma das suas mais belas obras! Se 
me não engano, ele diz pouco mais ou menos isto: "É melhor que se adote, por exemplo, a religião 
protestante, do que se diga que existe o indiferentismo em matéria de religião. O indiferentismo é o maior 
inimigo que tem a religião; o indiferentismo é capaz de matar tudo, de destruir os sentimentos mais 
arraigados de uma qualquer religião." A proposição do nobre senador me parece perigosíssima. Felizmente 
ela não é exata, e nunca se realizará na terra de Santa Cruz; o Brasil nunca seguirá o indiferentismo em 
matéria de religião; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



não, não precisamos de um concílio para que se não acabe no país a religião santa que professamos. 
Mas o nobre senador censurou, e com razão, os discursos proferidos na tribuna sagrada, que mais 

parecem feitos para agradar do que para instruir, para moralizar. Nessa parte estou de acordo com o nobre 
senador; com efeito muito se tem abusado da tribuna sagrada. Outrora seria impossível que um pregador 
subisse ao púlpito para fazer discursos como esses que nós ouvimos. Ah! senhores, peguem-se nesses 
quatro grandes oradores da França, Massilon, Fléchier, Fénélon, Bossuet, e digam se nos seus discursos, 
que ocupam volumes e volumes, aparecem seduções, aparecem invectivas: veja-se se nesses discursos 
não existe a doutrina em toda a sua pureza, e exposta com toda a clareza, para chegar à compreensão não 
só do sábio, mas do menos ilustrado. São esses exemplos que eu desejava ver seguidos no meu país; era 
assim que desejava que os pregadores se comportassem na tribuna sagrada, que deixassem esses 
discursos, feitos mais para deleitar unicamente, para as tribunas do parlamento. 

Mas, senhores, é isto prova da decadência da religião católica, apostólica romana? Não; não é um ou 
outro Simeão, não é um ou outro orador que se diz sagrado, mas que de fato não é, em conseqüência da 
maneira por que prega, que pode diminuir o fervor que o brasileiro tem pela sua religião. Eu dou muito mais 
importância à doutrina ensinada pelos pais a seus filhos em suas casas, reputo isto muito mais necessário 
do que mesmo a doutrina ensinada nas igrejas, nos sermões. (Apoiados.) Não é para os meninos que se 
pregam os sermões; os meninos devem ter sermões diários em casa de seus pais, de seus preceptores, de 
seus tutores etc. Ainda que, pois, haja algum abuso nesses discursos, isto não influencia ou tem muito 
pouca influência sobre a religião, uma vez que nesses discursos não apareçam doutrinas contrárias a ela; 
mas eu não creio que nos púlpitos tenham aparecido sermões em que se ensinem doutrinas contrárias à 
nossa religião. Para isto deveria haver maior rigor; e não é de mister a convocação do concílio. 

Mas, Sr. presidente, eu vou deixar esta parte do discurso do nobre senador; quis unicamente destruir, 
ou pelo menos atenuar quanto se possa, a impressão que ele podia causar, não tanto no senado, mas no 
país, quando o país ler o discurso do nobre senador, impressão tanto mais perigosa, porque se observa o 
amor que mostra o nobre senador pela religião, e o seu desejo ardente de concorrer com o seu contingente 
para se reformar os costumes do clero brasileiro, a fim de que ele esteja suficientemente habilitado para 
instruir e moralizar o país, e com o seu exemplo e com a sua doutrina infundir cada vez mais o amor e o 
respeito que devemos consagrar à religião santa que professamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vou, Sr. presidente, ocupar a atenção do senado com as questões que tive a honra de apresentar no 
princípio do meu discurso. A primeira questão é: há necessidade hoje da convocação de um concílio 
nacional para se levarem a efeito as medidas lembradas no relatório do Sr. ministro da justiça, tendentes a 
melhorar o estado do clero brasileiro? Eu peço licença ao nobre senador pelo Espírito Santo para responder 
negativamente. Senhores, todas as medidas que o Sr. ministro da justiça lembra no seu relatório, ou já 
existem nas leis eclesiásticas, ou podem ser estabelecidas pelos ordinários nas suas dioceses. Se já 
existem nas leis eclesiásticas, para que convocar um concílio? Para estabelecer a mesma doutrina? É uma 
desnecessidade. Para estabelecer nova? Era necessário que o nobre senador provasse que as que existem 
não são suficientes para preencher os fins que tem em vista o governo, quando no seu relatório ocupou boa 
página com negócios eclesiásticos do país. Mas, se as medidas que existem não são julgadas insuficientes, 
se algumas que podem ser indispensáveis estão na alçada, na atribuição dos bispos, para que a 
convocação do concílio? 

A isto dir-me-á o nobre senador: "Para se cumprir o decreto do concílio Tridentino." Mas, pergunto eu, 
há país no mundo que cumpra à risca o decreto do concílio Tridentino nesta parte? Ouso asseverar que 
nenhum. O país que, depois de certo tempo, tem convocado mais concílios é sem questão nenhuma a 
França, porque nos outros países nem concílios nacionais, nem mesmo concílios diocesanos se têm 
convocado nos prazos decretados pelo Tridentino; talvez existam para isso razões ponderosas. A Europa 
tinha necessidade da convocação de um concílio ecumênico no século XVI; as heresias que tinham 
aparecido na Europa, que abalaram todos ou quase todos os impérios, a ponto de dividirem a Europa em 
duas partes, parte católica e parte protestante, fizeram estremecer, não só a cúria romana, como todos os 
príncipes católicos e então julgou-se que o único remédio a aplicar-se a um mal tão forte, tão grave, era a 
reunião dos bispos católicos em concílio ecumênico. Mas, senhores, se por uma parte a igreja lucrou e 
lucrou muito com as sábias, infalíveis decisões do concílio de Trento no que toca ao dogma e à disciplina 
universal, por outro lado sabe o senado que algumas dissensões sobrevieram nos dezoito anos que 
duraram as sessões do concílio, que fizeram com que muitos países católicos não adotassem todas as 
doutrinas estabelecidas por ele no que toca à disciplina, porque se persuadiam que elas atacavam direitos 
do poder temporal. 

Eu não quero invocar o testemunho, que reputo suspeito, de Paolo Sarpi, na sua Historia do Concílio 
de Trento. Digo que é suspeito, porque até as vezes chega a ridicularizar trabalhos de tão respeitável 
concílio, trabalhos que tanto honram a cristandade, trabalhos que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



certamente eram indispensáveis, principalmente na ocasião em que o concílio foi convocado. Já antes a 
Europa tinha sido abalada com as questões suscitadas nos concílios de Constança e Basiléia; o senado 
sabe o resultado funestíssimo dessas questões, que quase abrasaram a Europa... Mas isto é em verdade 
questão alheia ao meu propósito; eu a trouxe apenas para mostrar que a Europa foi muito circunspecta na 
convocação de concílios. E havia ainda outra razão, e era que o dogma e a disciplina da igreja tinham sido 
explicados e defendidos no concílio de Trento. 

Ora, os concílios nacionais, como sabe o senado, não podem legislar sobre o dógma nem sobre a 
disciplina universal. Diga-me o nobre senador – consta-lhe que em Portugal se convocasse algum concílio 
nacional? Consta-lhe que na Espanha se convocasse algum concÍlio Nacional? Consta-lhe que na 
Alemanha católica se convocasse algum concílio nacional em tempos próximos? Apenas de vez em quando 
se reunia um ou outro concílio diocesano, pela facilidade que tinham os bispos de reunir os seus cônegos, 
os seus deões, os seus vigários, que fazem parte do concílio diocesano, e também alguns concílios 
metropolitanos, como aconteceu ainda há pouco tempo em França. Ora, a respeito do Brasil, pela sua 
imensa vastidão, pelos grandes incômodos que necessariamente devem sofrer aqueles prelados e mais 
pessoas que se reúnem no concílio nacional, não se entendeu que se devesse executar literalmente essa 
disposição do concílio de Trento. Foi por isso que nós ainda não tivemos um concílio nacional, não digo já 
depois da independência, mas antes dela. E com efeito, se a doutrina estava firmada, se as reformas 
indispensáveis podiam ser feitas pelos prelados nas suas dioceses, julgou-se que não se devia entender à 
risca a disposição do concílio tridentino. E, na verdade, o concílio tridentino não podia exigir que num 
império como o do Brasil se reunisse todos os três anos um concílio nacional; assim como, quem dirá que o 
Tridentino, que determina expressamente que os bispos visitem as suas dioceses todos os anos, quem dirá 
que o Tridentino fez esta disposição para o Brasil? Porventura podiam os Srs. bispos visitar todos os anos 
as suas dioceses? Muito fazem eles durante a sua vida em visitá-las uma vez. Porventura os Srs. bispos do 
Rio de Janeiro, do Pará, do Maranhão, podem visitar todos os anos as suas dioceses? Pode alguém 
acreditar que o sagrado concílio Tridentino tivesse em vista o Brasil com esta disposição? Não, era para a 
Europa, onde os bispos podem com facilidade visitar as suas dioceses, mormente os da Itália. Eis aqui a 
razão por que não é possível que possamos entender que o Tridentino obriga ao metropolita do Brasil a 
convocar o concílio nacional todos os três anos. 

Não vejo, portanto, Sr. presidente, necessidade alguma de semelhante concílio. Parece-me que as 
medidas lembradas pelo Sr. ministro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



da justiça podem ser tomadas, quer pelo poder espiritual, isto é, pelos Srs. bispos, quer pelo poder 
temporal, pelo poder executivo... 

O SR. MONTEZUMA: – Ele que proponha. 
O SR. D. MANOEL: – Vou aproveitar o aparte do nobre senador, que é muito luminoso. Senhores, se 

o governo entende em sua sabedoria que é indispensável a convocação de um concílio nacional, por que 
não fez menção desta medida no seu relatório? Ele, que lembrou tantas medidas e não tratou desta, é 
porque não a julgou necessária, ou ao menos não a julga útil nas circunstâncias atuais. Eu desejava que a 
este respeito me respondesse algum dos Srs. ministros. 

Mas vamos à utilidade da medida. Senhores, é quando o país se acha agitado, não felizmente por 
questões religiosas, porque então talvez fosse necessário lançar mão do meio de que se serviu a igreja 
quando infelizmente a religião foi atacada pelos hereges; não é por motivos religiosos que o nosso país se 
agita, ninguém hoje quer estabelecer no país outra religião que não seja a que felizmente professamos; os 
motivos da nossa agitação são outros, são todos políticos; é, digo, quando o país se acha agitado que 
convém lançar outro facho de discórdia no meio dele, trazendo à discussão princípios religiosos? Eu 
entendo que ao menos a prudência na atualidade aconselha que estas reuniões não tenham lugar. A este 
respeito não posso dizer tanto nem tão bem como disse o nobre senador por Pernambuco, cujo discurso 
ontem o senado ouviu com a atenção que costuma prestar a S. Exª., que fala sempre com o conhecimento 
teórico e prático que tem das coisas. Nada, pois, posso apresentar de novo, e, quando alguma coisa 
pudesse apresentar, eu ofereceria o discurso do nobre senador pela Bahia, que também falou ontem com 
tanto conhecimento de causa, que falou como verdadeiro canonista. Não há portanto utilidade na 
convocação de um concilio nacional. E se não há utilidade, se não há necessidade, se não há conveniência, 
entendo que não devemos tratar por ora da convocação do concílio nacional. 

Mas, senhores, quererá o nobre senador reformar o clero atual? Declaro com franqueza que não 
tenho esperança de reformar os homens atuais; as minhas idéias são para o futuro... 

O SR. JOBIM: – É preciso começar. 
O SR. D. MANOEL: – Qual o meio eficaz de instruir, de moralizar o nosso clero? O meio de que fala o 

Sr. ministro da justiça é estabelecer seminários. Eis a razão por que o concílio de Trento e outros 
impuseram a todos os bispos a obrigação de estabelecer seminários nas suas dioceses. São eles os 
verdadeiros viveiros onde se deve educar a nossa mocidade que se destina a ocupar os lugares da 
hierarquia eclesiástica; mas podem os bispos do Brasil estabelecer seminários nas suas dioceses com os 
poucos meios que têm, com tão pequena côngrua, com rendimentos da mitra tão minguados? Não, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



por certo. Ora, o Sr. arcebispo da Bahia, o Sr. bispo de Pernambuco e os outros prelados têm meios 
suficientes para cumprirem o preceito do concílio Tridentino? Não, seguramente. 

Apesar dos poucos recursos de que dispõe o Sr. bispo de Pernambuco, mantém um seminário para o 
qual contribui com muitas esmolas, onde se recebem mesmo moços pouco abastados e que mostram 
inclinação para a vida clerical. Já mesmo quando presidi a província do Rio Grande do Norte, vi com prazer 
que esse ilustre prelado socorria moços daquela província para prepará-los a fim de que um dia pudessem 
ser ministros do altar. Portanto, o que nos cumpre? O que nos cumpre, Sr. presidente, é auxiliar com todos 
os recursos precisos os Srs. bispos do Brasil, para que possam estabelecer seminários nas suas dioceses. 
Eis a minha esperança. Não tenho esperança no presente, não espero moralizar o clero atual se está 
desmoralizado; mas confio no futuro, confio em que os Srs. bispos, auxiliados pelo governo com os meios 
necessários, poderão estabelecer seminários onde a mocidade brasileira que tiver vocação para a vida 
clerical vá instruir-se e moralizar-se, para um dia também instruir com a palavra, e edificar com o exemplo. 
O que nos cumpre é saber os meios de que o governo precisa para socorrer os Srs. bispos para que 
estabeleçam esses seminários da forma prescrita pelo concílio tridentino. Quanto ao mais, o que é preciso é 
a execução das leis da igreja. 

Mas disse o nobre senador que as leis da igreja eram desprezadas. Onde é que se excutam as leis 
da igreja? É mesmo na capital do mundo cristão, é nessa cidade eterna onde S. Pedro pôs as bases da 
igreja católica, apostólica, romana? Não, senhores, essa disciplina antiga caiu completamente em desuso, 
essa disciplina antiga não pode em verdade ser invocada nas circunstâncias atuais. Bastava menos rigor 
para se reprimirem os abusos que o nobre senador pelo Espírito Santo referiu, e que eu lamento. Pois, 
senhores, é necessário ressuscitar a antiga disciplina da igreja para se evitarem os abusos e escânda-los 
de que falou o nobre senador, que se praticavam não sei em que ponto da província do Rio Grande do Sul, 
onde ele nasceu? 

O SR. JOBIM: – Eu não disse onde era. 
O SR. D. MANOEL: – Pois, senhores, é possível que se consinta que um eclesiástico pratique 

impunemente os atos de que fez menção o nobre senador? Pois a igreja não tem imposto penas aos que 
assim procedem? Pois os Srs. bispos não deviam suspender esses padres e mandá-los processar na forma 
do direito canônico? Não precisamos para isto de uma reforma, bastava a simples execução das leis da 
igreja, um pouco mais de atividade e de energia da parte dos prelados da igreja brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mas eu defendo a nobre comissão eclesiástica de uma censura um pouco forte que lhe irrogou, sem 
o querer, o nobre senador a quem tenho a honra de responder. O nobre senador disse que o parecer é uma 
prova do pouco caso que se faz destas matérias... 

O Sr. Jobim diz algumas palavras que não ouvimos. 
O SR. D. MANOEL: – Bem; ...que o parecer, se acaso nós aprovássemos, seria uma prova de 

indiferença ou pouco caso. Senhores, eu peço ao nobre senador que não faça esse juízo, nem da nobre 
comissão eclesiástica, composta de três pessoas tão respeitáveis, uma delas até pertencente ao estado 
eclesiástico, nem do senado inteiro. Eu confesso ingenuamente que se o projeto estivesse em discussão, o 
combateria, como tenho feito discutindo o parecer; mas não é porque não tenha em muita consideração o 
objeto de que ele trata. Eu desejo concorrer com o nobre senador para que se melhore o estado clerical; 
nós divergimos nos meios; eu entendo que basta os que há pouco apontei para remediar os males de que 
se fala no relatório do Sr. ministro da justiça; o nobre senador entende que é preciso um concílio. Mas isto 
quer dizer porventura que não tenhamos muita consideração por tais objetos? Pois uma casa de católicos 
havia de tratar com pouca consideração uma matéria de tanta gravidade? Não era possível que a comissão, 
que o senado procedessem de outro modo. Eu, que teria de votar contra o projeto, e que hei de votar por 
uma parte do parecer, não quero incorrer na censura que o nobre senador já fez tanto à comissão como ao 
senado, no caso de que o mesmo parecer seja aprovado. 

O SR. PRESIDENTE: – Rogo ao nobre senador que queira interromper por um pouco o seu discurso, 
para nomear-se a deputação que deve receber o Sr. senador que vem tomar assento. 

Nomeada por sorte a deputação, dirige-se, por convite do Sr. presidente, à porta do salão, e aí 
recebe o Sr. senador por Minas Gerais Gabriel Mendes dos Santos, o qual vem à mesa prestar o juramento 
do estilo, e toma assento. 

O SR. PRESIDENTE: – Pode o nobre senador continuar. 
O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, graves questões se têm suscitado na casa acerca do objeto que 

nos ocupa. Eu não tocarei nelas senão levemente; mas peço licença ao nobre senador pela Bahia, que 
ontem falou com tanta erudição, com tanto conhecimento do direito canônico, para lhe observar que parece 
que não é disputado hoje ao metropolita o direito de convocar os concílios metropolitanos compostos de 
todos os bispos sufragâneos. No Brasil certamente este direito não se podia realizar sem a coadjuvação e 
auxílio do poder temporal, porque o metropolitano não tem os meios necessários para pôr em execução 
este direito; mas parece que tal direito não lhe pode ser disputado. Isto é expresso no direito canônico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Exª. sabe, e o senado, que nos primeiros tempos da igreja os concílios ecumênicos foram 
convocados pelo poder temporal, por exemplo, foi Constantino que convocou os concílios de Nicéia, de 
Cesarea e de Tiro. O 2º concílio ecumênico, isto é, o de Constantinopla, e o 3º, isto é, o de Éfeso, foram 
convocados por Theodósio-o-Moço. Depois este direito foi exercido pelo Pontífice, e não é ocasião oportuna 
para examinar como tal direito passou do poder temporal para o poder espiritual. O que é certo é que este 
direito é hoje da Sé de Roma; direito não disputado, antes geralmente reconhecido no orbe católico. Assim, 
o Pontífice Romano preside aos concílios ecumênicos por si ou por legados por ele nomeados como 
aconteceu ao último concílio ecumênico. Assim também, Sr. presidente, ninguém disputa aos metropolitas o 
direito de convocar os concílios metropolitanos, e com igual razão aos bispos o direito de convocar os 
concílios diocesanos. 

Senhores, já se citou a França, exemplo que foi muito bem trazido pelo nobre senador pelo Espírito 
Santo. Pergunto eu, quando o arcebispo de Paris congrega, como o ano passado, os bispos seus 
sufragâneos, precisa de autorização do poder temporal? Não; fá-lo de jure proprio em virtude do direito que 
lhe outorgam os cânones da igreja. Também no Brasil entendo que se um metropolita julgar que deve 
convocar um concílio provincial, pode fazê-lo de jure proprio, segundo o direito canônico que o Brasil 
adotou, devendo entender-se com o poder temporal para lhe ministrar os precisos meios. De certo que a 
metropolita não faria essa convocação sem inteligência prévia com o governo, porque podia muito bem 
suceder que a convocação, apesar de ser de direito próprio, não fosse conveniente na ocasião. O poder 
temporal não pode privar o metropolita ou o diocesano de tal direito, mas pode observar que tal ocasião não 
é oportuna para o exercício dele. Portanto, eu peço licença ao nobre senador pela Bahia para lhe dizer que 
a este respeito parece que não há questão, O direito está definido nos cânones, e os cânones estão 
recebidos pela nação brasileira. 

O artigo da constituição que o nobre senador citou ontem o que prova? Que as decisões dos 
concílios, as bulas pontificiais não podem ter execução no nosso país sem o beneplácito do poder temporal. 
Mas a constituição foi muito sábia, não pôs em discussão o direito dos metropolitas e dos diocesanos de 
convocarem concílios provinciais e diocesanos, porque a constituição reconheceu o direito canônico 
existente. Todos sabem que no Brasil, como em Portugal, as disposições do sagrado concílio Tridentino 
estão adaptadas, tanto na parte relativa ao dogma, como na parte concernente à disciplina universal. 
Portanto, nisto não há questão. O metropolita tem direito de convocar o concílio metropolitano composto dos 
bispos seus sufragâneos, o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



diocesano tem direito de reunir os abades, os deões, os cônegos, os párocos, e com eles formar o concílio 
diocesano. 

Tenho conseguido o meu fim principal, que foi procurar diminuir pelo menos a impressão dolorosa 
que causariam no país algumas proposições proferidas pelo nobre senador pelo Espírito Santo, cujo zelo 
pela moralidade, pela ilustração do clero brasileiro, eu tenho ainda uma vez o prazer de elogiar nesta casa. 
Em segundo lugar, quis mostrar que não havia necessidade da reunião de um concílio provincial, e que a 
ocasião não era para isso oportuna. Se porventura essa reunião é indispensável na atualidade, cumpria ao 
governo dizer: "Precisamos reunir já um concílio; é a medida a mais necessária, a mais urgente de que 
podemos lançar mão para reformar o clero brasileiro." Se o governo se apresentasse ao corpo legislativo 
pedindo esta medida, demonstrando a necessidade dela, de certo que o senado brasileiro não negaria os 
meios necessários para que tivesse lugar a convocação e reunião de um concílio nacional. 

Voto pela primeira parte do parecer, e não pela segunda, pelas razões que ontem expus à casa. 
Tendo dado meio-dia, fica adiada a discussão. 
Continua a 3ª discussão, adiada pela hora na última sessão, do projeto oferecido pela comissão de 

constituição estabelecendo o processo e julgamento de alguns crimes por meio de conselhos de guerra, 
conjuntamente com as emendas aprovadas na 2ª discussão. 

VOZES: – Votos! 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. Limpo de Abreu.  
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu cedo da palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem peça a palavra, vou pôr a votos. 
O SR. D. MANOEL: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (para o Sr. Limpo de Abreu): – O nobre senador quer falar? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não, senhor; se me parecer, tornarei a pedir a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. D. Manoel. 
O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, era impossível que eu deixasse encerrar a terceira discussão 

deste projeto sem aproveitar-me do direito que me outorga o regimento da casa de falar ainda uma vez 
acerca dele. 

A discussão de ontem obrigava-me necessariamente a dar ao senado algumas explicações, a 
combater mesmo alguns argumentos com que se pretendeu impugnar as razões que eu no dia antecedente 
tinha tido a honra de oferecer à consideração do senado contra o projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mas, senhores, ser-me-á lícito perguntar aos Srs. ministros se é possível que eles consintam que se 
encerre a discussão desse projeto sem dizerem uma só palavra acerca dele? Pode ser isto da dignidade do 
ministério, pode ser conveniente, pode ser útil, pode ser decoroso? A história parlamentar, senhores, 
oferecerá um só exemplo de que um ministério se apresentasse ao corpo legislativo, pedindo medidas de 
um alcance extraordinário, sem que fundamentasse como lhe cumpria a necessidade do seu pedido, e que 
deixasse correr três discussões sem uma só palavra dizer em abono de tais medidas? Eu continuo a 
considerar o projeto ministerial, não só porque o primitivo foi oferecido por dois nobres ministros da coroa, 
senão também porque a nobre comissão de constituição nos disse no seu preâmbulo que todas as idéias 
consignadas no projeto que ela oferecia em substituição eram, ou lembradas pelo nobre ministro da guerra, 
ou de acordo com a opinião de S. Exª. Portanto, o projeto é ministerial, e sendo ministerial, corria ao 
ministério, ou ao menos a um de seus membros, a obrigação de sustentá-lo nesta casa; tanto mais porque 
quase toda a oposição tomou parte na discussão, e fez os maiores esforços para mostrar duas coisas: a 
primeira, que o projeto é inconstitucional; a segunda, que é bárbaro; e o mostrou da maneira a mais 
convincente. 

Como, pois, consente o ministério que se encerre esta terceira discussão sem abrir a boca? Não 
devo, Sr. presidente, tirar daqui ilações muito favoráveis às opiniões da oposição? Parece-me que sim. Eu 
as vou tirar, com licença de V. Exª. e do senado: 1ª, o ministério está arrependido de ter apresentado este 
projeto; mas, porque supõe que não deve manifestar o seu arrependimento, não o retira; 2ª, o ministério tem 
reconhecido que este projeto, que já está há muito tempo em discussão, tem contra si a opinião pública do 
modo o mais claro e manifesto, e treme de arrastar a opinião pública, sustentando-o; 3ª, o ministério supõe 
que a queda do projeto no senado acarretaria talvez a sua própria queda, embora o contrário se dissesse 
ontem. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador há de permitir que lhe diga que não está discutindo a 
matéria. 

O SR. D. MANOEL: – Discuto, pois não! V. Exª. verá. Pois não posso censurar o ministério por deixar 
encerrar a discussão sem ter falado? Estou o censurando por isso, não tenho mais a palavra, é a última vez 
que falo... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pode censurar, mas é necessário que discuta a matéria. 
O SR. D. MANOEL: – Discuto, sim, senhor; estou fazendo primeiro estas observações gerais que 

servem como de exórdio à narração. 
Portanto, Sr. presidente, digo que não sei como o ministério consente que se encerre esta discussão 

sem dizer-nos uma só palavra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



acerca do projeto. E para obedecer às ordens de V. Exª., pois que sou sempre dócil aos seus avisos, vou 
entrar na matéria; não para demonstrar que o projeto é inconstitucional, porque isso é negócio que já está 
fora de questão, tão fora de questão que ontem mesmo não foi trazido à discussão; sobre esse ponto não 
se disse uma palavra. Analisou-se o projeto, sustentou-se por outro lado para se mostrar que não era 
bárbara, que as penas que ele impõe, apesar de serem condenadas por esses utopistas que vêem o mundo 
no seu gabinete, todavia se acham consagradas nos códigos das nações cultas. 

Ainda bem, Sr. presidente, que está na casa, e muitos parabéns lhe desejo por tão plausível motivo, o 
nobre senador por Minas que há pouco acaba de prestar juramento, jurisconsulto exímio que tem feito 
estudo profundo sobre o direito civil, e sobre a fonte do direito civil, que é o direito romano. É um dos nossos 
magistrados que mais profundo estudo tem feito sobre o direito romano desde que cursou as aulas da 
universidade de Coimbra; e ainda hoje me parece que poucos dias se passam sem que S. Exª. empregue 
alguns momentos na leitura dos escritores de direito romano, e tem razão, porque o direito romano, 
senhores, governa hoje pelo império da razão, e não pela razão do império, como bem disse creio que 
d’Aguesseau. Ora, eu que ontem felizmente ouvi ler na casa a carta imperial que nomeava o meu nobre 
amigo senador pela província de Minas Gerais, entendi que devia examinar o direito romano para ver se 
havia a respeito do objeto de que tratamos alguma coisa para sujeitar as minhas opiniões ao senado inteiro, 
e particularmente ao nobre senador a quem, neste momento, tenho a honra de dirigir-me. 

Senhores, vendo-se a comissão muito embaraçada para responder àqueles que tinham tomado a 
tarefa de mostrar que o projeto é inconstitucional, quando, para o julgamento de certos e determinados 
crimes, estabelece conselhos de guerra ou comissões militares; tendo-se-lhe dito e provado da maneira a 
mais clara que aos tribunais militares só podiam ser sujeitos os crimes militares, mas que ainda mesmo que 
se desse, sem se conceder, que paisanos pudessem cometer crimes militares, nem assim o projeto deixava 
de ser inconstitucional, sujeitando-os ao julgamento dos conselhos de guerra; digo, a nobre comissão, 
vendo-se muito embaraçada, não teve remédio senão dizer na emenda que ofereceu à consideração do 
senado: “Ficam considerados crimes militares tais e tais", quero dizer, para fascinar a opinião dos incautos, 
que não a dos avisados, para de algum modo encobrir o horror do projeto, foi considerar militar o que não 
era militar, isto é, deu ao crime militar uma natureza que ele não tem. Ora, eu tinha-me lembrado da França, 
fui buscar escritores franceses muito conhecidos do nobre senador por Minas, membro da comissão; referi 
os trechos desses escritores, e mostrei evidentemente que nenhum escritor, ao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



menos que eu conheça, admite que um paisano possa cometer um crime militar, pois que o crime militar é 
necessariamente cometido por pessoa que pertence às fileiras do exército. Não fui atendido; não se fez 
caso; disse-se: "São filósofos, e eu não quero nada com filósofos, porque estou no positivismo." Não tive 
remédio senão ver se no direito romano descobria a verdadeira definição de crime militar. À minha boa 
estrela deparou-me uma lei a mais terminante que é possível; peço licença ao senado para a ler, e espero 
que seja analisada pelo meu nobre amigo que há pouco tomou assento na casa. É a lei segunda, digesto 
liv. 49, tit. 16: “Proprium militare est delictum, quod quis utimiles admittet." 

O que diz a isto meu nobre amigo? 
Ora, vamos ver se encontramos alguma lei francesa na qual se achem traduzidas as palavras que 

acabo de referir. Podia apontar muitas, mas limitar-me-ei a duas. Veja V. Exª. se não há razão em dizer que 
o direito romano governa hoje pelo império da razão e não pela razão do império; veja V. Exª. como a lei 
francesa traduziu estas palavras da lei romana: 

"II n'y a de délits militaires que les délits commits par un individu faisant partie de I'armée." Assim se 
exprime a lei de 10 de julho de 1796 (22 messidor anno IV). 

Por conseqüência, a lei francesa achou tão sábia a definição de crime militar, que a traduziu e 
transcreveu sem nenhuma alteração. O que diz o ato de 1º de outubro de 1803? A mesma coisa. 

Senhores, não me contentei com isto, fui mais longe, visto que as minhas citações são aqui 
escarnecidas, visto que se disse que eu não faço senão trazer para aqui pedaços de autores. É porque leio. 
Os que os não trazem ou é porque não têm livros, ou não lêem, ou vêm para aqui repetir, como de própria 
lavra, o que lêem nesses livros. Podia decorar, e vir apresentar como meus estes trechos de Montesquieu, 
de Royer Collard, etc.; mas não faço isso, cito os escritores, trago até por escrito, essas citações. Aqui está 
uma das grandes censuras que se me fazem. Ah! eu ainda recorro ao meu nobre amigo que acaba de 
tomar assento; os seus discursos são cheios de muita erudição; o meu nobre amigo, que tem uma lição 
certamente muito variada em todos os seus discursos, apresenta citações de muitos escritores, o que torna 
seus discursos muito eruditos, e por isso, além de outros motivos, tem a verdadeira reputação de um 
homem de variada instrução. Por conseqüência, se sigo maus exemplos, é o exemplo do meu nobre amigo 
que há pouco tomou assento. 

Senhores, é preciso notar que quando um orador novo, sem um crédito firmado, como eu, que tem 
fracos talentos, se abalança a falar em uma casa destas, onde estão muitas ilustrações do país, homens 
que têm ocupado e ocupam os primeiros empregos do Estado; é preciso, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



digo, que este orador faça todos os esforços para mostrar que não vem dar lições. É o conselho que dá um 
escritor, que sempre que pudermos nos socorramos a uma autoridade que seja superior àqueles perante 
quem se fala, ou pelo menos igual. Eis a razão por que não tenho, nem pretendo ter jamais a presunção de 
impor as minhas opiniões nesta casa; mas socorro-me aos escritores que estão na mão dos nobres 
senadores, para mostrar que não os combato com as minhas razões, com os meus fracos conhecimentos, 
mas fundado nesses escritores que leio, que consulto, e que eles também citam. Essa a razão por que 
nesta casa costumo, quando posso, apoiar as minhas opiniões na autoridade de escritores conhecidos do 
senado. Conheço alguns que decoram páginas inteiras, que as repetem como fruto de lavra própria; eu não, 
quando leio alguma coisa que me agrada tomo apontamento, e em tempo competente sirvo-me dele, e digo 
ao senado: "Li isto em tal autor." 

Ora, consultei os debates que tiveram lugar nas câmaras francesas nas sessões de 1826 e 1827. O 
senado sabe que no ano de 1827 o governo apresentou ao corpo legislativo um projeto de código militar; 
sabe que foi nomeado relator da comissão que deu o parecer acerca desse código um dos homens mais 
notáveis da França, o marquês de Pastoret; sabe que o corpo legislativo da França tomou em consideração 
o código e o relatório, e alguns discursos notáveis apareceram. Pois, senhores, o relator da comissão 
encarregada de dar o seu parecer sobre o código militar disse claramente que delito militar é só aquele que 
é cometido por militar. Fez então uma observação que parece judiciosa (eu não encubro nada ao senado, 
ainda que seja contra mim): "Todavia, disse ele, é força confessar que algumas vezes são trazidos ao 
conselho de guerra indivíduos acusados de crimes ou delitos contra a segurança do exército, e daqueles 
que fazem parte dele; mas é em uma circunstância extraordinária, sobre o território inimigo, em presença 
deste inimigo mesmo." Note bem o senado, – caso muito extraordinário nas duas hipóteses, no território 
inimigo, e na presença de inimigo mesmo. 

Ora, senhores, fundado nesta opinião, fundado nas opiniões que emitiu na casa o nobre senador pela 
Bahia, que até leu trechos de uma obra muito importante, fundado principalmente na constituição do 
Estado, não estou habilitado para dizer que não pode dar-se crime militar senão quando o réu for militar? 
Que não pode ser sujeito a tribunais militares um paisano, ainda mesmo dado o caso, que não concedo, 
que possa cometer um crime militar, como a comissão supõe na emenda que mandou à mesa? É para mim 
inconcusso, fora de questão, evidente, que nesta parte o projeto ataca da maneira a mais terminante a 
constituição do Estado. É portanto o projeto digno de ser rejeitado pelo senado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mas vamos ao argumento com que se tem pretendido provar a necessidade de afastar-se o 
legislador brasileiro da marcha seguida pelo código criminal para adotar-se o que se acha 
estabelecido nos códigos penais da Europa. Alguém disse: "Não me importo com as doutrinas 
desses criminalistas, que não conhecendo o mundo, escrevem para ele no seu gabinete. Pois 
havemos de desprezar a prática das nações cultas, havemos de dar de mão aos códigos penais da 
Europa, para seguir as doutrinas desses criminalistas?” Que censura (é o que mais dói), que 
censura se irrogou ao código criminal, que censura se irrogou a muitos dos nobres senadores que 
concorreram para ele, quer como senadores, quer como membros da câmara temporária! Porque 
em 1830 não vos socorrestes aos códigos criminais das nações cultas da Europa para confeccionar 
o nosso? Para que fostes beber as doutrinas que estão consignadas no código criminal do Brasil 
nesses utopistas? Por que estabelecestes doutrinas novas em relação à Europa no vosso código 
criminal? Não foi pela convicção profunda em que estáveis de que esses códigos não podiam servir 
de modelo, de regra para se confeccionar o código criminal brasileiro? Sem dúvida. Não foi 
porque, imbuídos nessas belas doutrinas, que são ensinadas sem exceção por todos os 
criminalistas desde o século XVIII até os nossos dias, criminalistas que tenho tido a honra de citar 
na casa diferentes vezes; não foi porque, digo, imbuídos nessas doutrinas, conhecestes 
perfeitamente que uma sociedade nascente, como a brasileira, não podia de modo algum pedir 
emprestada essa legislação bárbara, apesar de ser de países civilizados, mas que era necessário 
seguir os princípios do século? 

Pergunto ao senado: houve alguma nação da Europa que seguisse a legislação bárbara da 
Inglaterra, país talvez o mais civilizado do mundo? Há alguma nação da Europa cujo código 
criminal imponha penas tão bárbaras, tão desproporcionadas aos delitos, como o código da 
Inglaterra? E por quê? Porque a Europa inteira, senhores, conheceu que a legislação criminal da 
Inglaterra não podia servir de norma na confecção de um código criminal, embora esse país fosse, 
talvez, considerado o mais civilizado do mundo. 

Pois bem, o Brasil em 1830, quero dizer, poucos anos depois da sua emancipação política, 
tendo presente a legislação criminal das nações cultas da Europa, e tendo presentes as doutrinas 
luminosas dos grandes criminalistas, optou por estas, e abandonou aquela. Assim, no nosso 
código criminal transluz a cada página a doutrina ensinada pelos filósofos; na brandura, na 
humanidade das penas o nosso código criminal é justamente obra da civilização, da ilustração do 
nosso século; é assim que o nosso código criminal está também de conformidade com a doçura, 
amenidade e bondade do caráter brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Então, senhores, sou utopista quando invoco o testemunho desses grandes jurisconsultos, 
quando, apesar de conhecer a ilustração das grandes nações da Europa, digo ao meu país e aos 
seus legisladores: "Afastai-vos dos códigos penais dessas nações, eles não são próprios do nosso 
século?" 

Não vê a nobre comissão que esses códigos não foram feitos neste século? Não vê a nobre 
comissão que se a França, por exemplo, fizesse hoje um código criminal, e adotasse as penas que 
se acham consignadas no que existe, razão poderia ter a nobre comissão de argumentar com a 
França e com as outras nações? Mas não, essas nações conservam por um respeito pela 
antigüidade essa legislação bárbara, sem contudo fazerem atualmente nem uso, nem aplicação 
dela, como por diferentes vezes tenho provado com o testemunho dos escritores que tenho 
citado. 

Sr. presidente, eu provei à casa, com a autoridade de diferentes escritores, que esses 
códigos não existem de fato, embora existam de direito; que na aplicação das penas estão em 
desuso; que o júri da Inglaterra, por exemplo, chega a ponto de iludir a legislação penal 
absolvendo por causa da ferocidade dela, não impondo as penas que nos códigos se acham 
marcadas para certos crimes. O que prova isto? Não prova justamente que esses códigos não 
podem ser trazidos como modelos, que não existem de fato, porque suas penas não são 
impostas, ou se o são, os governos se vêem na necessidade de comutá-las ou perdoá-las, tal é a 
ferocidade delas? Então, senhores, para que se invoca a autoridade das nações cultas? Pois se a 
atualidade não vos pode apoiar, visto que esses códigos não são executados, e só se conservam, 
como disse, em respeito à antigüidade, como vos socorreis às disposições de tais códigos? Haverá 
uma voz imparcial que tache de utopista o marquês de Pastoret? O que o fizer, não se deu por 
certo ao trabalho de ler esse escritor. Pode-se tachar de utopista a Becaria, quando quer que a 
brandura e moderação acompanhe sempre as penas? Pode-se tachar de utopista um conde Rossi? 
Não é possível. Porventura esses escritores não querem que se apliquem penas aos crimes? 
Ninguém o dirá. Afastam-se, sim, da severidade e da barbaridade das penas impostas nos códigos 
da Europa. Utopistas são, por exemplo, os que dizem em França que não se devem impor pena 
alguma, ou que bastam simplesmente algumas correções. O que disser isto é que é utopista, 
insensato, é homem na verdade que deve ter a reputação de um Paudhon, que proscreve a 
propriedade. Mas os escritores que têm sabido defender os foros na humanidade, que se têm 
levantado contra a barbaridade das penas, que têm provado a necessidade de proporcioná-los aos 
delitos, não, senhores, estes escritores não merecem nome de utopistas, merecem a consideração 
do mundo inteiro; esses escritores são verdadeiros defensores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dos foros da humanidade, sem serem protetores do crime. Retirai, portanto, a vossa proposição, 
restituí o crédito a esses escritores. Continuareis a pensar que a verdadeira regra de legislar é 
estabelecer no país leis como as que foram estabelecidas nessas nações? Continuareis a seguir 
essa regra fatal, que se se adotassem em toda a sua extensão, traria para o Brasil os tempos da 
barbaria? As regras de legislar são outras; eu já tive a honra de as expor ao senado, não 
inventadas nem ensinadas por mim, mas somente repetidas por um fraco orador que teve a 
felicidade de ler esses escritores, de consultar esses utopistas. 

Principiemos, Sr. presidente, pelo crime de espionagem; é o primeiro de que trata o projeto; 
e aproveitarei a ocasião para dar uma resposta que já dei na última sessão, mas que agora 
repetirei, ao nobre senador por Minas. O nobre senador, para corroborar a doutrina do artigo a 
respeito de espiões, trouxe uma autoridade muito respeitável, isto é. Vattel, que disse que o crime 
de espionagem deve ser punido com penas graves. Primeiramente, lembrarei ao nobre senador 
que Vattel escreveu sobre o direito das gentes, o direito seguido pelas nações. Eu não neguei; ao 
contrário, confessei que a pena de morte é em geral imposta aos espiões; mas logo disse que 
Vattel escreveu o direito das nações, tratou do direito escrito. Além disso, escreveu em tempos em 
que ainda as luzes da filosofia não tinham iluminado a jurisprudência criminal, quero dizer, 
escreveu em tempo em que ainda não tinham aparecido vozes generosas para fulminarem os 
códigos europeus. Depois, Vattel não é criminalista. Bem vê o nobre senador que, apesar de ser 
respeitável como escritor no direito das gentes, não tem esse peso para o caso de que se trata. 
Mas eu opus à autoridade de muitos criminalistas, à autoridade, de um escritor de direito das 
gentes. Tem, pois, o nobre senador nestas matérias um mestre que não lhe pode convir, é 
necessário que siga outros. Se me falar a respeito de direito das gentes, hei de dizer o que dizem 
todos, que é um mestre; mas em direito criminal, não terei, nem sei se haverá alguém que queira 
ter por mestre a Vattel. 

Mas eu produzi um argumento de que ontem como que se fez mofa. Disse eu que um 
general ordena a um oficial que se dirija ao campo inimigo para espreitá-lo: o oficial, se não 
obedecer, será fuzilado; chega ao campo inimigo, é aprisionado, responde a conselho de guerra, e 
é enforcado. Disse-se: "Qual é a nação que manda fuzilar ou enforcar um militar que é apanhado 
no campo com os seus uniformes?" Eu não sei qual é a nação, o projeto generaliza, diz que o 
espião será julgado em conselho de guerra, e punido com a pena de morte. Por isso, ou seja com 
uniforme, ou sem ele, o oficial ou soldado que é encontrado no campo para espiar os movimentos 
do exército é, segundo o projeto, punido com a pena de morte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mas, senhores, então é o uniforme que faz com que o ato seja ou não criminoso? Pois bem; 
suponhamos que o general, de propósito, para que o espião vá mais disfarçado, lhe ordena que 
dispa a farda, que vista trajes de paisano, e que vá ao campo inimigo. Este homem é aprisionado, 
responde que é militar, que o seu general é que lhe ordenou que usasse daquele disfarce; este 
homem há de ser condenado à pena de morte? Este homem, que não tem crime nenhum, que foi 
forçado a ir ao campo inimigo, e que se desobedecesse à ordem do seu general seria 
imediatamente fuzilado? É esta a legislação que quereis para o vosso país? Não é com todo o 
fundamento, Sr. presidente, que os escritores dizem que nenhuma pena se deve impor ao espião, 
a não ser a prisão, a tomada dos efeitos, até que haja o resgate ou troca de prisioneiros? Pois, 
senhores; o soldado que mata dez, doze, ou mais inimigos, se é aprisionado não sofre pena 
alguma, e o desgraçado que, por obediência às ordens de seus chefes, se disfarça em paisano, e 
vem espiar o campo inimigo, é punido com a pena de morte? Isto é o horror dos horrores. Aqui 
não há crime nenhum, segundo os princípios da jurisprudência criminal; a pena não pode passar 
de prisão até que haja resgate, ou troca de prisioneiros. Entretanto, será enforcado, porque assim 
o dispõe o código da Bélgica e dos Estados Unidos! É isto maneira de legislar? Pois o país admite 
esta penalidade? Não podeis estabelecer nas leis para o vosso país disposições que choquem a 
consciência pública, e a consciência pública choca-se com este horror praticado com um infeliz 
que não tem crime algum, que obedeceu ao seu general, porque seria enforcado ou fuzilado se o 
não fizesse. Entretanto, Sr. presidente, V. Exª. vê esta doutrina consagrada no nº 1 do art. 1º do 
projeto. Fala-se contra isto, diz-se logo que é declamação, que venho ler para aqui escritores que 
vêem o mundo do seu gabinete! 

Talvez fosse esta a razão por que o nosso código criminal, Sr. presidente, não impôs pena 
aos espiões; talvez porque os que o fizeram leram esses utopistas, não se guiaram por essa 
legislação feroz que infelizmente ainda existe nos códigos da Europa, apesar de não ser 
executada; porque não era possível que escapasse aos nossos legisladores a necessidade de 
impor neste caso uma pena; mas o legislador viu bem que não se podia impor pena alguma a um 
infeliz que, sob pena de morte, é mandado espiar o campo do inimigo; viu bem que não podia 
deixar de ser considerado como simples prisioneiro de guerra, e posto em custódia até o resgate 
ou troca. 

Falou-se, Sr. presidente, em outro número, que impõe a pena de morte a quem aliciar 
qualquer soldado para que deserte para o inimigo, e aqui se fez um grande escarcéu quando eu 
disse que um infeliz pai podia muito bem, levado pelo medo ou mesmo pelo amor paternal, dizer 
ao filho, que estava prestes a marchar para um combate, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que seria colocado na frente do seu batalhão: "Filho, a morte é certa, deserta; e como não há lugar 
mais próximo, vai para o campo inimigo, não para tomar armas contra a pátria, mas unicamente 
para te refugiares." Este pai porventura foi levado por motivos torpes? Não, decerto. E este pai não 
é simplesmente cúmplice neste crime de que o filho é autor? Há maior absurdo do que punir o 
cúmplice com as mesmas penas do autor principal e dos co-réus? Pois nem vos lembraria de 
qualificar este homem como cúmplice, para lhe impordes as penas da cumplicidade? Não há caso 
algum, diz o conde Rossi, em que o cúmplice seja punido com as penas do autor ou do co-réu. 
Como vindes portanto impor a pena de morte, prescindindo dessa circunstância, a um cúmplice, 
como a impondes ao autor de um crime? Não é isto bárbaro, não é calcar aos pés os princípios 
mais comezinhos do direito criminal? E não quereis que levante minhas vozes contra semelhante 
projeto? Dizeis que isto é pôr acinte ao ministério, quando, ainda há poucos dias, concedemos 
toda a força de mar e terra que pediu o governo, sem dizermos uma só palavra? 

E é este o ministério a quem se afirma que queremos fazer acintes? É esta oposição quem 
vos quer fazer acintes? Não vedes os motivos nobres que nos dirigem? Se fôssemos acintosos, não 
tomaríamos tempo com essas matérias que dão lugar a tão ampla discussão? Não vos 
combateríamos nesses terreno, não para vos negar a força pedida, mas para vos censurar, porque 
tendes dado para isso muitos motivos? Como se pode, pois, chamar acintosa a opinião que 
combate o projeto, quando não abrimos boca sobre a fixação das forças de mar e terra, na qual, 
se alguma discussão houve, partiu mesmo da maioria? E ainda se chama a isto oposição acintosa? 
Oposição patriótica é sem dúvida a que assim se comporta. Esta é a oposição que vós deveis fazer 
quando vos achardes no lugar em que nos achamos hoje. Nós não seguiremos nunca nesta casa 
essa teoria absurda, irracional e inconstitucional, de que se pode negar a um governo em que não 
se confia, até pão e água; não, nós concederemos tudo quanto entendermos que é necessário ao 
governo para dirigir o país, embora o gabinete se componha de homens que não mereçam as 
nossas simpatias. Aqui está a minha doutrina, Sr. presidente, e não essa outra tão apregoada e 
seguida em outras épocas. 

Como se pode impor aos que aliciam para desertar, isto é, ao cúmplice de um delito, a 
mesma pena que se impõe ao autor principal dele, e ao co-réu? É contra todas as idéias de direito 
criminal. Senhores, nem ao menos nesta parte consultastes o nosso código. Não vedes que 
estabelece em todos os crimes uma gradação, que em caso nenhum impõe ao cúmplice a mesma 
pena que ao autor e ao co-réu? Mas porque esta doutrina é do código da Bélgica devemos adotá-
la! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pois eu, senhores, se fosse encarregado de apresentar um projeto de lei criminal, declaro ao 
senado que não lia um só código criminal da Europa. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Leia Voltaire. 
O SR. D. MANOEL: – Sem dúvida nenhuma. O nobre senador diz isso com um tom... 
O SR. JOBIM: – Escarneceu de tudo que há de mais sagrado. 
O SR. D. MANOEL: – Não falo de matérias religiosas. Mas é preciso conceder que Voltaire é 

o maior gênio que Deus tem criado nos tempos modernos. Abaixe a cabeça a esse homem. É, 
como diz um escritor, a emanação a mais imediata da divindade. 

O SR. JOBIM: – É um cínico horrível. 
O SR. D. MANOEL: – Os padres da igreja caíram em graves erros, mas nem por isso 

deixam de ter o respeito de todos os homens. Voltaire fez grandes males ao mundo, não o nego, 
nem o podia negar, sob pena de confessar que não me tenho dado ao trabalho de ler alguma 
coisa; mas Voltaire em certos ramos foi um verdadeiro farol que desceu sobre o mundo. Parece 
que as trevas pairavam sobre o mundo, e que Deus mandou aquele homem como seu enviado 
para que elas se dissipassem, e aparecesse a luz. Não se escarneça de um homem desta ordem, 
que é um destes quase prodígios da Providência. 

O SR. JOBIM: – Metendo tudo a ridículo. 
O SR. D. MANOEL: – Não, senhor; digo que não. 
O SR. JOBIM: – O que há mais sagrado entre os homens, tudo ridicularizou. 
O SR. D. MANOEL: – Senhores, o Ensaio sobre os costumes e espírito das nações, de 

Voltaire, contém alguma coisa de ridículo? O Século de Luiz X/V, contém alguma coisa de 
ridículo? É necessário que confessemos que recebemos excelentes doutrinas desse homem, apesar 
dos erros em que caiu, apesar mesmo do ridículo que lançou sobre coisas muito sérias. 

O SR. JOBIM: – E o seu Dicionário Filosófico. 

O SR. D. MANOEL: – Eu digo que, apesar dos seus erros, é necessário respeitar este 
homem. O primeiro homem que no século passado espancou as trevas que pairavam sobre a 
jurisprudência criminal, foi sem dúvida nenhuma Voltaire, que principiou a fazê-lo, como disse na 
sessão passada, nas suas cartas ao grande Frederico da Prússia, de cuja amizade muito se serviu 
para falar com certa franqueza; aí estão suas cartas, aí aparecem as doutrinas luminosas de direito 
criminal, doutrinas depois desenvolvidas por todos os escritores que tenho citado na casa. 

Mas vós quereis imitar o código que nem é verdadeiramente da Bélgica, mas que tem a sua 
origem no código francês. Ora, quem é que legislando para um país vai buscar na parte criminal o 
código 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



francês? Todos irão buscar a parte civil, que com efeito é a mais perfeita de todas; mas na parte 
criminal, permita o senado que diga que dou demão inteiramente a esse código. Ainda me ufano 
de dizer que, apesar de sermos nação nova, em código criminal estamos muito além da França, 
sem contudo pretender que a nossa ilustração seja igual à daquela nação. Mas repito pela 
vigésima vez que é um prazer para um coração brasileiro ver que com a nossa legislação criminal 
demos um quinau a todo o mundo. Apesar dos defeitos, que os há de ter, porque é obra de 
homens, não há código criminal melhor do que o nosso. 

Segue-se o número que impõe a pena de morte aos que entrarem nas fortalezas sem ser 
pelas portas. Se entrarem pelas portas não têm pena; mas se, por exemplo, abrirem uma entrada 
qualquer, têm pena de morte! Isto até me parece pouco próprio... 

O Sr. Ministro da Guerra dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. D. MANOEL: – É legislação bárbara, é dos tempos antigos. Se é boa, aplique-a para 

todos os países. Se é tão eficaz, tão excelente, apresente um projeto, diga que esta legislação é 
que regerá todo o país, mesmo a paisanos. Agora note V. Exª. que há crimes que são militares, 
segundo o projeto, e que ao mesmo tempo não são militares. Por exemplo, este crime de entrar o 
paisano na fortaleza sem ser pelas portas, diz o projeto que é crime militar, e como tal fica sujeito 
ao julgamento dos conselhos de guerra; mas há outros crimes, que se forem cometidos por 
paisanos, são considerados não militares, e por isso não sujeitos aos conselhos de guerra, mas 
aos juízes de direito, na conformidade da lei de 2 de julho do ano passado; de maneira que há 
crimes com duas naturezas, militar e civil! Tudo isto foi necessário para, de algum modo, ocultar o 
horror do projeto. (Lê o artigo.) Assim, em tempo de guerra, é crime militar, em tempo de paz, é 
civil. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Conforme as circunstâncias. 
O SR. D. MANOEL: – Isso é novo! 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – É velho, é em toda a parte. 
O SR. D. MANOEL: – Se um homem, por exemplo, for dizer uma missa em tempo de paz, 

pode ser acusado e punido por um crime eclesiástico; mas se for em tempo de guerra, já o crime 
não é eclesiástico, é militar! Aonde se viu isto? Pois os crimes não têm a sua natureza, e esta 
natureza não está explicada na lei ou nos livros? Como ides inventar agora crimes que não 
existem, unicamente para encobrirdes o horror do projeto? Pois se não há crime militar, senão o 
cometido por militar... 

O Sr. Ministro da Guerra dá um parte que não ouvimos. 
O SR. D. MANOEL: – Está enganado, não é exato. As circunstâncias de que fala o código 

criminal não mudam a natureza do crime, alteram só a imposição da pena. Pois o crime de morte, 
por exemplo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deixa de ser crime de morte porque se deram tais e tais circunstâncias? Não; as circunstâncias o 
que fazem é atenuar o delito; e por conseqüência moderar a pena; mas o crime de morte é sempre 
o mesmo, sejam quais forem as circunstâncias. Nova maneira de argumentar! Eu não os entendo. 

O Sr. Ministro da Guerra dá outro aparte. 
O SR. D. MANOEL: – Ora, porque é que V. Exª. não tem falado? 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Tenho estado doente. 
O SR. D. MANOEL: – Agora já está bom. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Talvez que ainda fale. 
O SR. D. MANOEL: – Não lhe vejo disposição para isso. Por que não convidou ao Sr. 

presidente do conselho que assinou o projeto? Eu não admito que um senador que assina um 
projeto, sendo ministro, não se apresente para sustentá-lo. 

Sr. presidente, agora devo responder alguma coisa ao que se disse ontem na casa 
relativamente a mim; V. Exª. mo permitirá, porque é caso sério... 

O SR. PRESIDENTE: – Rogo ao nobre senador que o faça de modo... 
O SR. D. MANOEL: – Com toda a moderação, sim, senhor, V. Exª. verá, até porque não está 

na casa a pessoa a quem me dirijo. 
Eu denunciei ao senado que há aqui uma chancelaria, um governo que o senado não pode 

nem deve tolerar. Não nomeei ninguém, aquele a quem servisse a carapuça que a tomasse. Houve 
quem a tomasse, e ontem se disse que as minhas invectivas eram dirigidas a certas pessoas. 
Pergunto a V. Exª.: é de agora que existe essa chancelaria, esse governo? É de muitos anos; V. Exª. 
é uma prova evidente desse governo... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu?... 
O SR. D. MANOEL: – Sim, V. Exª.; permita que entre em pormenores. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas rogo ao nobre senador que não me envolva... 
O SR. D. MANOEL: – Vou envolver a V. Exª., mas muito bem. Sabe V. Exª. por que não veio 

há mais tempo a esta casa, como devia ter vindo? Por causa do governo dos governos, porque a 
esses governos fracos se impôs a nomeação de um outro. Há homens que têm querido passar por 
governadores no país, que houve tempo em que dirigiram a câmara dos deputados a seu bel-
prazer, vieram para o senado mal acostumados, e também querem dirigir o senado; mas apareceu 
alguém com sangue novo, que está combatendo a chancelaria, e há de continuar a combatê-la 
enquanto tiver forças, e mostrar que o senado não precisa de direção. Se o senado é em geral 
composto de homens que têm dado direção, como é que há de tolerar que o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



queiram dirigir? A única direção aqui é a de V. Exª. para os nossos trabalhos, foi para isso que 
tivemos a honra de dar-lhe os nossos votos; quanto ao mais, nada de governadores, é preciso 
guerreá-los, e fazê-los desaparecer. O senado não os há de suportar, há de mostrar que não 
estamos em tempo em que se imponha a um governo fraco a nomeação deste ou daquele para 
esta casa. V. Exª. bem sabe disto... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu declaro ao nobre senador que não sei. 
O SR. D. MANOEL: – Pois eu sei, e sabe-o muita gente. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu pedia muito ao nobre senador que não me envolvesse. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – E V. Exª. há de permitir que se responda. 
O SR. D. MANOEL: – Está claro; e desejo-o, porque quero que se esclareça o país. Era no 

tempo em que o nobre senador que me dá o aparte falava em uma célebre cabeça de Medusa que 
tudo petrificava. Não se lembra disso?... Lembro-me eu muito bem. Era no tempo em que se 
impunha a lei aos ministérios, em que se ia à casa dos ministros e se lhes dizia: – Haveis de fazer 
isto e aquilo. – Era no tempo em que se batia o pé aos deputados, e se arranjavam as maiorias 
Deus sabe de que modo; mas não creiam esses que então governavam os ministros que o senado 
há de obedecer às suas ordens. O senado não precisa da direção de ninguém; basta que V. Exª. 
dirija os nossos trabalhos na forma do regimento. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador sabe que o senado não é dirigido senão pela 
consciência dos seus membros. 

O SR. D. MANOEL: – Por isso mesmo é que, se aparecer alguém que o queira dirigir, hei de 
combatê-lo, como o combato, com todas as minhas forças. Eis a razão das iras que se soltam 
contra mim; mas se supõem que me intimido, enganam-se. Senhores, tendo tido aqui as minhas 
questões com o ministério, deixem que ele responda. Se os ministros usarem de expressões 
fortes, nem por isso pedirei que V. Exª. os chame à ordem. Mas agora põem-se à frente do 
ministério pelo interesse, para se alardarem de poderosos, e mostrarem que são superiores ao 
mesmo ministério... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador está tratando de um assunto que pode provocar 
discussões muito desagradáveis. 

O SR. LIMPO DE ABREU (tomando nota): – Colocavam-se à frente do ministério por 
interesse! 

O SR. D. MANOEL: – É verdade, não retiro a expressão. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas creio que devia retirar essa – de interesse. 
O SR. D. MANOEL: – Não há desar nessa palavra. Senhores, eu me explicarei, Eu disse, é 

verdade, que alguém tinha aparecido no começo da sessão com ar carrancudo e ameaçador, não o 
nego, repito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o que disse. Ontem fui desafiado para apresentar os fatos; do meu lugar comprometi-me a 
apresentá-los; V. Exª. há de permitir que o faça. 

Sr. presidente, não é só no senado, não é só hoje que no Rio de Janeiro se sabe da maneira 
por que o Sr. ex-presidente de Pernambuco chegou ao Rio de Janeiro, o estado de indisposição em 
que se achava com os ministros. Sinto, agora que trato deste objeto, que não esteja presente o Sr. 
ex-presidente de Pernambuco. O comportamento havido naquela província nos últimos tempos a 
respeito de certos indivíduos em oposição ao procedimento dos Srs. presidentes da Bahia e das 
Alagoas tinha irritado por tal maneira ao Sr. ex-presidente de Pernambuco, que chegou a ponto de 
mandar um vapor armado para tirar de outro navio indivíduos que ali se achavam por ordem 
desses presidentes... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador bem vê que essa sua discussão vem trazer 
respostas amanhã... 

O SR. D. MANOEL: – Mas são fatos oficiais... 
O SR. PRESIDENTE: – ...depois eu não estou disposto a consentir que haja cenas 

desagradáveis. 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. bem vê que eu fui provocado, até se disse que eu era 

caluniador e mentiroso; devo defender-me; aceitei a luva que me ofereceram. Quero mostrar no 
parlamento quem são aqueles que dizem que não tenho juízo. Graças a Deus, ainda não recebi 
uma só censura de governo algum no exercício dos meus empregos. Aqui está o nobre senador 
(para o Sr. Limpo de Abreu) que, quando ministro, aprovou todos os meus atos como presidente 
do Rio Grande do Norte, e a alguns fez elogios. A minha vida pública conta já 16 para 17 anos; já 
sou um pouco conhecido, e também o são esses que aqui me têm feito tão graves censuras. 

Mas chegou ao Rio de Janeiro esse ex-presidente indisposto com o ministério... Eu, Sr. 
presidente, não ouvi a uma pessoa só, ouvi a mais de uma referirem palavras as mais fortes que 
esse ex-presidente proferira contra os ministros. "São muito ingratos! O que me deve menos é o 
da marinha, e esse mesmo deve-me a nomeação de desembargador". 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador está referindo coisas que lhe disseram, podem ser 
intrigas, e não vêm nada a propósito. 

O SR. D. MANOEL: – Assim me assegurou um sujeito que se diz muito amigo do Sr. ex-
presidente de Pernambuco; e creio que tudo isto é verdade. Ninguém sabe melhor do que o Sr 
ministro da guerra... ele não dá apoiado, mas também não dá não apoiado, como quem diz – 
tendes razão. – Mas não sabe V. Exª.? Havia a maior intimidade entre esse ex-presidente e o nobre 
presidente do conselho, e não notou V. Exª. que nos primeiros dias da sessão esse Sr. ex-
presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de Pernambuco, nem cumprimentava o Sr. presidente do conselho? Não fazia caso dele; uma 
amizade tão antiga, de tantos anos, tinha sido quebrada. E não sabe V. Exª. o motivo disto?... Ah! 
Sr. presidente... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador... 
O SR. D. MANOEL: – Que o não diga?... V. Exª. sabe bem. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu não sei nada, mas queria evitar uma discussão desagradável. 
O SR. D. MANOEL: – Eu não hei de ficar mal. Falo perante o país e o senado, falo perante 

ministros da coroa que estão senhores destas particularidades, que servem para mostrar que eu 
não é que sou ingrato, como ontem se disse, porque não devo favores aos ministros. Ingratos são 
os que me acusam. Eu nunca quis ser senador por favor dos Srs. ministros. Pedi-lhes alguma 
coisa? Pelo contrario, quando soube que um tinha escrito uma carta ao ex-presidente do Rio 
Grande do Norte, procurei-o e disse-lhe que tinha desistido da minha candidatura, mas que lhe 
agradecia a sua boa vontade; e acrescentei que não queria que por minha causa sofressem os 
meus amigos naquela província, onde já se tinha feito uma grande inversão para se incluir na lista 
tríplice um cidadão respeitável muito recomendado de alguns dos Srs. ministros. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Há de me dar licença, tenho de retirar-me, porque é dia 
de conselho. 

O SR. D. MANOEL: – Tem razão, é quarta-feira, e a hora está adiantada. 
Mas falou-se em umas cartas do Sr. ministro da justiça... Sr. presidente, o lugar não permite 

que eu exponha tudo; mas aos nobres senadores que me quiserem ouvir em particular eu 
explicarei o motivo dessas cartas. Não lhes devo nada, devo tudo à província que me conferiu os 
seus sufrágios, e ao soberano que se dignou honrar-me com a sua escolha. Não digo que os Srs. 
ministros guerreassem, mas alguns deles recomendaram a esse cidadão de que falei, e por isso 
houve a inversão de que o senado tem conhecimento. O que é verdade é que tive todos os votos 
de um partido, e quase todos os do outro. Ambos votaram, e houve, como se sabe duplicata de 
atas. 

Quem sabe se até se pretendeu demorar o meu assento nesta casa por espaço de treze dias. 
(Para o Sr. Limpo de Abreu.) Não sabe disto? 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Não, senhor... 
O SR. D. MANUEL: – Cuidei que sabia. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...chame a quem quiser, não invoque o meu testemunho, 

porque sei o contrário disso. 
O SR. D. MANOEL: – Eu perguntava se sabia. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Sei o contrário disso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Mas, digo eu, ingratos são os que sempre receberam benefícios dos 
ministros, e que depois, por motivos não desconhecidos, lhes fizeram más ausências, e até com 
alguns deles quebraram a amizade. 

O SR. PRESIDENTE: – Parece-me que o nobre senador já está justificado da pecha de 
ingrato; parece que basta, que não deve continuar uma discussão que só pode causar a desordem 
no senado. 

O SR. D. MANOEL: – Mas V. Exª. bem vê que eu devia justificar-me, que devia expor tudo 
quanto fosse necessário para responder a acusações de ingrato. E se for necessário, exporei ainda 
mais algumas coisas. Eu não sei por que às vezes os oposicionistas sabem mais do que os 
ministeriais! 

Mas, Sr. presidente, o que é certo é que eu não devo favores ao ministério atual; o que é 
certo é que por eles perdi outrora muitos amigos na câmara dos deputados, em 1846 e 1847. 
Todos me honravam a princípio com a sua amizade, mas a defesa enérgica que por muitas vezes 
fiz aos homens que estão hoje no poder e a outros, acarretou-me muitas inimizades: quase 
estraguei a minha saúde, porque falava quase todos os dias horas e horas. O que é certo é que os 
defendi quando estavam de baixo, e separei-me deles quando estavam de cima. 

Eu podia trazer a história desde que tenho assento no parlamento, e mostrar a V. Exª. a 
falsidade das imputações que se me fizeram ontem. Vou fazê-la mui resumidamente. 

Fui eleito deputado em 1841, vim à sessão, mas poucos dias estive na câmara, porque foi 
ela dissolvida. Voltei em 1843, e o que achei? O ministério de que V. Exª. fazia parte; e nem uma 
só vez enquanto esteve no poder lhe fiz elogios. Caiu o ministério de março, e na primeira ocasião 
em que na câmara o censuraram, o Sr. Maciel Monteiro e eu levantamo-nos para comemorar os 
serviços que ele havia prestado ao país, e para lhe rendermos os nossos agradecimentos. 
Substituiu ao ministério de março o de janeiro, prestei-lhe o meu apoio, mas parece-me que 
nunca lhe teci elogios. Cai esse ministério, é substituído pelo do Sr. José Carlos, depois visconde 
de Macaé. A circular que ele dirigia aos presidente de províncias agradou-me em extremo, porque 
ela prescrevia a política que merecia a minha aprovação. Moderação, justiça, nada de 
exclusivismo, tal era em resumo o pensamento dessa circular. 

Quando vim para a câmara dos deputados em 1844, os meus amigos me disseram que era 
preciso fazer oposição ao ministério; respondi-lhes que não via motivo para isso, e que eu o 
apoiaria. O ato notável que tinha aparecido era o da anistia. 

Ora, a minha opinião era que este grande ato de clemência devia ter sido publicado no dia 
memorável do casamento de S. M. o Imperador; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



todavia, ele apareceu em um dia também faustíssimo, aquele em que o Brasil celebrava pela vez 
primeira o aniversário natalício de S. M. a Imperatriz. Alguns me falaram no preâmbulo do decreto 
de anistia; respondi-lhes que não concordava com algumas idéias desse preâmbulo; mas que isto 
não era motivo bastante para fazer oposição ao ministério. Sustentei, pois, esse ministério; não 
havia então motivo nenhum para lhe fazer oposição, V. Exª. há de saber que o Sr. visconde de 
Macaé procurou os influentes do partido saquarema, e que lhes pediu a sua coadjuvação, a qual 
parece que lhe foi prometida. 

Apareceu uma forte oposição na câmara dos deputados; eu separei-me então dos homens 
com quem estava ligado, e combati a célebre resposta à fala do trono que a comissão apresentou, 
e que decerto seria aprovada se não tivesse a câmara sido antes dissolvida. 

A província de Goiás fez-me a honra de eleger-me deputado. Vim para a corte. Não gostei 
do que se tinha praticado nas eleições, não gostei de ver uma câmara composta quase toda de 
homens de um lado, não gostei da marcha do ministério. A reação tinha sido terrível, e eu detesto 
reações; demais, ouvia expender idéias que me não agradavam; ouvi falar de propostas que não 
mereciam a minha aprovação; e tive ocasião de expor a minha opinião sucintamente sobre elas em 
uma das reuniões a que assisti em casa do Sr. Almeida Torres, a quem, poucos dias depois da 
minha chegada à corte, disse que não voltaria para o Espírito Santo, e que desejava ser exonerado 
da presidência daquela província. Lembro-me que ele me perguntou: "Então, não nos quer 
ajudar?" Respondi-lhe que a marcha do ministério não me agradava. Não me deram a demissão, 
porque talvez a nomeação devesse recair, como recaiu, em um membro da câmara, que foi o Sr. 
Ferreira Pena. 

Observando que o ministério se tinha afastado da política que havia anunciado, separei-me 
dele, e então foi-me preciso tomar a defesa dos meus amigos, que todos os dias eram fortemente 
acusados. Foi o orador que mais falou em favor deles; defendi-os constantemente, dentro e fora 
da câmara. Quem ignora tudo isto? Eles mesmos não foram os primeiros a confessá-lo e a 
publicá-lo na mesma folha em que hoje consentem, se não mandam que eu seja injuriado e 
insultado da maneira a mais atroz? 

Cai o ministério, sobe o de 29 de setembro. Eu estava disposto a apoiá-lo, mas dizia: – 
Agora o que cumpre é seguir à risca a política da conciliação, da justiça e tolerância. É necessário 
procurar todos os meios de reunir a grande família brasileira, chamar todos os homens 
inteligentes e honestos do país, seja qual for a sua cor política, porque não podemos prescindir da 
coadjuvação deles. Se mesmo reunidos os partidos o país não tem gente suficientemente 
habilitada para todos os cargos, o que será se nos conservamos divididos? Cumpre aproveitar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



todos os homens honestos e inteligentes, e não desprezá-los; eis a verdadeira política da 
conciliação. – Não o fizeram, comecei a censurá-los. Houve então o negócio do Rio Grande do 
Norte; meus amigos perseguidos, encarcerados, o que me cumpria fazer? Pois eu podia sustentar 
um ministério que apoiava tantos horrores praticados com os meus maiores amigos do Rio Grande 
do Norte? Disse muitas vezes que era necessário mudar o presidente, que era incapaz de ocupar 
tão elevado cargo. Eu não pedia que mudassem um presidente que fosse apoiar-se só no partido 
do Sul; pedia que escolhessem um homem honesto, inteligente e imparcial, que se colocasse no 
centro dos partidos, e procurasse chamá-los à concórida. Não pedia ao ministério favores para os 
meus amigos, apenas lhe suplicava justiça, e nada mais. 

As coisas no Rio Grande do Norte foram cada vez a pior; a perseguição continuou em grande 
escala; as cartas que dali recebia contavam miudamente o estado da província. O que me cumpria 
fazer, senhores? Obedecer aos ditames da minha consciência, e esta me dizia que não devia apoiar 
um ministério que adotava uma política tão ominosa para a malfadada província que me fez a 
honra de colocar em uma lista tríplice de senador. Demais, convencido que a única política que 
pode salvar o país é a que o trono tantas vezes tem recomendado, e observando que o ministério 
não só não promove semelhante política, mas, pelo contrário, faz quanto pode para conservar o 
país dividido em dois campos inimigos, não é possível que eu deixe de continuar no posto em que 
me acho colocado. Não tenho pretensões; tinha uma ambição, devo confessá-lo, era obter uma 
cadeira nesta casa por meios muito honestos; esta ambição está satisfeita, graças a Deus, estou 
contente com a minha sorte; mas não sou egoísta, e não posso ser insensível aos males do meu 
país, e principalmente daquela parte dele que tanto concorreu para que eu ocupe um lugar no 
senado. 

Senhores, eu considero este projeto como um archote incendiário que o ministério lançou no 
meio do país; e convencido de que ele pode produzir males incalculáveis, lembro-me de fazer um 
requerimento para que seja remetido a uma comissão especial, para o examinar atentamente, e 
interpor sobre ele o seu parecer. A hora está dada há muito tempo, e por isso não mando agora o 
requerimento, o que farei amanhã. Digne-se V. Exª., Sr. presidente, e os mais Srs. senadores que 
se dignaram prestar-me as suas benévolas atenções, aceitar a expressão do meu vivo 
agradecimento. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a 1ª e 2ª discussão da resolução que aprova a 

aposentadoria de Felix Emílio Taunay. A continuação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



da 3ª discussão do projeto sobre o teatro de S. Pedro de Alcantara, e as discussões adiadas. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e meia. 
 

RETIFICAÇÃO 
 
A tradução da citação latina que se acha no discurso do Sr. Alves Branco publicado no suplemento 

de 12 de agosto, deve ser substituída pela seguinte: 
Preza-o ser chamado Pai, e Princípe Guarda da nação brasileira que para ti deve ser a primeira do 

mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DE 14 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
Às 11 horas da manhã, feita a chamada, acham-se presentes os Srs. Araújo Vianna, Baptista de 

Oliveira, Miranda Ribeiro, Dantas, Lima e Silva, Mendes dos Santos, Carneiro Leão, Mafra, Limpo de Abreu, 
Tosta, Cunha Vasconcellos, marquês de Itanhaém, Vallasques, Cavancanti de Lacerda, Clemente Pereira, 
Montezuma, Jobim, D. Manoel, visconde Mont'Alegre, Alencar, Mello Mattos, e Paes de Andrade. 

São eleitos por sorte para a deputação que, no dia 16 do corrente, tem de apresentar à sanção 
imperial vários decretos da assembléia geral, os Srs Mendes dos Santos, visconde de Abrantes, Maya, 
Cavalcanti de Lacerda, Lopes Gama, D. Manoel e Miranda Ribeiro. 

O Sr. Presidente convida os Srs. senadores para trabalharem em comissões, visto não haver casa, e 
dá para ordem do dia a mesma dada, acrescendo a terceira discussão da resolução que aprova as 
aposentadorias de alguns magistrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
Sumário. – Expediente. – Proposições. – Projeto do Sr. Clemente Pereira. – Aposentadorias. Votação. 

– Projeto que autoriza o governo a auxiliar os teatros. Discursos do Sr. Montezuma. – Parecer da comissão. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de senadores, abre-se a sessão, e aprovam-se as atas 

de 13 e 14 do corrente. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário participa que lhe fora comunicado pela família do Sr. senador Francisco de Paula 

Souza e Mello que o mesmo senhor havia falecido hoje pelas 8 horas e meia da manhã, e que seu enterro 
terá lugar amanhã pelas 11 horas do dia, no cemitério de S. Francisco de Paula. – Fica o senado inteirado. 

Lê-se um ofício do Sr. ministro da guerra, sobre as informações que lhe foram pedidas acerca da 
pretensão de D. Anna Joaquina de Mariz Lorena. – A quem fez a requisição. 

Três ofícios do 1º secretário da câmara dos Srs. deputados acompanhando as seguintes: 
 

PROPOSIÇÕES 
 
"A assembléia geral legislativa resolve:" 
"Art. 1º Fica aprovado o privilégio concedido por decreto nº 790, de 28 de maio de 1851, à companhia 

que for organizada por Thomaz José de Castro, na forma e sob as condições declaradas no mesmo 
decreto." 

"Art. 2º ficam revogadas as disposições em contrário." 
"Paço da câmara dos deputados, em 13 de agosto de 1851. – José Ildefonso de Souza Ramos, vice-

presidente. – Francisco de Paula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Candido, 1º secretário. – Francisco Xavier Paes Barreto, 3º secretário." 
A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. único. O governo é autorizado a reformar a Gustavo Henriques Browa no posto de marechal-de-

campo, com o soldo correspondente ao mesmo posto, segundo a tabela de 28 de março de 1825, ficando 
sem efeito nesta parte o art. 10 da lei de 24 de novembro de 1830, e quaisquer outras disposições em 
contrário." 

"Paço da câmara dos deputados, em 13 de agosto de 1851. – José Ildefonso de Souza Ramos, vice-
presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Francisco Xavier Paes Barreto, 3º secretário." 

A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º Fica aprovada a pensão anual de 800$ concedida repartidamente, por decreto de 4 de maio 

de 1850, a D. Augusta Joaquina Candida da Silva e D. Libani Candida da Silva, em remuneração dos 
muitos e bons serviços prestados por seu falecido pai, o ministro do supremo tribunal de justiça, Antonio 
Augusto da Silva." 

"Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário." 
"Paço da câmara dos deputados, em 13 de agosto de 1851. – José lldefonso de Souza Ramos, vice-

presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Francisco Xavier Paes Barreto, 3º secretário.” 
Fica o senado inteirado da participação de incômodo de saúde do Sr. senador Araujo Ribeiro. 
São eleitos por sorte, para a deputação que deve assistir ao funeral do Sr. senador Paula Souza, os 

Srs. Francisco de Sá, Cavalcanti de Lacerda, Lopes Gama, Gonçalves Martins, visconde de Olinda e Limpo 
de Abreu. 

 
PROJETO 

 
O SR. PRESIDENTE: – Segue-se a apresentação de pareceres, projetos e indicações. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Eu vou mandar à mesa um projeto, propondo pequenas alterações a 

dois ou três artigos do código comercial, que a experiência tem feito conhecer que precisam de ser 
modificados. São negócios estes, uns sobre que já consultou o tribunal do comércio da capital do império, 
ouvidos os tribunais de Pernambuco e Bahia, e sobre outros existem informações já dadas pelo presidente 
do primeiro desses tribunais ao governo, informações que pedirei que se exijam do governo. 

Não cansarei agora a atenção do senado com a exposição dos motivos deste projeto; reservo-me 
para a primeira discussão, e mesmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



porque, como o projeto tem de ir a alguma comissão, será então a ocasião de expender esses motivos. Vou 
ler o projeto (lê): 

A assembléia geral legislativa decreta: 
"Art. 1º Ficam suprimidas as palavras – contas, faturas, ou – do período último do art. 12 do código 

comercial; sendo o comerciante obrigado a declarar nas cartas missivas que acompanharem as contas ou 
faturas, com a necessária individuação e clareza, a qualidade e dote das mesmas contas e faturas, e a 
soma da sua importância total." 

Art. 2º É permitido aos sócios lançar no registro do comércio o contrato social por extrato, quando não 
julguem conveniente inscrever o seu teor, na forma determinada no art. 301 do código comercial; contanto 
que o extrato seja subscrito, na data do instrumento do contrato, pelo tabelião que lavrar a escritura, sendo 
público, ou por todos os sócios que o assinarem, se for particular, com declaração de se achar conforme ao 
original; e deverá conter: 

"1º Os nomes, pronomes, profissão e domicílio de todos os sócios;" 
"2º Se a sociedade é geral; e sendo limitada a algum ramo de comércio, o seu objeto especial;" 
"3º A firma social, com designação dos sócios que forem excluídos da faculdade de usar da mesma 

firma; e não sendo sociedade em nome coletivo, os nomes dos sócios que podem gerir em nome da 
sociedade;" 

"4º Nas sociedades em comandita a quantia seria dos fundos postos em comandita (código 
comercial, art. 312);" 

"5º As épocas em que a sociedade deverá começar e acabar;" 
"6º Em geral, todos os artigos que possam servir para determinar direitos e obrigações de terceiros." 
"O prazo para o registro dos contratos de sociedade celebrados anteriormente à presente lei, e que 

não tiverem ainda sido inscritos no registro do comércio, principiará a correr da data da publicação da 
mesma lei." 

"Art. 3º A discussão do art. 303 do código comercial exige que a exibição do instrumento do contrato 
social nele prescrita seja acompanhada do documento probatório do registro do mesmo contrato." 

"Art. 4º As apólices de seguro deverão ser inscritas no registro do comércio dentro de 30 dias da sua 
data, pena de nulidade do contrato; não podendo os emolumentos do registro exceder os que percebiam os 
extintos escrivães dos seguros, marcados no art. 7º da carta de lei de 26 de julho de 1831, derrogada pelo 
art. 913 do código comercial." 

"Art. 5º Ficam derrogadas todas as disposições do código comercial em contrário." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Paço do senado, 16 de agosto de 1851. – Clemente Pereira." 
Acompanharei este projeto com o seguinte requerimento: 
"Requeiro que se peçam ao governo, pelo ministério da justiça, a consulta do tribunal do comércio da 

capital do império de 24 de julho, e os ofícios do presidente do mesmo tribunal de 20 de junho e 31 de 
julho." 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador requer que o projeto vá a uma comissão? 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Sim, senhor; às de legislação e comércio. 
O projeto é remetido às comissões indicadas, e o requerimento, sendo apoiado é aprovado sem 

debate. 
 

ORDEM DO DIA 
 

APOSENTADORIAS 
 
É aprovada em primeira discussão, para passar à segunda, na qual entra logo, a resolução da 

câmara dos deputados aprovando a aposentadoria de Felix Emilio Taunay no lugar de diretor da academia 
das Belas-Artes. 

O Sr. Presidente convida o Sr. vice-presidente a ocupar a cadeira, e retira-se da sala. 
Entra em primeira discussão, em que é aprovada, bem, como na segunda, a resolução da outra 

câmara aprovando as aposentadorias dos Srs. Limpo de Abreu, Carneiro Leão, Miranda Ribeiro e Araujo 
Vianna no supremo tribunal de justiça, e dos Srs. Clemente Pereira e Alves Branco na relação desta corte. 

 
SUBVENÇÃO AOS TEATROS 

 
Entra em terceira discussão o projeto da outra câmara auxiliando os teatros desta corte, com a 

emenda apoiada do Sr. Saturnino. 
É mais apoiada a seguinte emenda do Sr. Clemente Pereira: 
"Art. 1º Depois das palavras – que julgar suficiente – adite-se – e para conceder ao conservatório 

dramático a prestação mensal que lhe parecer suficiente para as despesas da sua secretaria e expediente. 
"Suprima-se o art. 5º." 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, eu pedi a palavra para oferecer à consideração do senado 

algumas emendas relativas ao projeto que se discute. Eu não pretendo ocupar a atenção do senado por 
muito tempo; limitarei as minhas observações unicamente àquelas que são indispensáveis para 
sumariamente fundamentar estas emendas. 

 
 
 
 
 
 
 



Os inconvenientes que sofrem ordinariamente os artistas estrangeiros, quando aparecem 
questões relativas aos seus contratos, provêm da maneira por que são processadas tais questões. 
O processo ordinário, como V. Exª. sabe, no nosso país é pela mesma forma que em outros países; 
há certas fórmulas de que se não pode prescindir, certos trâmites que é preciso que se cumpram; 
há, de mais a mais, recursos que demoram o mais que é possível estas questões em atenção aos 
interesses dos artistas, quando há necessidade de se questionar a respeito dos interesses do 
teatro. Por isso, desejando facilitar quanto é possível a obtenção dos direitos no fiel cumprimento 
dos deveres da parte dos artistas, entendi que fazia serviço propondo ao senado a seguinte 
emenda: 

"As causas que versarem sobre o cumprimento dos contratos dos artistas e empresários dos 
teatros serão reputadas comerciais para serem julgadas pelos tribunais do comércio, nos termos 
dos arts. 22, 26 e 27 do cap. 2º do título único do código comercial, e disposições análogas do 
regulamento de 25 de novembro de 1850." 

Desta forma teremos o mais que é possível um processo sumário, por árbitros, o que há de 
facilitar o cumprimento dos deveres, assim como a obtenção dos direitos da parte dos artistas. Eu 
peço ao senado que dê o seu apoio a esta emenda. 

V. Exª. sabe, Sr. presidente, que no ano de 1841 concederam-se loterias ao conservatório de 
música; mas destas loterias apenas pode correr uma, e com o seu produto criou-se uma das aulas 
que compõem este conservatório. Que esta instituição é importantíssima, estou convencido que 
ninguém duvidará. Nós podemos, por meio deste conservatório, evitar que seja o país obrigado, 
pelo menos, a mandar vir coristas para a companhia lírica, e isto já é grande vantagem para o 
tesouro, uma vez que ele tem de concorrer com a subvenção votada neste projeto. Além disto o 
conservatório de música tem de formar o gosto, tem de desenvolver os estudos próprios para a 
companhia dramática, e mesmo lírica: eu desejava por conseqüência que o senado aprovasse uma 
emenda a este respeito. Verdade é que já na câmara dos deputados se ofereceu um projeto acerca 
deste assunto; não sei se o honrado membro daquela câmara que tomou em consideração este 
objeto me levará a mal que adiante a sua disposição, que apresse a decisão que podemos tomar a 
este respeito. Eu vou apresentar ao senado a emenda; se ele encontrar nela falta de delicadeza ou 
de atenção para com o honrado membro da câmara dos deputados que ofereceu àquela câmara 
um projeto, rejeite essa emenda; se, porém, entender, como eu entendo, que em nada falta a 
atenção devida a esse honrado membro, então faça-me o senado a honra de aprová-la. Ela é 
concebida neste termos (lê): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"O governo fica autorizado para fundar definitivamente o conservatório de música criado pelo decreto 
de 21 de janeiro de 1847, adicionando-lhe o ensino da declamação dramática e da dança teatral, dando 
para este fim novo regulamento, e fazendo extrair anualmente, para a indenização dos cofres públicos pelas 
quantias que despender, uma das 16 loterias concedidas à sociedade de música pelo decreto nº 238 de 27 
de novembro de 1841." 

O senado vê que em nada derrogo o princípio que tenho constantemente adotado, não só no senado 
como na outra câmara e assembléias a que tenho pertencido, de me opor às loterias; tenho dito muitas 
vezes que não me oponho às loterias concedidas, pois que admito um certo direito adquirido da parte 
daqueles a quem se fizeram essas concessões. Ora, as loterias a que me refiro foram concedidas, como se 
vê da emenda, em 1841; apenas uma foi extraída, e isto fez com que se pudesse fundar logo uma das 
escolas que pertence a este conservatório, escola que dando muita vantagem ao país, maior utilidade dará 
se se puder fundar definitivamente o conservatório pela maneira por que eu tenho concebido a emenda. 

Sr. Presidente, aproveitarei a ocasião para fazer sentir ao senado que é indispensável, uma vez que 
a assembléia geral adota o princípio de estabelecer subvenção aos teatros, que também em sua sabedoria 
ela projete e delibere um sistema de impostos especiais para a sustentação dos teatros. Isto é 
indispensável; de outra sorte os teatros não poderão ser subvencionados competente e devidamente. Nós 
não podemos criar estes impostos; mas sirvam estas minhas palavras para despertar a atenção de alguns 
dos membros da câmara dos deputados, para que concebam um projeto no qual venham exarados todos os 
impostos que devem formar uma verdadeira dotação dos teatros, permita-se-me o termo. Isto não é difícil; 
nós temos já nas nações cultas uma espécie de padrão, de modelo pelo qual nos podemos muito bem 
guiar. 

Sr. presidente, ligada com princípio da subvenção se acha também ligada a emenda que vou oferecer 
a consideração do senado. Em todos os países onde os teatros são subvencionados, pertence ao governo 
o direito de formar um repertório das peças dramáticas e líricas que devem ser representadas nestes 
teatros, e representadas exclusivamente, isto é, nenhum outro teatro pode ter o direito de representar nem 
peça, nem fragmento de peça incluída no repertório dos teatros subvencionados. O senado vê quanto esta 
disposição é importante; não é necessário que eu a desenvolva muito, porque estou convencido que é 
absolutamente de evidência. Eu leio a emenda, e o senado por ela se convencerá da sua utilidade. 

"O governo determinará quais as peças que devem compor os repertórios dramático e lírico dos 
teatros que receberem subvenção; e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nenhum outro teatro estabelecido nos lugares onde existem aqueles poderá representar as referidas peças 
ou fragmentos delas, salvo obtendo para isso autorização por escrito do governo, e pagando uma 
retribuição convencionada com os empresários, administradores ou diretores dos teatros subvencionados, e 
aprovada pelo governo. 

“Aqueles que contravierem a esta disposição pagarão uma multa igual a totalidade da receita 
completa do teatro onde for representada a peça ou o seu fragmento, a qual será aplicada à despesa dos 
teatros subvencionados." 

Quando ofereci à consideração do senado algumas outras emendas que ele aprovou, não tive em 
vista nessa ocasião senão a imposição das penas necessárias para formar a sanção dessas emendas. 
Reflexionando porém sobre este objeto, entendi que essas emendas oferecidas à consideração do senado 
não podem ficar como passaram; elas devem necessariamente ter a pena no caso da contravenção, e esta 
pena não pode ser arbitrária, é preciso que seja, segundo o nosso sistema criminal, expressada na lei que a 
propõe, visto que no código criminal não há artigo algum que corresponda a essas penas. Escuso nesta 
parte dizer ao senado que, pouco mais ou menos, não faço senão copiar aquilo que se pratica nas nações 
cultas, e com especialidade na nação francesa. Eu leio a emenda. 

"Ao § 2º do art. 2º acrescente-se – Sob pena de 3 a 6 meses de prisão simples, multa de 200 réis a 
2:000 réis, e perda de todos os móveis, alfaias, e de quaisquer outros objetos encontrados no edifício, que 
será incontinente mandado fechar." 

"Esta pena será imposta administrativamente." 
Para o senado fazer idéia desta subemenda é necessário lembrar que a emenda a que ela se refere 

determina que nenhum teatro se possa abrir sem licença do governo, que o governo terá direito de marcar o 
número de teatros que devem existir ou que se podem abrir nas cidades, etc. Ora, se acaso esta disposição 
não tiver uma pena imposta, eu não sei como é que ela se há de fazer válida. É preciso por conseqüência 
uma pena; eu não faço outra coisa mais que copiar a pena que na França se impõe no caso de 
contravenção de artigos semelhantes. 

Digo também que esta pena há de ser imposta administrativamente, porque impô-la pelo meio que o 
código do processo criminal estabelece, seria longo, não se seguiria o sistema que em tais casos sempre se 
segue, que é processar administrativamente. 

"Ao § 4º acrescente-se: – A violação deste parágrafo será punida com as mesmas penas do § 2º, e 
pela mesma forma imposta." 

As penas desta contravenção são as mesmas que acabei de lembrar ao senado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, eu tinha também uma outra emenda a oferecer à consideração do senado, mas receio 
que o senado a considere inconstitucional. Recear que ela seja inconstitucional, não é porque esteja 
convencida da sua inconstitucionalidade, eu afirmo o contrário; mas é pelo desejo que tenho de não dar 
lugar a uma discussão sobre a inconstitucionalidade dessa emenda à vista do que tem aqui ocorrido. 
Apenas lembro ao senado o objeto desta emenda. Em todos os países cultos quer se auxiliem, quer não os 
teatros, não é permitido representar espetáculos, jogos, ou divertimentos públicos, seja de que natureza for, 
sem se pagar uma imposição, uma porcentagem, ou para os pobres, ou para os teatros, no caso de serem 
subvencionados, ou para o tesouro público; só entre nós é que tais divertimentos não pagam coisa 
nenhuma, à exceção da licença paga à câmara municipal. Ora, eu entendo que aumentar as despesas da 
licença não é, nem pode ser de forma alguma criar uma imposição nova. Se esses jogos ou divertimentos 
não pagassem já as despesas da licença, eu estaria convencido que o senado não poderia criar essas 
despesas; mas uma vez que eles já as fazem, estou convencido que o senado pode aumentá-las ou 
diminuí-las, porque tem sido aqui recebido como princípio irrefragável que o senado pode aumentar ou 
diminuir os impostos, uma vez criados; o que não tem, é a iniciativa. Assim, eu concebi uma emenda neste 
sentido. 

"Na despesa da licença paga à câmara municipal para todos os concertos musicais, bailes, 
espetáculos de curiosidades, representações, ou quaisquer outros divertimentos públicos, qualquer que 
possa ser a sua denominação, dados por sociedades, companhias, ou indivíduos nacionais ou estrangeiros, 
entrará como subvenção aos teatros um décimo do valor da entrada de cada indivíduo para os referidos 
divertimentos, quer como sócio quer como espectador." 

"O governo estabelecerá o modo por que deve ser arrecadada esta subvenção." 
Eu repito que estou convencido que uma disposição concebida nos termos que acabo de referir não é 

de forma alguma contrária às atribuições do senado, mas recuso oferecê-la à sua consideração; apenas me 
prevaleço desta tribuna para que na ocasião em que se discutir na câmara dos deputados um projeto 
semelhante, ou que tenha relação com teatros, aí se formule um sistema de imposições, todas elas dirigidas 
a sustentar os mesmos teatros; porque, senhores, tirar dinheiro dos cofres públicos para subvenção dos 
teatros, só se deve fazer no caso de absoluta necessidade. Ora, esta absoluta necessidade desaparece 
desde que se formular um sistema de impostos apropriados para este fim, pagos pelas pessoas que mais 
se acham nas circunstâncias de o fazer, que mais interesse tiram desses divertimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, não deixarei de fazer algumas observações relativamente a outros objetos conexos 
com o projeto que se discute. Muito provavelmente depois do incêndio do teatro de S. Pedro de Alcantara 
se tratará de substituir, ou consertando um, ou edificando outro, aquela falta. À sabedoria do governo deixo 
eu deliberar se convém gastar 50, 60 ou 70:000$ com o teatro velho de S. Januario, despesa que no fim de 
muito pouco tempo se achará completamente inutilizada, perdida, ou se pelo contrário é mais razoável 
deliberar já sobre a construção de um novo teatro em terreno próprio nacional. Não entro nesta questão, por 
isso que, depositando quanto é possível a minha confiança nas luzes do governo, que melhor do que 
ninguém sabe os recursos do teatro, que melhor do que ninguém sabe aproveitar o mais economicamente 
que for possível esses recursos, julgo que devo limitar as minhas observações ao que acabo de dizer, na 
certeza de que saiba o país que eu me não ponho de forma alguma a este gênero de divertimento; o que 
disse e tenho sustentado no senado é que é indispensável que ele se faça pela forma a mais econômica 
que for possível. Os discursos que proferi no senado não podiam ter por base as observações que hoje 
faço, por isso que foram proferidos antes do incêndio do teatro, com este acontecimento mudaram 
completamente as circunstâncias, e por isso o governo deve achar-se desembaraçado para pedir ao corpo 
legislativo o que mais conveniente entender. Um teatro pequeno, Sr. presidente, faz as mesmas despesas 
pouco mais ou menos que um teatro grande, entretanto que a receita não tem proporção alguma; os usos 
que pode oferecer um teatro pequeno não são de forma alguma aqueles que pode oferecer um teatro 
grande; a receita deste pode ser elevada à 20 ou 30:000$, entretanto que a receita de um teatro pequeno; 
que é sempre proporcionada à despesa, não oferece nem talvez metade. A poder se construir um teatro, 
nada seria mais vantajoso do que construir-se em ponto grande. Consertar um teatro velho, para daqui a um 
ano se achar completamente perdido o dinheiro, não me parece que seja conveniente nem econômico; no 
entanto o governo melhor do que ninguém sabe aquilo que deve fazer. Na administrarão do teatro, posto 
que tenha muita confiança na comissão e mesmo naqueles empregados que o governo terá necessidade de 
nomear, eu entendo que o concurso é sempre uma boa disposição a adotar. Espero que o governo não 
deixe de tomar em consideração este objeto quando houver de nomear ou de prover os empregados do 
teatro. 

Sr. presidente, sobre a mesa acha-se uma emenda proposta pelo nobre senador por Mato Grosso, à 
qual eu dou o meu voto e assentimento. Já em outra ocasião disse de passagem que esta emenda fundava-
se em justiça. V. Exª. sabe que no ano de 1844 firmou-se um contrato de uma empresa que durou seis 
anos, terminou em outubro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de 1850. Esta empresa pediu loterias, estas loterias não puderam ser votadas no ano de 1845, votaram-se 
porém no ano seguinte. Ora, a quem é que pertencem estas loterias? Pertencem à empresa que as pediu, à 
empresa que o corpo legislativo teve em vista subvencionar, permita-se-me o termo, ou pertencem a uma 
administração qualquer que fosse estabelecida depois de 1846? Evidentemente esta concessão, pertence à 
companhia que foi formada no ano de 1844. A concessão não pode ter lugar, é verdade, em 1844, mas a 
concessão foi filha do contrato feito nesse ano. O ser feita a concessão em 1846 não pode de forma alguma 
alterar o direito, direito adquirido por todos os títulos pela companhia que foi organizada legalmente em 
1844. Eis os motivos de justiça sumariamente apresentados à consideração do senado que me fazem não 
só apoiar, como aprovar a emenda do nobre membro por Mato Grosso. Estou que o senado, guiado pelos 
mesmos princípios de justiça, não poderá recusar o seu voto a esta emenda. 

Sr. presidente, a necessidade de ver votar-se alguma coisa já de apressar as nossas deliberações, 
faz com que eu limite as minhas observações ao que tenho dito, não só pelo que diz respeito às emendas 
que ofereci, como a respeito da emenda do nobre membro por Mato Grosso. 

As emendas oferecidas pelo nobre senador são apoiadas; e não havendo mais quem fale sobre a 
matéria, dá-se por discutida. São aprovadas todas as emendas oferecidas nesta terceira discussão. 

 
PARECER DE COMISSÃO 

 
Lê-se e vai a imprimir o seguinte parecer: 
"À comissão de fazenda foi presente a proposta do poder executivo orçando a receita e fixando a 

despesa geral do império, a qual fora enviada pela câmara dos Srs. deputados, com as emendas que lhe 
ajuntara." 

"A comissão, atendendo que o acurado exame da referida proposta, e especialmente das numerosas 
emendas que a acompanham, mal se compadece com o pouco tempo que resta de presente sessão, é ela 
de parecer que a mencionada proposta, com as emendas a ela anexas, entre na ordem dos trabalhos da 
casa, guardando-se para oferecer à consideração do senado, no correr da discussão, quaisquer 
considerações que julgue conveniente apresentar sobre este objeto." 

"Paço do senado, 14 de agosto de 1851. – Baptista de Oliveira. – Visconde de Abrantes. – Hollanda 
Cavalcanti." 

À meia hora depois do meio-dia, por convite do Sr. presidente, sai a desempenhar sua missão a 
deputação encarregada de apresentar à sanção imperial os decretos da assembléia geral legislativa da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fixação das forças de terra e mar, e acerca do processo e julgamento dos bispos do império; e o mesmo Sr. 
presidente dá para ordem do dia: a 2ª discussão das emendas novas ao projeto sobre teatros; 3ª discussão 
das resoluções aprovando as pensões concedidas a D. Maria Constança Antunes Bacellar e a Cypriano 
Corrêa Lima; 2ª discussão do projeto sobre a navegação por vapor nos portos da Bahia, Sergipe e Alagoas; 
continuação das discussões das matérias adiadas; e do meio-dia em diante: a 1ª discussão do orçamento; e 
a 2ª do ministério do império. 

Levanta-se a sessão à meia hora depois do meio-dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Discussão das emendas novas ao projeto autorizando o governo a auxiliar os teatros. 
Discursos dos Srs. Montezuma e visconde de Olinda. Votação. – Projeto sobre o julgamento de vários 

crimes militares. Discursos dos Srs. Limpo de Abreu e Alves Branco. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. Mendes dos Santos participa que a deputação encarregada de apresentar à sanção imperial os 

três decretos das fixações das forças de mar e terra, e sobre o processo e julgamento dos bispos do Brasil 
desempenhara sua missão, e que S. M. o I. se dignou responder: 

"Eu examinarei.” 
É recebida a resposta de S. M. o Imperador com muito especial agrado. 
 

ORDEM DO DIA 
 
Entram em última discussão as emendas novas feitas e aprovadas na terceira discussão do projeto 

da câmara dos Srs. deputados de 1850, que concede uma subvenção ao teatro de S. Pedro de Alcantara 
ou outro desta corte. 

O SR. MONTEZUMA (Pela ordem): – V. Exª. me perdoe; creio que a última emenda que foi lida não 
pode entrar em discussão, por que não é nova, mas sim velha; o senado já tomou dela conhecimento na 
ocasião em que foi discutido pela segunda vez este projeto. Se esta emenda for considerada nova, não é 
possível achar hipótese alguma em que não há emendas novas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Além disto, creio que posso asseverar ao senado, sem receio de errar, que esta tem sido 
constantemente a prática seguida e a inteligência dada pelo senado. Uma vez que as emendas foram 
objeto de um debate prolongado na segunda discussão, nunca são mais consideradas emendas novas 
sendo reproduzidas na terceira; porque da proposição inversa seguir-se-ia que, ou o regimento tinha 
avançado um absurdo do modo por que se exprimiu, ou então não é possível haver emendas velhas em 
caso algum. 

O SR. PRESIDENTE: – Como as emendas estavam todas reunidas, o Sr. secretário fez 
inadvertidamente a leitura dessa. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – O nobre senador pela Bahia propõe em uma das emendas que 
sejam reputadas causas comerciais as que se suscitaram por ocasião de infração ou dúvidas nos contratos 
entre o empresário e os artistas; eu creio que isto não é necessário, que o código já acautela isto. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu citei os arts. 22, 26 e 27 do cap. 2º do tit. único, que trata da 
administração de justiça nos negócios e causas comerciais, que são os únicos a que se pode referir esta 
doutrina. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Há outra emenda pela qual fica o governo habilitado a auxiliar com 
uma mensalidade o conservatório dramático brasileiro. É, na verdade, uma pequena parcela, porém o caso 
é que entra no orçamento; no primeiro ano há de ser módica, no segundo há de dizer-se que convém 
aumentá-la, que a instituição não pode marchar sem isso, e assim temos uma verba que não sei até onde 
subirá. Parece-me que não estamos tão fartos de dinheiro para fazermos estas despesas, que não são de 
absoluta necessidade; vamos devagar, não é de grande urgência que esta instituição tome o seu 
incremento de uma vez. 

Eu voto contra este artigo de despesa. 
Não havendo mais quem peça a palavra, julgam-se discutidas as emendas, e postas à votação, são 

aprovadas. É igualmente aprovado o projeto assim emendado para ser reenviado à outra câmara, indo 
primeiramente à comissão de redação. 

Continua a terceira discussão, adiada em 13 do corrente, do projeto – I – deste ano oferecido pela 
comissão de constituição, estabelecendo o processo e julgamento de alguns crimes por meio de conselhos 
de guerra, com as emendas aprovadas na segunda discussão. 

O SR. D. MANOEL (pela ordem): – Sr. presidente, V. Exª. há de recordar-se de que na última sessão 
em que se tratou deste projeto eu disse que havia de mandar à mesa um requerimento pedindo que o 
projeto fosse remetido a uma comissão especial para o examinar atentamente, e interpor sobre ele o seu 
parecer. V. Exª. fez-me a honra de dizer que, visto estar a hora adiantada, pois tinham dado duas horas e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



meia, ficaria o meu requerimento para a sessão seguinte. Na sessão seguinte não se tratou desta matéria, 
portanto não pude oferecer o requerimento, o que agora peço licença a V. Exª. para fazer. 

O SR. PRESIDENTE: – Pode o nobre senador mandar o seu requerimento.  
É apoiado o seguinte requerimento: 
"Requeiro que o projeto seja remetido a uma comissão especial de cinco membros para que o 

examine atentamente, e interponha sobre ele o seu parecer. Rio, 18 de agosto de 1851. – D. M. de Assis 
Mascarenhas."  

Posto à votação, é rejeitado o requerimento. 
Prossegue a terceira discussão do projeto – I –. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, vou entrar nesta discussão um pouco mais animado, 

principalmente porque acabo de ver que o senado rejeitou o adiamento proposto pelo nobre senador pela 
província do Rio Grande do Norte. Qualquer que seja a pureza de intenções com que este adiamento foi 
proposto, todavia, se ele fosse aprovado, decerto traria como resultado demorar ainda por mais algumas 
sessões o voto que o senado, na minha opinião, deve dar quanto antes, ou aprovando, ou rejeitando esta 
lei, como entender em sua sabedoria. Como o filosofismo do nosso regimento não pode ter aplicação senão 
às segundas discussões e não às terceiras, estou persuadido que este voto será quanto antes emitido pelo 
senado, e que a lei, ou terá de passar, ou será rejeitada, como o senado julgar em sua sabedoria. 

Eu disse que o filosofismo do regimento não se aplicava às terceiras discussões, por isso que em 
verdade não entendo que um membro do corpo legislativo possa todas as vezes que quiser falar sobre um 
objeto; esta faculdade do regimento tende a tornar impossível em alguns casos a votação sobre qualquer 
medida. O nobre senador pelo Rio Grande do Norte já disse que a minoria podia impedir a votação de uma 
medida que não entendesse conveniente aos interesses do país; mas, eu creio que este direito não 
compete à minoria. O governo representativo é o governo das maiorias; a minoria pode esclarecer a opinião 
do país, mas não pode impedir que o país seja governado segundo a maneira por que o entender a maioria 
do país. Portanto, a proposição emitida pelo nobre senador não é ortodoxa, é contrária à índole e sistema 
do governo representativo, que é o governo das maiorias. À minoria não pode competir senão esclarecer a 
opinião, mas não o direito de impedir que o país seja governado segundo a opinião das maiorias. 

Deixarei entretanto esta questão de parte, e principiarei por tomar em consideração algumas das 
observações que têm sido feitas contra a lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu admiro a sutileza com que os nobres senadores que impugnam este projeto têm sofismado a 
constituição do país. Eles têm dito que os membros da comissão que têm defendido o projeto têm 
sofismado a constituição do país; eu, pelo contrário, estou persuadido que os membros da comissão têm 
entendido a constituição segundo a sua letra e o seu espírito, e que os nobres senadores que o impugnam 
são, pelo contrário, aqueles que têm sofismado a constituição. E antes de eu entrar no desenvolvimento 
destas proposições apontarei dois fatos notáveis: um nobre senador pela província da Bahia, para sustentar 
a sua opinião, quer entender a constituição segundo os preceitos de Linneo! Isto é muito notável, e desejo 
que fique registrado na memória do senado. Outro nobre senador, querendo também impugnar várias 
proposições da comissão, não hesitou em dar a Voltaire as honras de um grande criminalista. 

O SR.D. MANOEL : – E outros ao código criminal da Bélgica. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu dou graças a Deus por se ter a discussão demorado tanto tempo 

depois que pedi a palavra, porque pretendo responder com toda a calma e sangue frio, sem atender a 
quaisquer apartes que me queiram dar para me desviarem do meu propósito; seguirei o conselho que me foi 
dado por um meu nobre amigo, citando-me uma das máximas de Sêneca, máxima que hei de adotar nesta 
e em todas as discussões; a máxima é a seguinte: 

 
"In injuriis vincere, in benefitiis vinci 
Turpe est" 

 
Portanto, protesto ao senado que não me hei de desviar deste propósito de discutir com todo o 

sangue frio, sem dar resposta a quaisquer apartes que se me dirijam, tanto mais quanto para mostrar que a 
razão está da parte da comissão e dos membros que defendem o projeto, eu não preciso senão de recorrer 
aos argumentos que me ministra a constituição, as leis do país, e a legislação de todos os países cultos. 

Sr. presidente, eu principiarei por tomar em consideração o discurso do nobre senador pela Bahia. 
Esse nobre senador terminou o seu discurso dizendo que a coroa nunca fazia o mal. Segundo notícias 
publicadas em alguns jornais, nós fomos informados de que a oposição, depois de ter feito diversas 
reuniões, tinha acordado em concentrar todas as suas operações no terreno da constituição, e que por 
todos os órgãos da publicidade havia de fazer esta declaração. Quando o nobre senador pela província da 
Bahia nos disse no seu discurso as palavras que acabei de citar, isto com toda a ênfase, com todo o 
entusiasmo, eu pensei que esta era a primeira declaração que a oposição se tinha comprometido a fazer. 
Disse o nobre senador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Senhores, os brasileiros que pensam como eu, profundamente convencidos de que a coroa não 
quer, não pode querer, nem pode fazer o mal entre nós, e que finalmente merece em todas as 
circunstâncias o nosso mais profundo acatamento, apenas repetirão uma e muitas vezes o pensamento do 
grande poeta latino, etc." 

Suponho pois que esta é a primeira declaração que se nos faz na tribuna, declaração em que 
porventura concordou a nobre oposição do senado. Ora, para isto não eram precisos tantos esforços. 
Depois de tantas lucubrações é este o resultado que se nos apresenta? Senhores, o que disse o nobre 
senador pela Bahia está consagrado na constituição; nós que respeitamos essa constituição não aceitamos 
essa declaração como uma máxima nova. 

O SR. ALVES BRANCO: – Nem eu a dei por tal. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – É verdade que o nobre senador depois de ter feito esta declaração citou-

nos uns versos de Horácio, que são: 
 

“Ames dici Pater, atque princeps, 
......Optimae Braziliae 
Custos gentis.” 

 
Estará, pois, a força da declaração em ser esta máxima da constituição como que convertida em 

verso pelo nobre senador pela Bahia? Eu não o creio. 
Outro nobre senador pela província de Minas Gerais terminou também o seu discurso com uma 

declaração. Disse ele que se porventura tivesse de hastear uma bandeira, inscreveria nela – constituição e 
justiça –; que a palavra constituição significava a teoria de nossas instituições, e que a palavra justiça 
significava a prática dessas instituições. Também me parece que isto é vago, isto nada significa. Na 
constituição se acha consignado o preceito em virtude do qual é permitida a sua reforma em certas e 
determinadas circunstâncias. Convinha, pois, que o nobre senador pela província de Minas Gerais nos 
declarasse se ele não admitia a necessidade de algumas reformas na constituição, e quais estas reformas. 

Em sessões anteriores esse nobre senador já proclamou um princípio de muita importância. Ele disse 
que o poder judiciário, para ser independente, devia ser investido da atribuição de declarar inconstitucionais 
aquelas leis que lhe parecessem não ir de acordo com a constituição; é esta uma das reformas que o nobre 
senador quer que se façam na constituição? 

Esta reforma necessariamente há de trazer outras nas atribuições de alguns dos poderes políticos, 
principalmente nas atribuições do poder moderador. Portanto, acho que esta declaração é sem significação 
alguma. O que diz o nobre senador pela província de Minas Gerais? "Que a constituição não é executada 
pelo atual ministério;" é o 

 
 
 
 
 
 
 



mesmo que se dizia em outras épocas; quando o nobre senador foi regente, quando por diversas vezes foi 
ministro da coroa, ele teve sempre contra si uma oposição mais ou menos forte; e essa oposição acusava-o 
de não respeitar a constituição do país e de não praticar os preceitos que nela se consagram. 

Convém, portanto, que a oposição faça declarações mais claras, mais explícitas, mais positivas. A 
declaração do nobre senador pela Bahia não é uma coisa nova; este preceito a que o nobre senador se 
referiu é respeitado por nós todos, e seguramente também pelo nobre senador; a declaração feita pelo 
nobre senador pela província de Minas Gerais é uma declaração sem significação alguma. Cumpre que, se 
ele quer hastear alguma bandeira, inscreva nela palavras que tenham alguma significação positiva, em 
torno da qual, portanto, se possam reunir os homens que desejam saber com toda a certeza quais os 
princípios que eles se comprometem a sustentar e a defender. 

O nobre senador pela província da Bahia continuou a afirmar que a lei que se discute, dando aos 
conselhos de guerra a atribuição de julgar certos crimes, é uma lei inconstitucional. Eu, Sr. presidente, 
preciso estabelecer novamente qual a disposição desta lei. 

O art. 1º, que dá aos conselhos de guerra a atribuição de julgar certos e determinados crimes, limita-
se ao caso de uma guerra externa, limita-se à província aonde estiver em operações o exército, ou ao 
território do inimigo, ou do aliado, e limita-se mais a certos e determinados lugares dentro da província, e em 
que esses crimes devem ser cometidos para serem julgados em conselhos de guerra, isto é, aos quartéis, 
arsenais, hospitais etc.; fora destas condições estes mesmos crimes têm de ser julgados diversamente, e 
pelas justiças do foro comum. Insisto nestas explicações, para que o país o saiba, e para que a opinião dele 
não se deixe transviar. 

O senado decidirá se eu tinha toda a razão em querer que o sentido da lei e que as suas disposições 
não fossem desfiguradas pela nobre oposição. Nós acabamos de ter notícias do Rio da Prata, e segundo 
elas vemos que os publicistas de Palermo e os Mashorqueros de Buenos Aires, à vista dos discursos 
proferidos pela oposição do senado, nutrem uma esperança que os deleita, e é que haverá brevemente 
uma conflagração no país... 

O SR. ALVES BRANCO: – Esse argumento não é de Linneo, é de Mashorca. 
O SR. D. MANOEL: – É do código de Buenos Aires. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...nutrem uma esperança que os deleita, e é que uma conflagração geral 

abrasará o país, e que diante dela o ministério atual terá de ceder o seu lugar. Não se recorda o senado de 
que em um dos discursos que tive a honra de proferir, disse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que se outras razões não me movessem a dar apoio ao ministério atual, eu lho daria para que ele pudesse 
sair com honra, para que ele pudesse resolver com glória para o país as questões internacionais que se 
suscitam no Rio da Prata. 

O SR. D. MANOEL: – Também nós faremos isso dando toda a força, todo o dinheiro que se pede. 
Medidas inconstitucionais, isso não. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Hoje é sabido que no Rio da Prata os inimigos dos princípios de 
humanidade e de civilização depositam suas maiores esperanças na mudança do ministério que dirige os 
negócios do Brasil; com essa esperança é que os publicistas de Palermo e os Mashorqueros de Buenos 
Aires dão ânimo aos seus partidistas; com essa esperança é que se pretende desanimar os generosos 
defensores da causa do progresso e da civilização, que se reuniram para acabar no Rio da Prata com o 
regime de sangue e de terror que ali existe há tantos anos. Já vê, pois, o senado que eu não me enganei 
quando disse que era necessário que os nobres senadores que fazem oposição a esta lei lhe dessem a 
inteligência que ela tem, e que não fizessem persuadir com seus discursos que as suas disposições 
compreendiam casos que lhe são estranhos. Acrescentei que, se porventura a opinião fosse transviada 
dentro ou fora do país, não era em virtude da lei, que a lei não podia produzir excitamento algum se fosse 
apresentada tal como foi oferecida ao exame e à consideração do senado; mas que podia fazer muito mal 
se ela fosse invertida pelos discursos dos nobres senadores da oposição... 

O SR. D. MANOEL: – E os outros não são lidos? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...que figuravam hipóteses que não existiam na lei e das quais se 

depreendia que os conselhos de guerra podiam ser estabelecidos em todas as províncias do império para 
julgarem todos os crimes... 

O SR. ALVES BRANCO: – Ninguém disse tal, disse-se que a execução da lei numa província há de 
influir em todas. 

O SR. PRESIDENTE: – O orador não continua a falar sendo assim interrompido... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu não saio do meu propósito... 
O SR. D. MANOEL: – E faz bem; isso é sempre bom não responder a apartes. 
O SR. ALVES BRANCO: – Eu nunca agitei o país, note bem... 
O SR. PRESIDENTE: – Peço aos nobres senadores que não interrompam. 
O SR. ALVES BRANCO: – ...nunca concorri para barulho algum. 
O SR. D. MANOEL: – Deixe falar, que a resposta não há de ser má em tempo; fica por minha conta e 

risco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, eu não tinha desejo algum de que os fatos viessem 
confirmar os meus vaticínios, porém creio que não há entre nós ninguém que não tenha lido as últimas 
notícias de Buenos Aires, e quem as tiver lido não pode contestar, como eu acabei de dizer, que os 
publicistas de Palermo e os Mashorqueros de Buenos Aires depositam hoje todas as suas esperanças, à 
vista dos discursos proferidos na tribuna do senado, em que uma conflagração geral abrasará o império, e 
que diante dela terá de retirar-se o ministério atual. 

O SR. D. MANOEL: – Diziam isso muito antes, aí está o Arquivo do ano passado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Quais foram os novos argumentos produzidos pelo honrado senador 

pela Bahia para sustentar a inconstitucionalidade da lei? Eu tinha dito que à vista dos artigos 151 e 153 da 
constituição o poder judiciário podia ser composto de juízes que aplicam a lei ao fato, e de juízes que 
decidem sobre o fato; que quanto aos juízes que aplicam a lei ao fato, estes podiam ser ou perpétuos ou 
não perpétuos; e acrescentei mais que as palavras – juízes de direito – que se empregam no art. 153, 
referiam-se aos juízes de primeira instância, que têm as suas atribuições marcadas tanto no código do 
processo criminal, como na lei de 3 de dezembro de 1841, e que só quanto a estes é que a constituição 
dizia expressamente que deviam ser perpétuos. Eu ainda sustento esta opinião à vista da constituição, a 
qual no mesmo art. 153 diz o seguinte: 

"Os juizes de direito serão perpétuos, o que todavia se não entende que não possam ser mudados de 
uns para outros lugares, pelo tempo e maneira que a lei determinar.” 

Esta disposição da constituição bem conhece o senado que não pode ser aplicada nem aos membros 
das relações, nem tampouco aos ministros do supremo tribunal de justiça. Esta expressão – mudados de 
um lugar para outro – não pode ser aplicável senão aos juízes da primeira instância que julgam com os 
jurados; se tivesse de ser aplicada aos membros das relações, não se diria – mudados de um lugar para 
outro – mas – de uma para outra relação. Quanto aos membros do supremo tribunal de justiça, não havendo 
mais do que um tribunal com esta denominação e categoria, é evidente que não podem os seus membros 
ser mudados de um para outro lugar. 

Ainda acresce a disposição do art. 154 da constituição, que diz: 
"O imperador poderá suspendê-los por queixas contra, eles feitas, precedendo audiência dos 

mesmos juízes, informação necessária, e ouvido o conselho de estado. Os papéis que lhes são 
concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito para proceder na forma da lei." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Já se vê, pois, desta disposição, que os juízes de direito de que fala a constituição no art. 153 são os 
de primeira instância; para que fossem os membros das relações, como eles têm o seu foro privilegiado no 
tribunal supremo de justiça, dir-se-ia que, no caso de suspensão, os papéis concercentes a ela seriam 
mandados para o tribunal supremo, e não para as relações. 

Portanto, é claro que estas duas disposições da constituição evidentemente provam que as palavras 
– juízes de direito – no art. 153, referem-se unicamente aos juízes de primeira instância que julgam com os 
jurados, e que têm suas atribuições marcadas no código do processo, e depois na lei de 3 de dezembro de 
1841. O nobre senador pela Bahia quis provar o contrário do que diz a constituição pelos preceitos de 
Linneo. Eu disse que a palavra – juízes – do art. 151 era o gênero, e compreendia toda a espécie de juízes 
que aplicam a lei ao fato, ou eles fossem vitalícios, ou não fossem vitalícios; e que as palavras – juízes de 
direito – do art. 153 compreendiam uma espécie de juízes que aplicam a lei ao fato, isto é, juízes de direito, 
e que só estes é que a constituição determinava que fossem perpétuos. O nobre senador entendeu que os 
preceitos de Lineo refutavam os preceitos da constituição. 

O SR. ALVES BRANCO: – Os preceitos de Linneo e da lógica. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Vamos aos preceitos de Linneo. Disse o nobre senador que as espécies 

não devem ser repugnantes entre si, e que juízes perpétuos e juízes não perpétuos são duas coisas 
repugnantes. Parece-me que é este o seu argumento. Ora, eu entendo que ser um juiz vitalício e não 
vitalício ao mesmo tempo é coisa repugnante; ou há de ser vitalício, ou não vitalício; mas que seja 
repugnante haver um juiz vitalício para julgar certas causas, e haver um juiz que o não é para julgar outras, 
não me parece ser repugnante; entendo que nisto não há repugnância nenhuma. Neste caso a condição 
que marca o gênero é de serem todos juízes para aplicar a lei ao fato, esta é a condição que marca o 
gênero; a condição que marca as espécies é uns serem vitalícios e outros não. Nisto, repito, não vejo 
repugnância alguma, porque não é o mesmo juiz que é ao mesmo tempo vitalício e não vitalício; isto é que 
seria decerto repugnante; mas não é repugnante que debaixo do gênero – juízes que aplicam a lei ao fato – 
haja uns vitalícios e outros diversos dos primeiros que não sejam vitalícios. Portanto, entendo eu, posto que 
não estudasse Linneo, que os preceitos de Linneo não se opõem ao meu argumento. Opor-se-iam, e 
haveria essa repugnância que o nobre senador figurou, se porventura o mesmo juiz fosse ao mesmo tempo 
perpétuo e não perpétuo; mas desde que os juízes perpétuos não são os mesmos indivíduos que os não 
perpétuos, digo eu que não há repugnância alguma entre estas espécies segundo os preceitos de Linneo. 
Ora, que não há 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



essa repugnância segundo os preceitos da constituição é para mim evidente, porque em um dos artigos do 
mesmo capítulo acharia o nobre senador a criação dos juízes de paz. A constituição chama juízes de paz a 
certos magistrados, e dá-lhes a denominação de juízes, entretanto há de convir o nobre senador comigo 
que os juízes a quem a constituição dá a denominação de juízes de paz não são perpétuos, não são 
vitalícios. Logo, segundo os princípios da constituição, e segundo os próprios princípios de Linneo, não há 
repugnância alguma entre as duas espécies – juízes perpétuos e juízes não perpétuos. 

Ora, o nobre senador quis também demonstrar que a palavra – juízes – do art. 151 devia ter a mesma 
significação das palavras – juízes de direito – empregadas no art. 153, e que assim todos eram perpétuos, e 
usou para isto de um argumento de analogia. Disse ele: "A constituição diz que a assembléia geral compõe-
se de duas câmaras, câmara de senadores e câmara de deputados; a câmara dos deputados decreta a 
acusação dos ministros, a câmara dos senadores julga os ministros; os senadores são vitalícios." E 
perguntou depois: "Haverá senadores que não sejam vitalícios?" Julgou o nobre senador que tinha 
apresentado um argumento ao qual se não podia responder. 

O SR. ALVES BRANCO: – Não é esse o argumento, entendeu mal. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu repetirei as suas palavras. 
O SR. ALVES BRANCO: – É uma analogia não tirada da constituição, é uma redação minha. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu venho hoje disposto só a argumentar, a satisfazer aos nobres 

senadores tanto quanto puder. Para advogar a causa que defendo não preciso fazer mais do que recorrer à 
constituição. Eis aqui o que disse o nobre senador: 

"Demais, eu quisera que o nobre senador me dissesse uma coisa, a saber: como entenderia os 
artigos seguintes: 1º, o poder legislativo é composto de senadores e de deputados; 2º, os senadores julgam 
os ministros, os deputados decretam a sua acusação; 3º, os senadores são vitalicios. É exatamente 
semelhante ao que está na constituição sobre juízes. Pergunto eu: Entenderia o nobre senador deles que 
haviam senadores não vitalícios?" 

Ora, eu vou responder-lhe, eu digo ao nobre senador que não há nestes artigos por ele oferecidos 
semelhança alguma com o que está nos arts. 151 e 153 da constituição. No exemplo que trouxe o nobre 
senador não se emprega senão a mesma palavra – senadores – em todos os casos, sem diminuição nem 
acrescentamento; e nos arts. 151 e 153 não se emprega sempre a mesma palavra, porque o art. 151 
emprega só a palavra – juízes –, e no art. 153 emprega-se esta palavra com um acrescentamento, isto é, 
diz-se – juízes de direito. 

O SR. ALVES BRANCO: – Depois de estar explicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Portanto, não há semelhança nenhuma, há uma diferença muito notável. 
Ora, segundo as regras de hermenêutica que eu aprendi, quando na mesma lei ou no mesmo discurso se 
empregam palavras diferentes, deve-se entender que cada uma destas palavras significa uma idéia diversa; 
isto foi o que eu aprendi. Sendo isto assim, tendo o nobre senador no exemplo que trouxe à consideração 
do senado empregado a mesma palavra sem acrescentamento algum, está visto que ela deve significar a 
mesma idéia; portanto, o predicado de vitalícios deve ser aplicado a todos os senadores, que é a palavra 
que se empregou. Mas na constituição, nos arts. 151 e 153, não acontece a mesma coisa, porque em um 
dos artigos usa-se da palavra – juízes –, e no outro emprega-se a mesma palavra com o acrescentamento – 
de direito –; portanto, parece-me que a palavra – juízes – significa uma idéia mais ampla, como eu disse; e a 
palavra – juízes –, com o acrescentamento – de direito –, significa uma idéia mais restrita. 

OS SRS. ALVES BRANCO E DANTAS: – Não apoiado. 
O SR. D. MANOEL: – Isso é que é sofisma. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu figurarei agora outro exemplo ao nobre senador pela Bahia para 

responder ao seu, e é o seguinte: "O parlamento inglês compõe-se de câmara de pares ou de lordes e de 
câmara de comuns; a câmara dos comuns acusa os ministros, a câmara dos pares ou dos lordes julga os 
ministros; os pares ou lordes espirituais não são hereditários." Pergunto eu: daqui se seguiria que todos os 
pares da Inglaterra não eram hereditários? Parece-me que não, porque em um caso diz-se: – os pares –, e 
no outro diz-se: – os pares espirituais – ; e é a respeito destes que se acrescentam as palavras – não são 
hereditários. Segue-se, pois, que todos os pares não são hereditários? Pelo contrário, creio que todos o 
são, menos os lordes espirituais, porque o pariato anda unido ao cargo que estes últimos exercem. O nobre 
senador há de reconhecer por força que neste caso a palavra – hereditários – não se pode aplicar a todos 
os pares, há de se aplicar só aos pares ou lordes espirituais, e por quê? Porque em um caso usou-se da 
palavra – pares ou lordes –, e no outro usou-se das palavras – pares espirituais. Tal é também a hipótese da 
constituição; em um caso usou-se de uma palavra – juízes –, e em outro caso usou-se de duas, e a segunda 
restringe ou limita a significação da primeira. 

O SR. D. MANOEL: – E em outro – juízes letrados –, são três. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Ora, eu creio que por esta ocasião um dos nobres senadores perguntou 

se não eram vitalícios os membros das relações, e os ministros do supremo tribunal de justiça, uma vez que 
se quis só aplicar aos juízos de direito a disposição do art. 153 da constituição. Eu digo que isso não tem 
dúvida alguma; todos eles são 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vitalícios, e a razão é porque em como os ministros do supremo tribunal de justiça, saem da classe dos 
juízes de direito. 

O SR. ALVES BRANCO: – Dos letrados, diz a constituição; logo são três casos. 
O SR. PRESENTE: – O nobre senador ainda pode pedir a palavra, é melhor reservar-se para então. 
O SR. ALVES BRANCO: – Isto é apenas um aparte. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu não embaraço que mos dêem, mas declaro que não lhes respondo. 
O SR. D. MANOEL: – É bem bom sistema; eu também o hei de seguir; não cansa e não distrai. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Para mim não admite dúvida alguma, porque os membros de todos 

estes tribunais são tirados da classe dos juízes de direito, sobem por acesso; a lei melhora a sua sorte, não 
a pode piorar; pelo fato de terem um acesso, e de melhorarem de condição em virtude da lei, haviam de 
perder a condição de vitalícios que tinham quando juízes de direito? Parece-me evidente que não. Portanto, 
isto não é argumento que se produza; ninguém duvidou nunca, nem podia duvidar, que os membros das 
relações, assim como os ministros do supremo tribunal de justiça, são magistrados vitalícios, embora na 
constituição não se lhes dê expressamente esta qualidade; não era necessário dar-lha, porque saindo eles 
da classe dos juízes de direito, deviam por força conservar a vitaliciedade, quando por acesso subissem aos 
outros lugares. 

Continuou o mesmo nobre senador pela província da Bahia a insistir em que os tribunais militares não 
têm independência alguma, por isso que os membros que os compõem são agentes do poder executivo, e a 
respeito deles verifica-se o preceito de serem essencialmente obedientes. 

Sr. presidente, eu entendo que os delitos dos militares e a forma do seu julgamento estão sujeitos a 
regras particulares; porém estes tribunais instituídos para julgar os militares e alguns outros crimes não 
cometidos por militares não privarão os indivíduos que compõem o exército do benefício de uma justiça 
regular. A organização dos conselhos de guerra repousa sobre bases certas e constitucionais; a sua 
competência, a sua organização estão reguladas com toda a precisão e clareza, e a forma do processo está 
prescrita de modo que dá aos que são chamados a responder perante esses tribunais todos os meios de 
defesa. 

Quanto às outras proposições emitidas pelo nobre senador pela Bahia, eu tenho de fazer várias 
observações. A constituição no capítulo que trata da força militar diz no art. 147: 

"A força militar é essencialmente obediente; jamais se poderá reunir sem que lhe seja ordenado pela 
autoridade legítima." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ora, eu quisera que o nobre senador me dissesse se as palavras – força militar – compreendem 
somente o exército de primeira linha e os oficiais da armada. Eu entendo que não, entendo que debaixo das 
palavras – força militar – compreende-se toda a força organizada em um país, portanto também 
compreende a guarda nacional, onde a houver, compreende as milícias, e compreenderá as ordenanças, 
onde as houver; tudo isto é força militar, porque é força organizada militarmente. Portanto, se o nobre 
senador entende que os conselhos de guerra são tribunais contrários à constituição, e que os membros que 
os compõem devem considerar-se agentes do poder executivo, então deve excluir dos jurados e de todos 
os tribunais todos os indivíduos que fizerem parte da guarda nacional ou das milícias, ou das ordenanças, 
porque todos eles pertencem à força militar do país, e então ver-se-á o nobre senador na necessidade de 
ajustar juízes estrangeiros para nos virem julgar. 

O SR. ALVES BRANCO: – Eu não hei de fazer isso. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Se excluir de jurados os guardas nacionais e os indivíduos que 

pertencerem às milícias, ou às ordenanças, quem lhe fica para juízes de fato? Quisera que me respondesse 
a isso. 

O SR. ALVES BRANCO: – Desde que os meter a todos em um quartel, não há juízes seguramente. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Ou há de ficar sem juízes, ou há de ir procurar em Linneo, ou em outro 

autor, alguma regra pela qual prove que as palavras – força militar – não compreendem senão os oficiais do 
exército da primeira linha ou da armada. 

O Sr. Alves Branco dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. PRESIDENTE: – Rogo ao nobre senador que não interrompa ao orador. 
O SR. MONTEZUMA: – Apoiado; não se devem dar apartes. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não me demovem do meu propósito, não respondo hoje a nenhum 

aparte. 
Ora, embora o nobre senador ache em Linneo, ou outro autor, alguma definição para provar que as 

palavras – força militar – não compreendem todos os indivíduos pertencentes a uma força organizada, eu 
digo que, segundo a constituição, é exato o que eu digo, porque no art. 149 diz-se: "Os oficiais do exército e 
armada (usa-se aqui de outras palavras, já não se diz – força militar –) não podem ser privados das suas 
patentes senão por sentença proferida em juízo competente." Já se vê pois que a constituição faz diferença 
entre força militar, e oficiais do exército e armada; são coisas diferentes. Debaixo das palavras – força militar 
– compreende a constituição toda a força organizada, ou seja da primeira linha, ou da guarda nacional; e 
debaixo das outras palavras, compreendem-se as praças e os oficiais do exército e da armada. Portanto, se 
o argumento do nobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



senador fosse verdadeiro, não teríamos quem pudesse ser jurado; excluíam-se os guardas 
nacionais, que não podiam ser jurados porque são parte da força armada, e portanto são agentes 
do poder executivo; e excluíam-se as ordenanças pela mesma razão. Quem ficava, portanto, para 
servir como jurados? 

Mas, senhores, não se vê que o nobre senador confunde coisas que devem ser muito 
distintas? Não se vê que o nobre senador e os que o acompanham na impugnação do projeto 
sofismam completamente a constituição do país? A força militar é essencialmente obediente, e os 
indivíduos que pertencem à força militar são essencialmente obedientes; mas tudo isto é no 
exercício das suas funções militares: este preceito não se pode aplicar aos indivíduos que 
pertencem à força militar quando eles não estão no exercício das suas funções militares, mas 
desempenham funções diversas. É por isso que o militar é hábil como qualquer cidadão para 
exercer os cargos públicos, para os quais se requer, além de inteligência, vontade e liberdade de 
obrar. Se o preceito que o nobre senador atribui à constituição fosse verdadeiro, o militar não 
poderia ser membro do corpo legislativo como são alguns, porque o seu voto não se presumiria 
livre, mas um voto inspirado pelo poder executivo; o militar não poderia ser presidente de 
província pela mesma razão, como alguns o são, e o mesmo nobre senador nomeou talvez não 
poucos. 

O nobre senador confunde coisas que devem ser muito distintas; a força militar é 
essencialmente obediente, este preceito compreende o exército, a armada, a guarda nacional, e as 
ordenanças; mas esta força é essencialmente obediente no exercício das suas funções militares; os 
indivíduos que compõem esta força não deixam entretanto de ser cidadãos como os outros, e não 
estando no exercício de suas funções militares, não estão sujeitos a esses preceitos, e podem, 
segundo a sua inteligência, e com perfeita liberdade de ação, desempenhar os mais altos cargos 
do Estado. Eis ai porque eu digo que o nobre senador tem sofismado horrivelmente a constituição 
do país para demonstrar que este projeto é contra a constituição; nós, que o defendemos, somos 
obrigados a desfazer todos estes sofismas e a reclamar pela inteligência literal e racional da 
constituição do país. 

O SR. ALVES BRANCO: – Tem razão. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, o nobre senador pela província da Bahia não 

produziu outros argumentos a que eu tenha de responder; mas ele contestou uma proposição que 
eu tinha emitido em uma das sessões passadas. Eu tinha dito que, segundo a legislação inglesa, 
havia na Inglaterra juízos regulares e juízos sumários; que os juízos regulares eram compostos de 
juízes letrados e de jurados, que assim decidiam as causas; e que os juízes sumários, que eram 
diferentes, davam-se quando um juiz, ou letrado ou não letrado, decidia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



certas questões sem o concurso dos jurados. O nobre senador pela Bahia, referindo-se à autoridade de um 
jurisconsulto português, disse-nos que na Inglaterra mesmo os juízes de paz decidiam as causas com 
jurados. Eu comprometi-me então a ler ao senado a opinião de Blackstone, pois que fundado nessa opinião 
é que eu afirmara o que tinha dito. 

Eu vou ler o que diz Blackstone a este respeito. Não duvido que esta legislação tenha sido alterada, 
não estou ao fato disto; mas, segundo a opinião de Blackstone, a que eu me referi, a minha proposição é 
exatíssima. Eis o que ele diz no livro 4º, cap. 20: 

"Os processos são regulares, ou sumários. Por processo sumário entendo principalmente aqueles 
que prescrevem diversos atos do parlamento (porque a lei comum é sem aplicação a esta espécie de 
processos, exceto no caso de desobediência e insultos à justiça) para estabelecer a culpabilididade dos 
acusados, e infligir certas penas decretadas por esses mesmos atos do parlamento. Os jurados não 
intervêm nesta espécie de processos; o acusado é absolvido ou condenado unicamente pela opinião do juiz 
que o estatuto lhe designou. Este modo de processo tem evidentemente por fim a maior comodidade dos 
particulares; a justiça é mais expedita, e os proprietários não são atormentados com freqüentes e penosas 
deslocações para proceder como jurados ao exame de pequenos delitos; mas tem-se estendido por tal 
forma a aplicação, depois de certo tempo, que se não se remediar a propósito, estamos ameaçados de 
perder o uso da nossa instituição admirável, e verdadeiramente inglesa, do exame por jurados, a não ser 
unicamente nos casos capitais." 

Eis aqui o que diz este autor, que eu creio que deve ter muito peso quando se trata da legislação 
inglesa. Se eu fui induzido em erro, foi porque não tive dúvida em fundar-me na autoridade de um mestre da 
legislação do seu país. 

O SR. ALVES BRANCO: – Digo o mesmo de mim; apenas me referi a uma autoridade. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Entretanto não direi mais nada a este respeito; o senado pode muito 

bem examinar a questão, e dar o seu assentimento ou à opinião do jurisconsulto português, ou à opinião de 
um mestre, como é o que eu acabo de citar, e a quem não se poderá sem injustiça recusar profundo 
conhecimento da legislação do seu país. 

Não digo que esta legislação não tenha sido alterada; era necessário que nós fôssemos examinar a 
história do parlamento inglês dessa época para cá para vermos se com efeito foi ou não alterada. 

Passarei agora, Sr. presidente, a fazer algumas observações sobre o discurso proferido pelo nobre 
senador por Minas Gerais, o qual sinto que não esteja presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O nobre senador, desde a primeira vez que falou, declarou que entendia que o projeto era 
inconstitucional, por isso que envolvia um ato de suspensão de garantias sem que todavia se dessem os 
casos em que a constituição permite que as garantias se suspendam. Disse o nobre senador que, segundo 
o art. 179, § 35, da constituição, o corpo legislativo não pode suspender garantias senão nos casos de 
rebelião ou de invasão de inimigos, e que esta mesma atribuição não pode ser exercida pelo poder 
executivo, na ausência da assembléia geral, senão nos mesmos casos, e dando-se mais a circunstância de 
assim o pedir a segurança do Estado, e que o projeto suspendia garantias fora destes casos, porque 
permitia isto no caso de uma guerra externa, a qual podia dar-se sem todavia haver invasão de inimigos. 
Acrescentou o nobre senador que este seu argumento era tão forte que ninguém lhe tinha respondido, nem 
se atrevia a responder-lhe, apesar de ter sido por ele reproduzido umas poucas de vezes. Eu creio que o 
nobre senador foi enganado pela sua memória; logo no primeiro dia em que o nobre senador falou e 
produziu este argumento a comissão lhe respondeu; o que é provável é que o nobre senador não julgasse a 
resposta procedente, mas não há a menor dúvida de que este argumento foi respondido. 

Eu repetirei hoje a resposta. A comissão está persuadida que este projeto não tem por fim a 
suspensão de garantias, mas sim marcar a autoridade que deve ter o general de um exército no caso de 
uma guerra externa, e no lugar ocupado militarmente por este exército. (Apoiados.) Recordo-me de ter 
figurado ao nobre senador diferentes hipóteses para lhe provar que a legislação, que neste caso deve 
regular, não pode ser a mesma que a que regula nos casos ordinários e no território que não está ocupado 
militarmente. Eu disse ao nobre senador que o lugar ocupado militarmente por um exército devia reputar-se 
um grande quartel ou um grande acampamento militar; que nos acampamentos militares era inegável que o 
general devia ter certas atribuições. (Apoiados.) Ora, pode ser livre a qualquer indivíduo entrar em um 
acampamento militar, ou, estando dentro desse acampamento, pode-lhe ser livre conservar-se nele contra a 
vontade do general? Ninguém me dirá que sim. Os generais devem ser revestidos de toda a autoridade 
indispensável para proverem à conservação e à segurança do exército (apoiados); a história nos oferece 
exemplos de generais que recusaram o comando de exércitos por entenderem que a autoridade militar não 
tinha atribuições suficientes para a conservação, segurança e defesa do exército; os nobres senadores 
sabem muito bem que no tempo da revolução francesa, dois generais de grande nomeada (Bernadotte e 
Joubert) recusaram o comando do exército da Itália porque entenderam que não tinham as atribuições que 
lhes eram indispensáveis para poderem prover à conservação e à segurança desse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



exército. Um exército acha-se dentro de uma vila; não há os mantimentos necessários para se prover à 
subsistência de todas as pessoas que existem nesse lugar, e o exército precisa conservar-se ai por algum 
tempo; não deverá o general ter o direito de mandar sair as bocas inúteis que não podem servir para a 
defesa do lugar, antes podem embaraçar essa defesa? Eu creio que isto é evidente, que esta atribuição 
nasce necessariamente do estado das circunstâncias e de achar-se o território ocupado militarmente. 

Haverá alguém que julgue possível que em um acampamento qualquer pessoa tenha uma imprensa 
e possa publicar as notícias que lhe parecer, e distribuí-las pelas praças do exército? Parece-me que é 
evidente que ninguém dirá isto. Parece-me pois que o general que comanda um exército no caso de uma 
guerra externa deve estar habilitado para proibir as publicações que possam perturbar a disciplina do 
exército e arriscar o país, dando-se a dissolução do mesmo exército. (Apoiados.) 

Não se trata, portanto, senhores, de uma lei de suspensão de garantias; trata-se de marcar as 
atribuições que necessariamente deve ter um general no caso de uma guerra externa, e no lugar que ele 
militarmente ocupa. Podem os nobres senadores censurar o projeto, porque ele dê ao general atribuições 
mais amplas do que aquelas que seriam necessárias para preencher o grande fim da conservação e 
segurança do exército, mas não podem dizer que o fim do projeto é um ato de suspensão de garantias: são 
duas coisas muito distintas. Se os nobres senadores entendem que em um acampamento militar podem ir 
estabelecer-se as pessoas que lá quiserem estar, não obstante o mal que isto poderá fazer ao exército; se 
os nobres senadores entendem que deve ser licito a qualquer espalhar impressos em um acampamento 
militar, ou para desanimar o exército, publicando notícias falsas, ou para promover a sua insubordinação, ou 
para outros quaisquer fins contrários à defesa do território, e que podem expor a nação à sua completa 
ruína, bem, censurem o projeto por este lado; digam: "O general de um exército a quem se cometeu a 
defesa do nosso território não deve ter atribuição alguma." Isto entendo eu; mas não digam que este projeto 
é um ato de suspensão de garantias. 

Não, senhores, o projeto tem por fim marcar as atribuições que deve ter o general que comanda o 
exército no caso de uma guerra externa, e na província que é teatro dessa guerra, ou no território inimigo ou 
do aliado; isto é que é a verdade. Apresentem exemplos de uma nação onde o comandante de um exército 
em tais circunstâncias não tenha as atribuições que esta lei lhe dá, e muitas outras; eu submeter-me-ei a 
esta autoridade; mas, enquanto não argumentarem por este modo, enquanto sofismarem a constituição 
dizendo que é um ato de suspensão de garantias, quando não é mais que uma lei que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



marca as atribuições de uma autoridade militar em certos e determinados casos, eu insistirei em dizer que 
os nobres senadores não têm feito uma oposição razoável. 

Já se vê, pois, Sr. presidente, que este argumento, produzido pela terceira ou quarta vez pelo nobre 
senador por Minas, não tem força alguma. Devo novamente declarar que este argumento foi respondido 
logo que foi apresentado pelo nobre senador, que não se recorda da refutação que foi feita a este seu 
argumento; o nobre senador é que não provou a improcedência da refutação, contentou-se com insistir em 
que era um ato de suspensão de garantias, e não uma lei reguladora das atribuições que deve ter todo o 
general nas circunstâncias de que a lei trata. O nobre senador não se importou com isto, não deu atenção à 
refutação que se lhe fez, e assentou que toda a força de um argumento consistia em o reproduzir tantas 
vezes quantas as vezes que se fala. 

Ocupar-me-ei agora com o discurso do nobre senador pelo Rio Grande do Norte. Antes de responder-
lhe, eu peço licença ao nobre senador para declarar-lhe que a sua memória foi infiel na exposição que fez 
de um fato, e o seu juízo menos exato na sua apreciação. Está consignado no discurso do nobre senador 
que em uma sessão secreta que houve o ano passado os ministros foram causa de uma cena desagradável 
que ocorreu. Eu não pretendo defender os ministros, mas pretendo que não passe sem contestação esta 
proposição; a todo o tempo se há de julgar como provado esse fato pelo dito do nobre senador, quando 
aliás entendo que a sua memória anuviada talvez durante o tempo decorrido não lhe foi fiel, e que o seu 
juízo porventura prevenido não apreciou bem este fato. Quando essa cena a que se refere o nobre senador 
teve lugar, falava um senador membro da oposição, e esse senador empregou uma expressão, ou ofensiva 
ou demasiadamente dura, contra a qual protestaram alguns ministros e muitos membros da maioria do 
senado. Eis aqui o que houve: o senado dirá se à vista disto pode afirmar-se que os ministros foram causa 
dessa cena que o nobre senador diz desagradável e que ocorreu na sessão secreta. A par da proposição 
do nobre senador fique esta declaração que faço. 

O mesmo nobre senador disse que havia quem se quisesse colocar à frente do ministério. Eu não sei 
a quem isto possa ter alusão; entendo que o nobre senador não se refere a nenhum membro do senado, e 
muito menos aos membros da comissão que apresentaram este projeto. Se os membros da comissão têm 
tomado a si a defesa do projeto, é porque foram eles que o apresentaram, e estão convencidos de que 
sustentando-o fazem um serviço, serviço igual àquele que o nobre senador julga que faz impugnando-o. O 
senado terá observado que fora dos casos em que os membros da comissão têm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sido chamados à discussão para defender opiniões que subscreveram, eles não têm tomado parte, 
geralmente falando, em nenhuma discussão; têm-se contentado com ouvir o juízo que sobre as diferentes 
matérias fazem os membros do senado nas discussões em que tomam parte, e dão o seu voto simbólico. 
Têm falado porém nesta matéria, porque foram eles que deram o parecer; vendo-o tão forte e tão 
injustamente impugnado, deveriam ser censurados se porventura, estando convencidos da 
constitucionalidade e da utilidade da lei, não a defendessem com todas as suas forças. Os membros da 
comissão têm-se limitado a tratar da matéria; não se pode dizer que nos seus discursos se revele ódio ou 
prevenção contra pessoa alguma, falam sine ira et studio; falam sem ódio nem prevenção alguma. Não sei 
se o mesmo se poderá dizer a respeito de alguns membros desta casa que têm impugnado tanto este 
projeto... 

O SR. D. MANOEL: – A ninguém tenho ódio, mas tenho ao projeto; isto é verdade. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Ora, os membros da comissão, e todos nós, que interesse podemos ter 

em nos pormos à frente do ministério? Já aqui se disse, creio eu, que alguns membros desta casa 
desejavam substituir aos atuais ministros. Senhores, eu suponho que os que têm apoiado a política do 
ministério atual não são os herdeiros presuntivos do ministério... 

O SR. D. MANOEL: – Quem sabe? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...não podem ser os herdeiros presuntivos do ministério, porque não têm 

procurado uma situação tal que não possam honrosamente declinar a sucessão, no caso de serem para ela 
convidados; o mesmo não se pode dizer daqueles que censuram a política do ministério atual; esses, se 
tiverem a fortuna de granjear uma maioria nas câmaras, e se merecerem a confiança da coroa, parece-me 
que honrosamente não poderiam recusar-se a tomar a direção dos negócios públicos, quando para isto 
fossem chamados. É verdade que o nobre senador declarou que em sua vida tinha tido uma única ambição, 
e que esta estava satisfeita, e era um lugar nesta casa... 

O SR. D. MANOEL: – Por meios muito honestos, declarei eu. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Senhores, eu acredito que o nobre senador, sem que possa ser argüido 

de uma ambição insaciável, ou de um orgulho sem limites, ainda tem muito a que aspirar, ou pode ter muito 
a que aspirar, ou seja na sua vida política, ou na sua vida de magistrado. 

Ora, os membros da comissão, creio que, segundo a posição que ocupam, não poderão aspirar 
senão à direção dos negócios públicos; entretanto, eu mostrei que se eles a desejassem, empregavam 
contraditoriamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



os meios menos próprios para satisfazerem a essa sua ambição... 
O SR. ALVES BRANCO: – Na sua opinião; quem sabe se será a de todos? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...porque entendo que nem é lícito sair do ministério sem motivo muito 

justo, muito honroso, nem tão pouco a obrigação de aceitá-lo pode dar-se sem o concurso de muitas 
circunstâncias. Esta obrigação não se cifra na vontade de ser ministro, ou no dever de obedecer; ela deve 
derivar de outras causas. Para se dar o caso de dever aceitar-se o ministério é necessário que se dêem 
certas e determinadas condições; na ausência delas eu digo que qualquer pode honrosamente esperar a 
dispensa de exercer tais funções. 

O nobre senador a quem tenho a honra de responder insistiu em que para se dar delito militar era 
necessário que o delito fosse cometido por militar. Aos argumentos que se produziram em outras sessões já 
se tinha respondido; o nobre senador lembrou-se de recorrer à definição que achou em uma lei do Digesto, 
e disse que aí os jurisconsultos romanos definem o crime militar deste modo: Proprium militare est delictum, 
quod quis uti miles admittit. Eu creio que o nobre senador não dá maior força aos argumentos que antes 
tinha produzido, pretendendo que nós aceitemos o direito romano para tomarmos a palavra delito militar na 
acepção que lhe dá a lei do Digesto. 

O SR. D. MANOEL: – Foi citada a lei por um grande orador da tribuna francesa, o marquês de 
Pastoret. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Senhores, o direito romano na parte que trata do direito militar não me 
parece ter sido adotado por nação alguma, nem mesmo pela nação portuguesa. Henecio nas suas 
pandectas, que o nobre senador deveria ler, diz que o direito militar não se deve estudar nas leis do 
Digesto, mas sim na legislação das diferentes nações da Europa, principalmente naquelas que se tem 
aplicado mais ao estudo e prática do direito militar. 

A nação portuguesa, que admite em muitos casos o direito romano como regra de julgar, 
principalmente para decidir questões civis, nunca o admitiu no título de re militari; o direito português 
determina nesta parte exatamente o contrário do direito romano. O jurisconsulto Pascoal José de Mello, no 
liv. 1º, tít. 11 de re militari, diz que, segundo o direito romano, os militares gozavam do foro militar em todas 
as causas e questões civis, e gozavam do foro militar somente nos delitos propriamente militares, e não nos 
comuns. O direito português, como o senado sabe, estabeleceu perfeitamente o contrário do direito romano, 
porque os militares, em todas as causas e questões civis, eram e são sujeitos ao foro comum, e em todos 
os delitos, qualquer que fosse a sua natureza, gozavam do foro militar, exceto em alguns, muito poucos, em 
que respondiam perante as justiças ordinárias. Entretanto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



é este direito, abandonado por todas as nações, inclusivamente pela nação portuguesa, que o nobre 
senador nos vem citar para aceitarmos a definição de delito militar! Eu entendo portanto que o argumento 
não tem força alguma, e se todos os outros argumentos foram já refutados, não há de ser segundo o 
Digesto que havemos de interpretar a constituição do país, assim como não há de ser também segundo 
Linneo que havemos de interpretá-la. 

O Sr. Alves Branco dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Digo e repito que não há de ser nem segundo Linneo, nem segundo o 

Digesto que havemos de interpretar a constituição; devemos interpretá-la aplicando aos seus artigos as 
regras da hermenêutica. Ora, já na primeira discussão se provou que, segundo o § 17 do art. 179 da 
constituição, não era a qualidade da pessoa que determinava a natureza do delito, mas sim o complexo de 
muitas circunstâncias, as quais podiam estabelecer a competência de um juízo particular, ou foro 
privilegiado, para o julgamento de certos delitos como militares. Portanto é segundo a inteligência razoável 
do § 17 art. 179 da constituição, que nós dizemos que um delito militar pode ser cometido por um paisano, e 
um delito civil pode ser cometido por um militar. Esta é a jurisprudência estabelecida na constituição do 
país, embora ela não se conforme com os princípios seguidos por alguns nobres senadores; esta é a 
interpretação que se conforma com as regras estabelecidas no código do processo criminal, que define o 
que é autor de um delito e o que é cúmplice de um delito. Um paisano pode ser autor, ou pode ser cúmplice 
em um delito militar... 

O SR. ALVES BRANCO: – O conselho supremo militar não seguiu esta regra. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – É, pois, segundo a letra da constituição, é segundo os princípios da 

hermenêutica, que nós devemos entender a constituição; e a letra da constituição e os princípios de 
hermenêutica mostram que a natureza dos delitos é estabelecida não pela qualidade das pessoas que os 
cometem, mas pela qualidade dos mesmos delitos. 

Passou o mesmo senador a impugnar a disposição do art. 1º, quanto ao julgamento dos espiões, dos 
que entram pelas fortalezas sem ser pelas portas, e dos que seduzem as praças do exército para 
desertarem para o inimigo, ocupando-se em primeiro lugar dos espiões. 

O nobre senador sustenta que a legislação que condena os espiões à morte é uma legislação 
bárbara, atroz, e que deve ser emendada e modificada. Eu tinha citado a opinião de Vattel para mostrar que 
ele apoiava tudo quanto tenho dito, e o nobre senador aconselhou-me que despeça este mestre e tome 
outro; e apontou-me logo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



um, que eu não tomarei por mestre, como criminalista, e vem a ser Voltaire... 
O Sr. D. Manoel dá um aparte. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Apesar de que me pedisse que desprezasse Vattel e tomasse como 

mestre de direito criminal a Voltaire... 
O SR. D. MANOEL: – Apontei uns 7 ou 8. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...fiz logo tenção de não desprezar o meu antigo mestre. Estou disposto 

a isto, hei de continuar a ter Vattel como meu mestre, e não tomarei Voltaire; além de outras razões, 
verifiquei que ele foi expelido da casa paterna, talvez mais de uma vez, porque não quis nunca aplicar-se ao 
estudo de direito. Poderei admiti-lo em outros objetos como mestre, mas como criminalista decerto não o 
tomarei por mestre, e isto com tanto maior razão, quanto parece provado que ele foi expelido da casa 
paterna por não se dar ao estudo de direito, nem à vida de advogado, para que o destinavam. Acrescentou 
depois o nobre senador que Vattel não fizera mais do que referir o direito das diferentes nações, quanto à 
maneira por que elas punem o crime de espionagem. Também não é inteiramente exato o que disse o 
nobre senador. Vattel, referindo o direito das nações na punição do crime de espionagem, emite a sua 
opinião, porque diz que esta punição é muito justa... 

O SR. D. MANOEL: – Erra. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...porque não há meio tão próprio para evitar o mal que pode causar no 

exército o crime de espionagem... 
O SR. D. MANOEL: – Ali está o erro. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não duvido, mas o nobre senador há de dizer agora que Vattel errou, 

mas não há de dizer que Vattel apenas refere a legislação das nações. Não, senhor, referindo a legislação 
das nações quanto a este crime, ele emite a sua opinião. Não sei se poderei citar a opinião de um Brasileiro, 
que me dizem ser muito instruído nestas matérias, o Sr. Dr. Autran, ou se os nobres senadores desprezam 
esta opinião; como quer que seja, sempre direi que este senhor nos seus Elementos do Direito das Gentes, 
obra que ele publicou este ano, diz que o crime de espionagem é punido com muito rigor. 

Entretanto, Sr. presidente, eu não contestarei em tese a opinião do nobre senador; eu admitiria e 
admitirei que ao crime de espionagem se imponha pena muito leve, ou mesmo não se imponha pena 
nenhuma; admitirei isto, mas há de ser com a condição que isto se faça por ajustes e convenções 
internacionais. Não sei se esta opinião é sustentada por Vattel ou por outros criminalistas ou autores do 
direito das gentes; o que é certo é que muitas vezes o legislador não pode mitigar a pena de um crime, e 
principalmente de crimes desta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



natureza. Suponha o nobre senador que o nosso código declarava que não era crime a 
espionagem, e por isso não lhe estabelecia penas; entretanto este crime, pelo direito das outras 
nações, e portanto de uma nação com quem o Brasil pudesse estar em guerra, era punido com a 
pena de morte: neste caso o inimigo com quem o Brasil tivesse de lutar tinha a seu favor um meio 
a mais para vencer, porque podia conhecer melhor os movimentos e operações do nosso exército 
e defender-se ou atacar com mais segurança. O inimigo empregaria este meio sem risco algum, e 
acharia quantos espiões lhe fossem necessários para perscrutar os movimentos do exército 
brasileiro; entretanto o general brasileiro não podia com a mesma facilidade empregar este meio, 
porque não acharia quem estivesse disposto a sacrificar a sua vida no caso de ser preso no campo 
inimigo. Por conseqüência, toda a vantagem no emprego deste recurso de guerra estaria a favor 
dos inimigos do império... 

O SR. JOBIM: – Apoiado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Ora, pergunto eu, deverá, á vista desta consideração, adotar-

se uma tal jurisprudência sem um ajuste, uma convenção internacional? Eu creio que não, porque 
o Brasil abdicaria grandes vantagens em caso de guerra, e facilitaria a vitória ao seu inimigo... 

O Sr. D. Manoel dá um aparte. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O nobre senador nega isto, mas é uma verdade que deve 

penetrar no espírito de todos. O nobre senador sabe que não só este, mas outros princípios tanto 
de direito criminal, como mesmo de comércio, não podem ser adotados senão por ajustes, por 
convenções internacionais, porque se forem adotados só por uma nação, sem haver reciprocidade, 
o prejuízo estará da parte de quem por si só adotar tais princípios... 

Os Srs. D. Manoel e Costa Ferreira dão apartes. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O direito da guerra, meus senhores, não se regula por esses 

princípios abstratos que a bondade dos nossos corações pode inspirar; se tiver de regular-se 
assim, será preciso, para que a condição do país não piore muito em relação à condição do 
inimigo, que estes princípios sejam reciprocamente adotados; não nos esqueçamos do país. 

O nobre senador disse mais que o nosso código criminal tinha sido confeccionado em 1830, 
e que os códigos bárbaros de outras nações tinham sido feitos há muito tempo; e dali concluiu 
que se esses códigos se fizessem hoje, essas nações adotariam os mesmos princípios luminosos 
que nós adotamos, ou coisa semelhante. Senhores, por que essas nações não reformam os seus 
códigos? Que grande dificuldade haveria nisto se elas quisessem mudar inteiramente de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



princípios? Não vejo dificuldade alguma que não se pudesse vencer com maior ou menor esforço. 
Depois, disse o nobre senador que essas nações não aplicam essa legislação bárbara. Em 

primeiro lugar, é necessário que o senado saiba que nós não tratamos de uma legislação em geral, 
estamos tratando de estabelecer penas para certos e determinados crimes, verdadeiramente para 
duas espécies de crimes: o de espionagem, e o de seduzir para desertar para o inimigo. Ora, estes 
crimes não há dúvida alguma que são punidos com a pena de morte entre essas nações. O nobre 
senador permitirá que eu lhe refira dois fatos acontecidos na última guerra entre os Estados 
Unidos e o México. Segundo um resumo histórico que se publicou a respeito desta guerra, consta 
que o general Schott, marchando de Vera Cruz para o México, fuzilara depois de um conselho 
militar, que durou vinte e quatro horas, doze desertores americanos, e mais quatro espiões que 
tinham sido mandados ao acampamento do exército dos Estados Unidos pelo general Santa 
Anna... 

O SR. D. MANOEL: – Praticou uma barbaridade, um horror. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Diga que se praticam horrores, mas não diga que se não 

executa esta pena... 
O SR. D. MANOEL: – Não disse isto. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Está no seu discurso. Creio que o nobre senador se referia à 

legislação inglesa e a crimes que por essa legislação são punidos com penas, em verdade, muito 
graves, que não têm ali execução, e são modificadas na prática. Ora, nós não tratamos da 
legislação geral criminal, tratamos da punição de dois crimes, a saber: de espionagem em certos 
casos, e de seduzir para desertar para o inimigo. O nobre senador não prova que a pena de morte 
deixe de executar-se ainda hoje em todas as nações para punir estes crimes... 

O SR. D. MANOEL dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O nobre senador parece que não admite senão Voltaire, e 

outro nobre senador Linneo... 
O SR. ALVES BRANCO: – E V. Exª. o direito português. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Senhores, os membros da comissão citam a constituição, não 

a sofismam; querem a sua letra; citam a legislação das nações cultas da Europa a este respeito, e a 
dos Estados Unidos; citam os exemplos recentes praticados por generais desta última nação; 
entretanto dizem os nobres senadores que não citam nada! E o que é que eles nos citam? Linneo e 
Voltaire! Ora, à vista disto não hei de dizer que os nobres senadores sofismam perfeitamente a 
constituição? Que a razão está toda da nossa parte, e que a doutrina do projeto tem sido 
vitoriosamente sustentada?... 

O SR. D. MANOEL (ironicamente): – Não há dúvida! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Que os nobres senadores se têm visto em torturas para 
poderem sustentar a sua opinião, isto parece-me evidente. 

O nobre senador figurou várias hipóteses para concluir que não devem punir-se os espiões. 
Disse que o espião podia exercer este ofício por lhe ter sido ordenado por seu superior militar. Eu 
já respondi que, se se admitissem tais escusas para não ser punido o crime de espionagem, 
privar-nos-íamos de um meio de defesa, e que isto não se podia fazer sem que fosse por ajustes, 
por convenções internacionais; e que se isto se admitisse sem esta condição seria melhor 
renunciar ao direito de guerra, e ceder ao inimigo tudo quanto ele quisesse, porque a sua posição 
seria muito mais vantajosa. Demais, o nobre senador figura uma hipótese que o direito das gentes 
não reconhece. Segundo o direito das gentes, o general não pode constranger a um súdito a fazer 
o ofício de espião; por conseqüência não está nos deveres da obediência. 

O Sr. D. Manoel dá um aparte. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Segundo os melhores autores do direito das gentes, não há 

direito de exigir de um súdito que vá servir de espião; por conseqüência da parte do súdito não há 
obrigação de obedecer. Mas quando todas as hipóteses se pudessem verificar, a segurança, a 
conservação do exército não poderia admiti-Ias, salvo se o general comandante do exército 
inimigo aceitasse os mesmos princípios por meio de ajustes e convenções, a fim de que a posição 
dos exércitos fosse igual, e a sorte da batalha dependesse principalmente da capacidade e 
atividade de cada um dos generais. Fora disto não se podem admitir tais hipóteses, sob pena de 
se renunciar à conservação e segurança do exército, e à defesa do território, e de subscrever-se à 
ruína do país. Senhores, eu creio ter refutado todos, ou os principais argumentos que têm sido 
produzidos pelos nobres membros da oposição. A história nos diz que uma mulher célebre, quase 
na hora extrema, passando por junto da estátua da liberdade, exclamara: "Ó liberdade, quantos 
crimes se cometem em teu nome!" Quando eu ouço os testemunhos que os nobres membros da 
oposição têm levantado à constituição, tenho vontade de exclamar: "Ó constituição, quantos 
absurdos se vos atribuem!..." 

OS SRS. ALVES BRANCO E D. MANOEL: – Apoiado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Se a constituição tivesse de ser executada a este respeito 

como os nobres senadores têm indicado, eu digo, sem medo de errar, que dentro em muito pouco 
tempo estaria provado que a conservação, a existência de qualquer sociedade era incompatível 
com os preceitos da constituição, como tem sido entendida pelos nobres senadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. ALVES BRANCO: – Eu pretendia ver primeiro impresso o discurso do nobre senador, 
para responder-lhe; infelizmente não estamos em circunstâncias de poder esperar uma breve 
publicação para sobre ela podermos seguir miudamente todos os passos da análise que fez o 
nobre senador do meu discurso, já há muito tempo impresso. Responderei, pois, desde já àquilo 
que pude entender, àquilo que tiver tomado em apontamento, ou que tiver conservado na 
memória. Devo, porém, também, antes de tudo, observar que era minha intenção não dizer mais 
nada a respeito desta discussão, porque eu gosto de simplesmente cumprir o meu dever, e 
cumpri-lo com moderação, sem nunca empenhar-me demais; e isso suponho tê-lo feito. O nobre 
senador, porém, tomou a seu cargo o responder-me largamente temperando o seu discurso com 
pilhérias, com ditos engraçados, e por isso vejo-me obrigado a tornar outra vez a esta polêmica, 
que para mim já não é agradável. 

O nobre senador principiou pela palavra filosofismo; chamou filosofismo a um sistema que 
ele concebeu que era o nosso, isto é, o de não sofrermos que ele nos queira pôr uma mordaça na 
boca para que não falemos, enquanto entendermos que o devemos fazer sem ultrapassarmos os 
limites do regimento. Realmente sou daqueles que reprovam semelhante modo de pensar do 
nobre senador. Eu entendo que, desde que estamos dentro do regimento, podemos e devemos 
falar; que o senado, quando tratou de fazer o regimento, pesou perfeitamente todo o pró e contra 
a respeito das melhores regras que tinha de estabelecer nesse regimento. Era então a ocasião mais 
oportuna, por isso mesmo que a razão do senado não podia estar excitada por sentimentos 
apaixonados; devia estar calma, perfeitamente calma. Eu, por conseqüência, direi que não há 
excesso enquanto se falar dentro do regimento, respeitando nisso a decisão do senado, decisão 
que nós devemos ter pela mais justa, pela melhor. Não hei de hoje rejeitar essa opinião para 
adotar a contrária do nobre senador, principalmente quando a quer fazer passar em meio de sua 
discussão já agitada por movimentos apaixonados, que de ordinário se opõem às boas conclusões 
da razão fria? Chame embora pois o nobre senador a isto filosofismo, dê-lhe o nome que quiser; 
não apoiarei o seu novo sistema, o sistema da mordaça, que tanto aprecia. Continue embora em 
sua opinião, não abandone embora o seu grande projeto, mas ao menos por decência, por decoro 
desta casa, espere pelo tempo de calma, proponha isto que quer quando estivermos perfeitamente 
calmos, e não em meio da discussão de um projeto evidentemente contra a constituição, e por 
isso provocador. Eu apelo para o bom senso de todos, para que qualifiquem o procedimento do 
nobre senador, se insistir em tal projeto agora ao menos. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu não disse que queria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. ALVES BRANCO: – Não disse que queria, mas é um fato que requereu ao Sr. 
presidente para que quanto antes fizesse calar àqueles que quisessem falar mais alegando 
exemplos que explicam tudo. Espere ao menos por ocasião em que se não possa dizer que 
tomou-se tal resolução ad hoc. 

Isto é pelo que diz respeito ao filosofismo. O nobre senador depois ocupou-se muito com 
Linneo, pediu ao senado que registrasse na sua memória esse apelo que fiz para Linneo. Ora, 
senhores, nunca faça eu apelo piores; Linneo é um dos sábios mais célebres e respeitáveis do 
mundo; lance-lhe o nobre senador quantas pilhérias quiser, não há de fazer perder a Linneo a 
estimação que tem no mundo científico e sábio. Eu de mais a mais não trouxe aqui Linneo (pobre 
coitado, por minha causa), para o combater ao nobre senador, trouxe-o sim por uma 
extravagância de minha memória, que ao ouvir as palavras gênero e espécie de que se fala muito 
em seus livros inimitáveis lembrou-se dele. Nunca pensei, Sr. presidente, que uma tal 
extravagância havia de dar causa a ser assim coberto de ridículo um sábio que tanto amei, e ainda 
tanto amo. O nobre senador há de lembrar-se de que, conquanto eu dissesse que me parecia que 
Linneo nunca fez gêneros de espécies contrárias e repugnantes, contudo não era isso fora do uso 
comum de falar, e talvez mesmo do científico. À vista disto, é evidente que o nobre senador não 
tinha razão alguma de enfurecer-se tanto contra Linneo. Seguramente o nobre senador teria mais 
razão de enfurecer-se contra Ovídio, autor do verso que aqui recitei, e que descreve o caos; 
entretanto não sei por que fatalidade não aconteceu assim. Nada se disse de Ovídio, e foi o pobre 
Linneo quem pagou as favas! Este procedimento tão desigual do nobre senador tem-me feito 
muito cismar, mas afinal parece-me ter descoberto o incógnito. O nobre senador em moço foi 
bonito, e conquanto pareça aborrecer a poesia, não podia contudo deixar de ser um grande 
amador, e por isso não havia de ridicularizar Ovídio, que também escreveu a arte de amar – Ars 
amandi. 

Disse o nobre senador que lhe constou que a oposição tinha resolvido concentrar agora 
todos os seus meios na constituição. Oh! senhores, pois é hoje a primeira vez que aparece 
oposição deste lado? É hoje que ela pela primeira vez quer concentrar seus meios na constituição? 
Quer-me o nobre senador fazer acreditar que nunca aconteceu assim, quando pertencia a ela, 
quando a dirigiu por tantos anos com seus conselhos, quando teve toda a sua confiança? Se assim 
é, seguramente o culpado é o nobre senador. Felizmente, porém, não é assim. O nobre senador 
está picado com Linneo a ponto de esquecer-se de si. Nunca a oposição em seus meios deixou de 
lembrar-se da constituição. É ao menos o que me consta, e acredito, por ver nela muitas vezes o 
nobre senador, embora não o saiba diretamente, porque foi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sempre um verdadeiro árabe no deserto sem algum compromisso, e livre. Eu peço ao nobre senador que se 
não importe se a oposição se tem ou não tem reunido, se tem concentrado seus meios, o certo é que ela 
não tem outro fim que não seja o bem do país, a liberdade pública, a constituição. Este foi o caminho que 
ela sempre seguiu e há de seguir, e nesta parte serei mesmo defensor do nobre senador que quis acusar-
se a si mesmo acusando a oposição. Sim, o nobre senador na acusação que fez à oposição na sua vida 
anterior, envolveu-se a si mesmo; eu o defendo defendendo a oposição. 

O SR. D. MANOEL: – Aí é que está a generosidade. 
O SR. ALVES BRANCO: – A intenção da oposição limita-se aos meios da constituição, ao menos da 

oposição que eu conheço, que é muito antiga, é mesmo do tempo do nobre senador; não é oposição de 
barulho. Creio que não entra na cabeça de ninguém de que somos desta oposição. Portanto nada há de 
novo na asseveração do nobre senador; tudo é muito velho. A oposição sempre se quis limitar aos meios 
constitucionais, sempre teve esta intenção; sempre procurou cingir-se à constituição nos meios que opunha 
àqueles projetos que lhe pareciam contrários à mesma constituição. 

Quanto ao que disse sobre os juízes, como não tenho à vista a sua análise, lerei os artigos da 
constituição, e mostrarei como os entendo. Se no decurso desta leitura recordar-me de alguma 
argumentação ou observação feita pelo nobre senador, responderei; aquilo que não responder é porque me 
não lembra; espero pela publicação do seu discurso... 

O Sr. Alencar diz algumas palavras que não ouvimos. 
O SR. ALVES BRANCO: – Ah! é verdade. O nobre senador também censurou uns versos que aqui 

repeti; entendeu que havia desar ao lado contrário, ou desar mesmo à coroa. Sr. presidente, não lancei 
desar sobre ninguém; disse aquilo que se podia dizer a respeito da coroa, que foi que nós estávamos 
convencidos que a coroa não podia querer o mal. Ora, a expressão desta convicção ofende o lado 
contrário? Disse que o lado contrário não está persuadido desta mesma opinião? Quis aqui primar com 
novidades? Não é isto um princípio da constituição? Eu creio que sobre isto não é possível fazer reparo 
algum; os versos que apresentei em nada ofendem ao lado contrário, em nada ofendem à coroa. Não sei 
como o nobre senador achou que reparar nisto, salvo supondo-me cheio do desejo de dizer novidades, e 
querendo-me argüir ou censurar por isso. Mas, senhores, eu nunca me quis distinguir por novidades, nunca 
tive a fatuidade, tão ordinária no mundo, de dizer novidades ou eloqüências. Dar-lhes-ei a razão por que 
entendi dever usar dos versos de que usei no fim do meu último discurso; digo o que agora me lembra. 
Pensei que em uma ocasião em que se podia argüir a oposição de sentimentos hostis e contrários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



àqueles que têm a honra de conservar, convinha fazer uma declaração a esse respeito; e repelindo as 
sombrias palavras tão mimosas do partido que ora governa, lancei mão das que exprimiam 
verdadeiramente nossos sentimentos, e se acham nos versos que repeti. Eu creio que com isto não ofendi a 
ninguém, pois essas palavras só envolvem a profissão do maior respeito e acatamento à coroa com toda a 
dignidade de um cidadão; nada mais envolvem. 

Irei agora à análise dos arts. 151 e outros da constituição. Sr. presidente, nunca na minha vida 
entendi a constituição da maneira por que a entendeu o nobre senador, nem creio que jamais se 
entendesse assim. Tenho estado nas câmaras, e quando a elas não pertencia, lia os discursos, e nunca vi 
entender-se a constituição como o nobre senador a entendeu. Eu entendi sempre que a palavra – juízes – 
do art. 151, era a mesma palavra – juízes – do art. 153. Ora, o art. 151 diz: "O poder judiciário é 
independente”. Note bem o nobre senador que aqui se trata do poder judiciário. A primeira questão que se 
podia oferecer era esta: “De que elementos é composto o poder judiciário?" E diz este 1º artigo, que é a 
base que rege todos os mais: "O poder judiciário é independente; será composto de juízes e jurados". Ora, 
à vista disto haverá alguém que diga que o poder judiciário pode ser composto de outros elementos que não 
sejam juízes e jurados? Parece-me que não. E continua: "Os quais terão lugar tanto no cível como no crime 
pelo modo por que os códigos determinarem". Aqui não se mudam estes elementos, mas somente se 
declara que eles podem ser empregados diversamente segundo o entender o corpo legislativo, à vista da 
natureza dos casos que tiverem de ser julgados. Eu não vejo que se possa deduzir outra coisa destas 
palavras, mas por ora não devemos tratar desta parte do artigo; devemos limitar-nos à primeira, que trata 
dos elementos do poder judiciário – juízes e jurados. – Diz o artigo seguinte: "Os jurados decidem sobre o 
fato, os juízes aplicam a lei". Bem se vê que estes juízes, que aplicam a lei, são os mesmos do art. 151 
antecedente, e que se vão definindo pelos seus caracteres mais gerais, e é o mesmo que continua no art. 
153: "Os juízes de direito são perpétuos". Quer dizer, os juízes que aplicam a lei, que são os últimos de que 
se falou no artigo anterior, têm o atributo de perpetuidade. Fica completa aqui a definição de juiz do art. 152, 
e do art. 151. Que dúvida pode haver nisso? Se isto não é assim, devemos qualificar de mentecaptos os 
autores da constituição, que em tal caso não puderam exprimir o seu pensamento, aliás simplíssimo. É 
evidente que se a palavra – juízes – do art. 151 não indica só juízes que aplicam a lei, juízes de direito, 
juízes perpétuos, então compreende juízes de fato, pois que eu não conheço fora dos juízes de direito outra 
coisa que não seja juízes de fato. E 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



então para que considerá-los no art. 151 como elemento distinto do elemento – juízo – do poder judiciário? 
O SR. MONTEZUMA: – Os juízes municipais aplicam a lei, logo são perpétuos. 
O SR. ALVES BRANCO: – Deviam sê-lo, se fossem precisos, como juízes particulares de direito, para 

pequenas demandas; o contrário é contra a constituição... 
O SR. MONTEZUMA: – É caso julgado. 
O SR. ALVES BRANCO: – Não há casos julgados para o poder legislativo como os há para o 

judiciário; o poder legislativo, melhor informado, pode sempre mudar a lei. 
O nobre senador para sustentar a sua opinião de que a palavra – juízes – do art. 151 não estava aqui 

empregada como espécie, mas sim como gênero, foi buscar o que a constituição adiante traz, como 
apêndice do poder judiciário, quando trata dos juízes-árbitros, e dos juízes de paz, que são só juízes de 
nome, e não pertencem ao poder judiciário propriamente dito, não são seu elemento. A constituição, tendo 
criado o poder judiciário para a decisão das questões que ocorrem entre os cidadãos a respeito de seus 
direitos, não os obrigou a recorrer a ele senão quando a contenda se não pudesse decidir por outro modo. 
Permitiu-lhes pois que pudessem antes recorrer a juízes de sua própria nomeação, juízes que não são mais 
que seus próprios procuradores. Além disto obrigou-os antes a recorrer a juízes da confiança do povo, que 
não são mais que conselheiros de ordem, conselheiros de paz, que de sangue-frio lhes lembrassem os 
inconvenientes de um processo do poder judiciário, as dificuldades das provas, as despesas, etc. Bem 
longe pois de serem essas autoridades próprias do poder judiciário da constituição, são elas o meio de 
prevenir o recurso a ele; não são elementos seus, não pertencem a essa ordem de autoridades, não se 
compreendem enfim, nem podem compreender-se na palavra – juízes – do art. 151. É verdade que por uma 
lei de 1827, e pelo código do processo, os juízes de paz foram encarregados de julgar pequenas demandas, 
pequenos crimes, e deixaram de ser meros conselheiros. Mas eu creio ter dado já satisfatória explicação a 
este respeito. O corpo legislativo fixou a órbita das causas da competência do poder judiciário, excluindo 
algumas que fez da competência da polícia, que, contudo, podiam ser encarregadas a verdadeiros juízes 
em um juízo particular. Nem por isso podem converter-se os juízes de paz em verdadeiros elementos do 
poder judiciário para poderem ser compreendidos na palavra – juízes do art. 151 na argumentação adversa; 
foi um remédio no princípio de nossa vida política para se evitar a multiplicidade de juízes. Eis aqui, pouco 
mais ou menos, a opinião que sempre segui, e sigo; porque o contrário me parece um muito grande desvio 
da hermenêutica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu não quero incomodar o senado, passando a hora; se V. Exª. me permite, continuarei amanhã. 
O SR. MONTEZUMA: – Vamos votar hoje. 
O SR. ALVES BRANCO: – Mas eu não quero passar da hora, e tenho mais alguma coisa que dizer. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas a hora ainda não está dada, a entender-se rigorosamente o regimento; a 

sessão principiou às 10 e meia; tem de durar 4 horas. 
O SR. ALVES BRANCO: – Bem; continuarei. O nobre senador disse que o art. 153 da constituição 

não pode ser entendido como eu aqui acabei de dizer, porque vem nele a tal palavra – de direito; que ele 
quando aprendeu a sua hermenêutica, ensinaram-lhe que mudando-se de frase ou palavras muda-se 
sempre de sentido. Não sei de tal regra de hermenêutica; o que sei é que a hermenêutica diz que não se 
deve ter por inteligência verdadeira aquela que envolve absurdo, aquela que cobre o autor de pechas que 
nunca teve, que não devem supor-se. Por que é que o nobre senador há de entender que os homens que 
dirigiram a constituição foram tão mentecaptos que nem sabiam exprimir o que pensavam? Por que há de 
supor que tendo em vista dar os esclarecimentos do poder judiciário, e tendo em vista descrevê-lo, ou 
defini-lo por suas funções e atributos, envolveu na palavra – juízes – espécies de caracteres contrários, 
esquecendo-se imediatamente disso para tratar de uma só no seguimento de seu desenvolvimento, ou 
explicação dessa palavra? Por que não entende que as palavras – juízes de direito – são equivalentes às 
palavras – juízes que aplicam a lei – para diferençá-las de – juízes que decidem sobre o fato? Não é tão 
claro que se a palavra – juiz – do art. 151 compreendesse – juízes perpétuos – e – juízes não perpétuos –, o 
art. 153 devia redigir-se assim – Os juízes de direito ou são perpétuos, ou não são perpétuos? Como pensar 
que estavam em seu bom senso homens que tendo envolvido em uma palavra diversas idéias, apenas 
tratassem de uma só quando se propunham a explicá-la? É absurdo, senhores. 

O Sr. Carneiro Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. ALVES BRANCO: – Tratou-se simplesmente de dizer os elementos do poder judiciário, as 

atribuições em geral, e os atributos desses elementos; não se tratou nem se definiu qual era o círculo das 
causas a que o poder judiciário devia dar sua atenção. 

O SR. MONTEZUMA: – Interpretação autêntica do corpo legislativo. 
O SR. ALVES BRANCO: – Não sei se assim é; quero porém concedê-lo; mas limitou-se ao seguinte, 

a saber, que o poder judiciário só devia ocupar-se de conhecer das causas cuja importância excedesse de 
certa quantia, ou de certa pena. Isto não quer dizer que os juízes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



paz ficaram sendo dali em diante autoridades próprias, ou elementos próprios do poder judiciário, porque 
isso seria contra a constituição. Ficaram sendo autoridades policiais, como eram, com mais essa comissão 
análoga às do seu destino constitucional. 

O Sr. Carneiro Leão dá um aparte. 
O SR. ALVES BRANCO: – Porque não entendeu-se que não se podia encarregar disso mais 

convenientemente a outras autoridades próprias do poder judiciário. Os juízes municipais não eram 
necessários para o preparo; isso podia encarregar-se a outra autoridade municipal, verbi gratia, a um juiz de 
paz, ao presidente da câmara, como acontecia por nossas leis antigas, que iam muito além neste ponto. 
Sua criação nada prova contra o que eu tenho dito, nem a ampliação que teve esta autoridade pela célebre 
lei de 3 de dezembro de 1841. E devo declarar que me parece que no primeiro projeto do código de 
processo não vem essa autoridade. 

O SR. MONTEZUMA: – É interpretação autêntica. 
O SR. ALVES BRANCO: – Mas ficou imutável? As interpretações são progressivas; fazem fé 

enquanto a razão mais esclarecida não interpreta de outra maneira. Pode ser uma lei entendida de certo 
modo em um momento, em um tempo, por não estar bem considerada a matéria, mas muito melhor 
entendida depois, por ser mais bem considerada e conhecida. É o que acontece freqüentemente a todos 
nós; é o que aconteceu comigo a respeito da lei do tesouro; só vim a entender bem a lei depois de estudá-la 
por muitos anos. A primeira inteligência de uma lei que não está bem conhecida, bem presente à memória 
em todos os seus pontos, não é a mais segura. Ora, sendo assim, quem dirá que não se poderá dizer: – 
Esta interpretação não foi boa? Por conseqüência a observação de que o negócio está decidido não entra 
cá na minha lógica. 

O SR. MONTEZUMA: – Nesta parte está a constituição autenticamente interpretada mais de uma 
vez. 

O SR. ALVES BRANCO: – Não entendo assim, o que se fez a respeito dos juízes municipais não 
prova nada. Digo o mesmo pelo que respeita à lei de 3 de dezembro de 1841, que já o nobre senador 
reprovou fortemente, mostrando quanto sua razão é progressiva. O nobre senador tem dito muitas vezes 
que o corpo legislativo está sempre em marcha de melhoramento. Se pensa assim, como contrariar-me com 
o que tem dito? Parece poder-se traduzir seu argumento assim: "É verdade o que diz da constituição, mas o 
corpo legislativo não quis entendê-lo assim". Vamos à questão de que tratávamos, que é a da palavra – 
juízes – do art. 151, de que me arredaram, confundindo tudo os apartes. O nobre senador por Minas discutiu 
este ponto com o seu grande princípio de hermenêutica, isto é, que há sentido diverso sempre que se 
mudam ou acrescentam palavras. Se assim é, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



quando a constituição diz em um artigo – câmaras – e em outro – câmaras do distrito – deve entender-se 
que fala de coisas inteiramente diversas, quando diz – conselheiros de estado – e depois – conselheiros – 
simplesmente, não fala da mesma coisa. Oh! Senhores, que luminoso princípio de hermenêutica! 

O nobre senador continuou a defender o projeto, dizendo que ele só se limitava a uma província, 
porque fala unicamente na província em que estiver a guerra. Eu não ataquei o projeto por ir abranger maior 
ou menor extensão de território; eu o ataco por outro lado. Se acaso se pode em uma província suspender 
as garantias dos cidadãos brasileiros, como aqui se faz, então pode-se suspender em todo o império. Se se 
podem suspender garantias por tal modo, somente pelo estado de guerra, por estar a nação em guerra ou 
em ameaça de guerra, sem que haja invasão de inimigos, quando a constituição diz o contrário, então de 
que vale a constituição? Eu já na primeira discussão falei neste sentido; depois deixei de falar, porque não 
gosto de repetir. Disse que o projeto envolvia suspensão de garantias; que acreditava que na forma da 
constituição isto não se podia dar senão no caso de invasão de inimigos ou de rebelião. 

Ora, procurou-se escapar à sanção da constituição usando-se da palavra – estado de guerra –, 
porque se disse que estas palavras envolvem também invasão. É uma artimanha tão ridícula, que não 
merece atenção, não merece resposta alguma de homens sérios. Contudo, eu não tive dúvida de responder 
a isso, que a constituição só tratava da invasão efetiva, isto é, dessa única circunstância do estado de 
guerra. 

Senhores, o estado de guerra, ainda mesmo na França, como já disse aqui uma vez, não envolve 
tanta coisa. Não pude ver a última lei, nem me importa com isso, pois para mim nenhuma pode mostrar 
melhor as necessidades de tal estado de guerra, como as do tempo do grande capitão, do grande cabo de 
guerra deste século, que teve por muito tempo em frente armadas contra a França quase todas as nações 
do mundo. Então não havia na lei o caso da lei nova, dessa lei de pigmeus da guerra. Em estado de guerra 
os comandantes militares só tinham direito de requisitar das autoridades civis todas as medidas policiais 
necessárias para defender a praça, e elas eram obrigadas aprestar-lhes. Em estado de sítio é que todo o 
governo de uma praça ou departamento passava para as autoridades militares. Aqui não se trata de uma 
praça, trata-se de uma província; não se trata de uma pequena, mas de uma grande extensão de território. 
O estado de guerra se declarava, é verdade, antes de estar o inimigo em frente; o estado de sítio se 
declarava quando o inimigo já estava em frente da praça, quando já se tinham principiado as operações 
contra a praça. Era o mesmo que a nossa suspensão de garantias quando se suspendem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pela invasão efetiva do inimigo. Ora, quanto ao estado de guerra, creio que não há entre nós 
obstáculo algum para que as autoridades militares peçam às autoridades civis todas as medidas 
policiais necessárias para a segurança da praça. Se alguma coisa mais é necessária, proponha-se, 
mas não isto que se pretende. 

Assim, pois, sou daqueles que entendem que há uma suspensão de garantias, que aliás não 
se devia dar senão quando o inimigo tivesse invadido as nossas fronteiras, e não quando se diz 
que o nosso exército tem passado para o território vizinho. Não sei como se faz uma lei 
permanente para isso contra a constituição; não sei como se possam suspender publicações sem 
censura prévia; não sei como se possa ou convenha suprimir algum periódico em Porto Alegre ou 
Rio Grande por dar ao império e mesmo ao trono uma notícia que desagrade às autoridades ou 
aos oficiais do exército. E para que isto? Para só saber-se o que o governo quiser; para pensarmos 
pela sua cabeça, para tê-lo por uma divindade, por incapaz de errar e de perder-nos? Assim 
mesmo será preciso acabar com o correio ou suprimir as cartas, ou mesmo acabar com os vivos. É 
uma lembrança inteiramente vã, inteiramente inútil. Não hão de conseguir senão que se espalhe, 
que se acredite o pior, não conseguir senão fazer que se não acredite a própria verdade mandada 
publicar pelo governo, porque, nas circunstâncias que figuro, ninguém acreditará que se publique 
alguma coisa que não venha do governo. Eu estou inteiramente em opinião contrária à do nobre 
senador. Creio na liberdade da imprensa; conheço que ela tem cometido abusos; mas, apesar de 
todos os seus desvios, de que eu mesmo tenho muitas vezes sido vítima com muita injustiça, 
defendo, amo a liberdade da imprensa. Estou persuadido que se se comparar qualquer escrito da 
atualidade com os escritos dos nossos pais e avós, ver-se-á um progresso imenso de inteligência. 
Hoje todo o mundo lê o seu papel; há um senso público imenso; não é possível desorientá-lo com 
quatro palavras. 

Eu creio, repito, que a liberdade da imprensa tem feito um benefício imenso ao país, mesmo 
desgarrada, como tem sido. Tenho sido vítima dela, mas nunca pedi misericórdia a ninguém. 
Conheço que podia ser melhor exercido este direito. Contudo, apesar de seus desgarros, tem feito 
benefício ao país, que pensa melhor do que pensava; por conseqüência os seus negócios 
domésticos hão de ser melhor dirigidos. Quem me diz a mim que os nossos melhoramentos 
materiais não são devidos à melhor cultura intelectual? E esta cultura não tem sido mesmo 
provocada pela leitura contínua dos periódicos, mesmo maus? Os desvios mesmos da imprensa 
têm feito com que o país não creia que o que está em letra redonda é ponto de fé, como se 
acreditava antigamente. Tem feito muito dentro do país, e há de fazer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ainda no futuro, pois é dela que depende a conservação dos governos livres, dos governos únicos 
que têm bases sólidas e verdadeiras. 

O nobre senador esforçou-se muito por diminuir a sensação que pode produzir este projeto, 
aplicado a uma grande extensão do país. Como o nobre senador disse que todos os brasileiros 
estavam compreendidos na força militar, estamos todos num grande aquartelamento; neste 
sentido admito que estamos sujeitos à lei militar. Se assim se entendesse a constituição, então 
não a teríamos. 

Enfim, senhores, para responder a algumas insinuações que aqui se tem feito, responderei 
que nunca excitei revolta, nunca contribuí para revolta, nunca entrei em clubes de revolta; nunca o 
fiz, nem quando moço nem quando velho; desafio a quem quer que seja para provar o contrário. 
Eu, entendendo a constituição como tenho aqui exposto, usando do meu direito, e usando com 
moderação, como o mesmo nobre senador não deixou de reconhecer, não me importa com a 
mashorca, ou com os publicistas de Palermo, ou com quantos diabos quiseram publicar, e digam 
que se fiam no meu pensamento, estão completamente enganados. O nobre senador não devia 
trazer isto à casa. 

Senhores, eu estou aqui para dizer aquilo que entendo, seja qual for a época, salvo a época 
em que se trancarem estas portas. 

Tenho estado no ministério e fora do ministério; disseram que abusei muito do ministério, e 
que estou abusando fora do ministério. Não dizem a verdade; este ano, se não fosse este projeto, 
não falava; estava resolvido a votar por aquilo que entendesse; não havia de negar nem forças 
nem outros meios ao ministério; não havia de dizer nada que lhe fosse ofensivo, ainda que não 
apoiasse a sua política. Não daria aprovação a certos atos que eu suponho que não podem 
produzir resultados úteis ao país; mas não lhe negava tudo o mais. Esta lei tirou-me da resolução 
em que estava; assentei de dizer duas palavras, mas não esperava que a discussão se prolongasse 
tanto tempo, nem mesmo que houvesse tal urgência. Vi-me forçado, pois, a exprimir o meu 
pensamento, a explicá-lo. Eis o motivo por que tenho falado. 

Eu não continuarei mais, porque estou alguma coisa cansado. 
A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a primeira e segunda discussões da resolução que 

aprova a pensão concedida às filhas do conselheiro Antonio Augusto da Silva, a matéria adiada, e 
as mais dadas. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 3 quartos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETIFICAÇÃO 
 
No discurso do Sr. Montezuma, proferido na sessão de 16 do corrente, onde se lê – senão a 

imposição das penas – leia-se – disposição –; e onde se diz – que melhor do que ninguém sabe os recursos 
do teatro – diga-se – do tesouro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Discussão do projeto sobre o julgamento de vários crimes militares. Discursos dos Srs. 
Costa Ferreira, D. Manoel, Carneiro Leão e Vergueiro. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
O Sr. 1º Secretário dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Uma representação do corpo da armada nacional contra a disposição do art. 36 aditivo do projeto de 

lei do orçamento estabelecendo que sejam processados perante o tribunal do tesouro as habilitações para a 
percepção do montepio. Às comissões de marinha e guerra, e fazenda. 

Um requerimento da diretoria da associação auxiliadora da colonização no município da cidade de 
Pelotas, pedindo isenção do imposto da sisa na compra das terras que têm de ser distribuídas pelos que se 
estabelecerem na dita colônia. – À comissão de fazenda. 

São remetidas para o arquivo várias memórias oferecidas por J. D. Sturz sobre assuntos pirotécnicos. 
 

ORDEM DO DIA 
 
São sem debate aprovadas em 3ª discussão, para serem enviadas à sanção imperial, as resoluções 

aprovando as pensões concedidas a D. Maria Constança Antunes Bacellar e a Cypriano Corrêa Lima; e em 
1ª e 2ª discussões, para passar à 3ª, a resolução aprovando a pensão concedida às filhas do falecido 
ministro do supremo tribunal de justiça Antonio Augusto da Silva. 

Continua a 3ª discussão, adiada pela hora na última sessão, do projeto – I – deste ano, oferecido pela 
comissão de constituição, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



estabelecendo o processo e julgamento de alguns crimes por meio de conselhos de guerra, com as 
emendas aprovadas na 2ª discussão. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, este projeto merece toda a consideração do senado. 
Não há pressa nenhuma em cortar cabeças a brasileiros; é necessário tratarmos deste negócio com muita 
ponderação. 

Senhores, a religião do Estado colocou sobre todos os altares dos nossos templos a imagem de 
Jesus Cristo crucificado. Esta imagem do Redentor do mundo clama silenciosa, porém muito 
energicamente, que a pena de morte deve acabar. A morte de Jesus Cristo aboliu a pena de morte, e se a 
não aboliu inteiramente, restringiu-a a raríssimos casos em que é de absoluta necessidade. Sr. presidente, 
se um inocente é difamado por uma sentença e perde a sua boa fama, essa fama pode facilmente ser 
reparada por uma manifesta e legal publicação; se os bens são tirados injustamente por uma sentença, 
quando se reconhece a inocência da vítima, esses bens podem ser reparados por idênticos ou maiores 
bens; se a liberdade é tirada a um inocente por uma sentença, reconhecida depois esta inocência, a 
liberdade pode ser reparada. Porém a morte do inocente como a podem reparar? 

Ora, à vista destas breves reflexões, pergunto eu: deve o senado brasileiro prodigalizar a pena de 
morte da maneira que se propõe? Será isto conforme às luzes do século? Porventura o que acabo de dizer 
é filosofismo? É poesia? Creio que o que acabo de dizer merece muita atenção. A vida dos homens, a vida 
dos cidadãos brasileiros, não é coisa que não nos deva merecer muito peso. 

Eu, Sr. presidente, se quisesse fazer uma larga dissertação, mostrar quais as funestas 
conseqüências da pena de morte, freqüentemente aplicada, poderia fazê-lo. Aqui tenho em mão neste 
papel muitos trechos de autores franceses, alemães, ingleses, que escreveram sobre a pena de morte (e 
não são poetas), podia citá-los, repetir alguns fragmentos de suas obras; mas não o faço, limito-me a uma 
simples consideração, e vem a ser que o inocente quando sofre a pena de morte, esta pena não pode ser 
reparada. Esta única consideração basta para tratarmos deste projeto com toda a atenção. 

V. Exª. sabe, Sr. presidente, que este projeto apareceu na casa, e que o seu nobre autor adoeceu, 
por isso não pode falar sobre ele, e ainda até agora nada disse. O nobre membro da comissão que aqui 
está à minha direita (o Sr. visconde de Olinda) reconheceu, na primeira discussão, graves defeitos no 
projeto; disse que na segunda se admitiram emendas. Quanto à oposição, mostrou que o projeto tirava ao 
poder moderador uma de suas atribuições que mais o aproxima da Divindade, qual é a de perdoar. Na 
segunda discussão desgraçadamente também o mesmo nobre senador adoeceu, não pode ainda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



satisfazer os seus bons desejos, oferecer algumas emendas, e nesta discussão parece-me que o nobre 
senador pela Bahia desfiou miudamente o projeto, analisou-o, destruiu-o... 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado. 
O SR. COSTA FERREIRA: – ...com argumentos que não se podiam responder, argumentos tais que 

os dois únicos membros da comissão que tomaram a peito sustentar o projeto emudeceram. Falaram mais 
alguns membros da oposição, e passou enfim o projeto para a terceira discussão. Nesta veio um dos 
membros da maioria sustentar largamente o projeto; entrou pelo código português para mostrar quanto era 
útil, quanto era necessária a pena de morte. Seguiu-se-lhe um membro da oposição... Eu não digo bem 
oposição, porque em verdade não há no senado brasileiro uma verdadeira oposição; há apenas alguns 
membros que se opõem a esta ou aquela medida destacadamente; mas uma oposição disciplinada, uma 
oposição que tenha um chefe que diga: "Agora o ataque deve ser em triângulo agudo, segundo a usança 
grega, que rompia com violência e prontidão o exército contrário: agora cumpre usarmos do sistema dos 
Romanos; agora lançar mão dos quadrados de Bonaparte, que vomitavam fogo por todos os lados." Uma tal 
oposição não temos. Repito-o, Sr. presidente, não há oposição no senado; apenas um ou outro se levanta 
para se opor a esta ou aquela medida, pois se houvesse uma oposição bem disciplinada, era impossível 
que passasse semelhante projeto! 

Não se trata, Sr. presidente, de impor uma pena que toque na fama, que toque nos bens, que toque 
na liberdade; nada disso. Talvez que se um dos nobres senadores que pugna com tanto afinco a favor 
deste projeto se lembrasse que, quando lhe impuseram a pena injusta de deportação se lhe podia impor a 
pena de morte, a qual não seria reparável... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador entra em personalidades, o que não é permitido. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Eu quero dizer que é necessário muita consideração para se impor a 

pena de morte. Ora, como quero que as leis saiam do senado bem acabadas, formularei um requerimento 
de adiamento. Quero recorrer ao coração dos nobres membros da comissão; quando digo coração não digo 
bem, pois eles não se guiam pelo seu coração, mas sim pela sua cabeça; recorrerei por conseguinte à 
razão sossegada e quieta dos nobres membros da comissão; desejo que eles reconsiderem (é palavra 
admitida) o projeto, que com novas meditações vejam o melhor modo de o apresentar. Adivinho que V. Exª. 
(dirigindo-se ao Sr. visconde de Olinda) pela sua linguagem muda está dizendo: "Quem me dera que o 
projeto fosse à comissão!" Sim, estou conhecendo que este é o pensamento do nobre senador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vá o projeto à comissão, Sr. presidente; o Sr. ministro da guerra terá ocasião de o rever, de o 
reconsiderar; venha então uma obra digna do senado; e diga-se que este projeto não saiu daqui 
senão depois de ter sido bem meditado, bem elaborado. Portanto, o sentido do meu requerimento 
é que volte o projeto, não para uma comissão nova, como requereu ontem um nobre senador, mas 
sim à mesma comissão. Ela já deve ter estudado a matéria, pode-se aproveitar das luzes dos 
nobres senadores que falaram sobre ela, luzes que sempre saltam dos debates. À vista do que se 
há ponderado, a nobre comissão apresentará o projeto como melhor entender, e o Brasil 
conhecerá que ele passou, porque o senado em sua sabedoria o julgou digno de ser oferecido 
como lei do país. 

Uma lei, Sr. presidente, para ser profícua aos povos é necessário que não vá de encontro 
com a opinião pública; é mister que a opinião pública seja esclarecida pelo legislador. Só assim é 
que as leis poderão ser profícuas. Nós não temos pressa desta lei, é preciso tratar do orçamento, e 
enquanto nos ocuparmos dele, a comissão se encarregará de examinar de novo este projeto. 
Quando depois ela apresentar o seu trabalho, poderemos então interromper por um ou dois dias a 
discussão do orçamento, para tratarmos deste objeto. Enfim, mando à mesa o meu requerimento. 

É oferecido o seguinte requerimento: 
"Requeiro que volte o projeto à comissão. – Costa Ferreira." 

O adiamento é apoiado e entra em discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, mas eu lhe rogo que se restrinja à matéria do 

adiamento. 
O SR. D. MANOEL: – Tudo quanto entender que é necessário para fundamentar o meu 

voto, hei de expor ao senado. Ambos estamos no nosso direito: V. Exª. em lembrar-me que me 
restrinja ao objeto em discussão, e eu expondo todas as razões que tenho para fundamentar o 
meu voto. Reconheço o direito de V. Exª., assim como espero que V. Exª.reconheça o meu. 

Sr. presidente, desde que tenho assento no corpo legislativo, tenho notado que é prática, 
que logo que os orçamentos estão prontos, logo que as comissões apresentam os seus trabalhos, 
os presidentes os dão para a ordem do dia, preferindo mesmo, ao menos em uma parte da ordem 
do dia, quaisquer outros objetos que tivessem sido dados para a discussão. Assim é que na 
câmara dos Srs. deputados algumas vezes o presidente dava para ordem do dia o orçamento, mas 
para a segunda parte, reservando a primeira para outros objetos... 

O SR. PRESIDENTE: – Perdoe-me: já lhe lembro que começa a sair fora do adiamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Vou mostrar a necessidade do adiamento. Se V. Exª. não me quer 
ouvir, se está prevenido, então nada direi. 

Ouça V. Exª. o argumento que vou produzir, e decidirá depois se é ou não valioso... 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador principiou por dizer que eu não dei o orçamento 

para a ordem do dia... 
O SR. D. MANOEL: – Não, senhor, eu não disse isto; sei que V. Exª. deu para ordem do dia 

o orçamento. Mas dizia eu que era prática constante do senado que o orçamento ocupasse a sua 
atenção logo que lhe fosse remetido da outra câmara, pronto, e as comissões da casa tivessem 
dado o seu parecer. V. Exª. deu para ordem do dia o orçamento, é verdade, mas é depois que se 
esgotar toda a outra matéria que V. Exª. houve por bem dar para a discussão. Ora, permita-me V. 
Exª. uma observação; não estamos hoje a 19 do mês de agosto?... 

O SR. PRESIDENTE: – Perdoe-me o nobre senador, não podemos tratar senão do 
adiamento. 

O SR. D. MANOEL: – Vou mostrar a necessidade do adiamento. 
O SR. PRESIDENTE: – Não por esta razão. 
O SR. D. MANOEL: – Por esta razão mesmo vou mostrar quanto é sensato e oportuno o 

requerimento do nobre senador; e que por ele se presta um serviço ao corpo legislativo, evitando 
prorrogações que não desejo, pois que também quero descansar. 

Ora, dizia eu, V. Exª. deu para ordem do dia o orçamento; mas V. Exª. decidiu que o 
orçamento não seria discutido sem que terminasse a discussão do projeto cujo adiamento requer 
o nobre senador pelo Maranhão. Senhores, que coisa mais justa do que o que pede o nobre 
senador? Nós assim vamos já nos ocupar do orçamento; é indispensável que as câmaras se não 
encerrem sem ter votado esta importantíssima lei anual. Pois bem; o que pede o nobre senador? 
Pede que, enquanto vai o projeto à nobre comissão de constituição, nos ocupemos com o 
orçamento. Quando acabarmos com o orçamento, já a nobre comissão terá tido tempo de 
reconsiderar o projeto, de dar sobre ele o seu parecer. Já V. Exª. vê quanto estou na ordem; o que 
quero é mostrar a necessidade deste adiamento, mesmo por causa dos nossos trabalhos. Se nós 
com o adiamento economizamos tempo, porque vamo-nos já ocupar com o orçamento que é 
negócio urgente, porque não há de o senado dar o seu voto ao requerimento do nobre senador? 

Esta é uma das razões, mas não é a única, nem porventura a mais ponderosa; as razões 
ponderosas foram expendidas com toda a lucidez pelo nobre autor do requerimento. Eu peço 
licença ao senado para também emitir acerca delas as minhas humildes reflexões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores, eu tenho para mim que o ministério está dividido acerca deste projeto. Ouço dizer 
que dois nobres ministros não o querem, que um não lhe mostra muito boa vontade, mas que há 
três que o querem... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador bem vê que isto não é sobre a matéria. 
O SR. D. MANOEL: – É para mostrar a necessidade do adiamento, é para mostrar que o 

ministério ainda não fez estudo sobre o projeto; mas se V. Exª. desta maneira me quer tolher o 
uso da palavra, eu nada mais digo... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu o que quero é que o nobre senador trate da matéria; fale, mas na 
ordem. 

O SR. D. MANOEL: – Eu quero expor ao senado todas as razões que me assistem para dar 
o meu voto ao adiamento; suponho que o ministério ainda não meditou seriamente sobre o 
projeto, porque, se tivesse meditado, não estaria tão dividido como dizem que está. Consta-me 
que dois membros do ministério não querem o projeto, até me referem quem são eles; consta-me 
que um não lhe faz muito boa cara, mas, enfim, não se opõe abertamente; consta-me que três 
querem por força o projeto. Ora, o que se segue daqui? Que no ministério não há opinião ainda 
formada sobre o projeto; que os Srs. ministros estão em dúvida sobre um objeto que julgo de 
maior momento, sobre um objeto que pode ser de conseqüências as mais funestas. Portanto, 
desejo que o ministério, unindo-se com a nobre comissão de constituição, haja de apresentar a 
sua última opinião acerca do mesmo projeto. Eis aqui outra razão, pela qual hei de votar pelo 
adiamento. Já V. Exª. vê que estou na ordem; e se V. Exª. me for escutando com aquela bondade 
que o caracteriza, convencer-se-á de que não faço senão expor as minhas razões, para provar a 
necessidade do adiamento, para mostrar que o senado lhe deve dar o seu voto. 

Eu ontem tive a honra de mandar à mesa um requerimento, pedindo que o projeto fosse 
remetido a uma comissão especial de cinco membros para examinar atentamente o projeto e 
interpor sobre ele o seu parecer. O senado, em sua sabedoria, entendeu que não devia aprovar 
esse requerimento; mas, eu, apesar de julgar ontem mais conveniente que a comissão fosse nova, 
todavia, como o senado entendeu que não convinha a nomeação de uma nova comissão, poderia 
deduzir daqui a conseqüência de que o senado talvez julga conveniente que o projeto volte antes 
à mesma comissão que o elaborou, e por isso adoto o requerimento que se discute. 

E, com efeito, pareceria ao senado talvez menos decoroso que se estabelecesse como uma 
espécie de segunda instância, isto é, que se interpusesse recurso da nobre comissão de 
constituição para uma outra especial. Foi talvez por esta razão que o senado em sua sabedoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



não aprovou esse requerimento. Mas hoje não há esta razão; é a mesma nobre comissão de 
constituição quem tem de reconsiderar o projeto, e oferecer sobre ele a sua última opinião; pode, 
como disse, servir-se das luzes do ministério, principalmente dos conhecimentos do nobre 
ministro da guerra e do nobre ministro do império, que foram os signatários do mesmo projeto. 
Se os outros nobres ministros quiserem também contribuir com o seu contingente para que esta 
obra saia tão perfeita como é para desejar, certamente fazem um serviço ao país. 

Ora, V. Exª. sabe que no ministério há principalmente dois membros que devem estar mais 
habilitados para em matérias desta ordem apresentarem um parecer digno dele. São os dois Srs. 
magistrados, e mormente um que não se pode negar que é um dos mais hábeis jurisconsulto. 
Estou persuadido que se acaso o Sr. ministro dos negócios estrangeiros pudesse furtar alguns 
momentos aos seus muitos e importantes trabalhos, mormente na atualidade; se S. Exª. pudesse 
examinar com aquela circunspeção que o caracteriza o projeto, eu inclino-me a crer que S. Exª. 
havia de fazer modificações muito importantes e que alterem as duas principais bases do mesmo 
projeto. E, Sr. presidente, eu tenho ouvido dizer que um dos Srs. ministros não tem gostado de 
certas discussões que têm havido na casa por parte da maioria, que têm, não direi reprovado, mas 
que não têm dado seu assentimento a certas opiniões que aqui se têm apresentado. Consta-me 
isto; sabe-se que não estou em relação com os Srs. ministros; refiro o que me contaram. Mas, a 
ser isto verdade, entendo que ainda mais por esta razão o projeto deve ser reconsiderado pela 
nobre comissão com o auxílio valioso dos Srs. ministros que quiserem prestar o seu contingente 
para que esta obra saia aperfeiçoada. 

Ora, Sr. presidente, para que esta obra saia aperfeiçoada é necessário um grande trabalho, 
porque é necessário deitar abaixo as bases cardeais do projeto. Veja V. Exª. o tempo que é preciso 
para isto; veja a meditação, a reflexão, veja os estudos que são indispensáveis para deitar abaixo 
este edifício pelos seus alicerces, isto é, deitando abaixo as duas bases principais sobre as quais 
ele assenta. V. Exª. sabe muito bem que estas bases são o julgamento em conselho de guerra para 
certos crimes, e a pena de morte para estes mesmos crimes. Ora, V. Exª. bem vê que um projeto 
que tem estas bases, bases que têm sofrido a mais forte oposição, bases que aqueles que têm 
combatido o projeto conseguiram destruir inteiramente, um projeto, digo, cujas bases têm sido 
destruídas a ponto dele cair por terra, é indispensável um estudo, e estudo muito acurado para o 
reconstruir. Talvez seja mesmo necessário que a nobre comissão convide outros jurisconsultos, 
como, por exemplo, o nobre senador que há poucos dias tomou assento, porque o direito romano 
pode neste caso ser muito útil, e a nobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comissão e os Srs. ministros sabem quanto esse nobre senador pode ser aproveitado em matérias de 
direito, nas quais tem feito, como o senado sabe, estudo acurado há muitos anos. 

Veja V. Exª. quantas razões vou expondo em favor do adiamento! Há ainda outra razão. Este projeto 
tem causado a mais viva sensação no público; tem contra si a opinião da máxima parte do país, está 
condenado pela opinião pública, manifestada da maneira a mais patente pela imprensa; este projeto tem 
sido combatido na casa por quase todos os membros da oposição, e só sustentado ultimamente pelos dois 
senhores da comissão de constituição. O nobre membro desta comissão que está agora na casa (o Sr. 
visconde de Olinda) não tem assistido à discussão, naturalmente por incômodos, posto que alguns dizem 
que S. Exª. se retirara horrorizado do projeto, e até formara tenção de não voltar ao senado enquanto o 
projeto não fosse votado. Ora, não tendo este projeto sido sustentado pelo nobre senador a quem me refiro, 
entendo que S. Exª. não o quer aprovar tal qual está, desejava que se fizessem modificações; aguardava 
estas modificações na 2ª ou 3ª discussão, e como estas modificações não apareceram, dizem que S. Exª. 
se retirara agoniado. O caso é que por espaço de 15 ou 20 dias, S. Exª. deixou o senado, e a sua ausência, 
como V. Exª. sabe, é sempre para nós muito sensível, porque é certamente um dos membros desta casa 
que toma parte nas discussões, e que muito as esclarece com suas luzes. Ora, eu persuadido que o nobre 
senador não dava o seu apoio ao projeto, mas que por motivos que não podem ser ignorados não lhe faz 
oposição, desejara que V. Exª. novamente o considerasse e meditasse, e se dignasse oferecer aos seus 
colegas da comissão as suas reflexões acerca dele. É outra razão que tenho para votar pelo adiamento. 

Vamos agora às razões capitais. Quando o ministério apresenta ao corpo legislativo ou seja uma 
proposta ou seja um projeto de lei como aquele cujo adiamento foi requerido pelo nobre senador pelo 
Maranhão, deve estar preparado com todas as informações, com todos os esclarecimentos e com valiosas 
razões para sustentar a necessidade deste projeto, para responder a quaisquer objeções que os membros 
da casa oferecerem. Ora, tenho notado que o ministério até este momento tem-se conservado no maior 
silêncio. O Sr. ministro da guerra teve razão para não sustentar o projeto na 2ª discussão, e foi o incômodo 
grave que sofreu. Mas não tem S. Exª. quatro colegas no senado? Pois o Sr. ministro da marinha, que tem 
feito estudo profundo de jurisprudência criminal para sustentar o projeto sobre pirataria, S. Exª. que tem 
compulsado as páginas das leis francesas, não sei também se das leis inglesas, ou mesmo dos Estados 
Unidos, S. Exª. que parece-me que se deu ao trabalho de novamente compulsar as páginas do código 
criminal, S. Exª. que apesar dos seus grandes trabalhos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



apesar da sua leitura assídua de Dupin, por exemplo (que segundo me dizem pessoas bem informadas é 
um dos homens que escreveram melhor sobre a marinha), S. Exª., digo, apesar destas ocupações, apesar 
desta leitura diurna e noturna das obras de Dupin, a ponto de que já tem na cabeça, segundo me dizem, 
talvez dois ou três volumes dessas obras... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador bem vê que isto não é adiamento. 
O SR. D. MANOEL: – Eu já vou concluir. S. Exª., apesar de tudo, preparou-se para defender o seu 

projeto sobre o crime de pirataria, mas V. Exª. está me interrompendo sem razão... 
O SR. PRESIDENTE: – Porque o que está dizendo não vem a propósito. 
O SR. D. MANOEL: – Por que razão? Porque não vem a propósito? Digo que, apesar de suas 

ocupações, o nobre ministro teve tempo para ler criminalistas, a fim de sustentar um projeto que tem em 
alguma parte analogia com o que se discute; porque, pois, não se dignou correr em auxílio do seu colega?... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Até esteve com a pasta da guerra. 
O SR. D. MANOEL: – Lá vou a este aparte, que é muito judicioso. Mas, Sr. presidente, o que é de 

admirar é que, estando o nobre ministro da guerra tão impedido de vir às sessões, que até viu-se na dura 
necessidade de passar a pasta em conseqüência de suas enfermidades, e o nobre ministro da marinha que 
o substituiu não tomou a tarefa que teria o seu nobre colega, se porventura não tivesse dado parte de 
doente. Por que seria isto, senhores? Há aqui uma razão; eu tenho procurado descobri-la. Qual será a 
razão? Será o que se diz por aí, que não há concordância de sentimentos da parte dos nobres ministros? 
Que foi por esta razão que o nobre ministro da marinha, apesar de encarregado da pasta da guerra, não 
quis tomar sobre si a tarefa de defender o projeto? Talvez. Eu falo nisto para promover uma discussão a 
este respeito... 

O SR. PRESIDENTE: – Mas o nobre senador não pode promover discussão a este respeito, não é 
matéria do adiamento... 

O SR. D. MANOEL: – Não é do adiamento?... 
O SR. PRESIDENTE: – É natural que não haverá quem responda, porque esta não é a matéria da 

discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Tudo o que tenho dito é matéria do adiamento; mas V. Exª. pode tirar, das 24 

razões que eu quero apresentar, 12. Estou mostrando a necessidade de ser este projeto reconsiderado pelo 
ministério, porque me persuado que o ministério ainda não fez estudo sobre ele. Vou continuando, e V. Exª. 
verá que vou bem, que estou na ordem. Eu pergunto se o Sr. ministro da marinha estava muito ocupado 
com essas coisas... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador que não continue nesta matéria. 
O SR. D. MANOEL: – Por quê? Eu vou mostrar a V. Exª. que o ministério não sustentando este 

projeto, de duas uma: ou não o quer, ou quer considerá-lo de novo. Vou agora ao Sr. ministro dos negócios 
estrangeiros. Se S. Exª., magistrado inteligente, entendesse que este projeto devia passar, sabendo que o 
seu colega da guerra se achava enfermo em uma cama, impossibilitado de vir à casa, que o seu colega da 
marinha se achava com duas pastas, e, por conseqüência, com muito trabalho, por que razão não se 
apressou a pedir a palavra e a defender o projeto ministerial? Eu até esperava um discurso do Sr. 
presidente do conselho; esperava que S. Exª. estreasse a sua carreira parlamentar nesta casa com um 
discurso luminoso sobre jurisprudência criminal; mas foi frustrada a minha esperança. Pois este silêncio do 
ministério não revela coisa muito grave?... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador vai se desviando da questão; não vejo que nenhuma 
dessas razões sirva para provar o adiamento... 

O SR. D. MANOEL: – O que se segue é que a minha compreensão é muito curta... 
O SR. PRESIDENTE: – Neste caso vê o nobre senador que o regimento me dá a preferência. Eu 

rogo ao nobre senador que se limite o mais que é possível à matéria em discussão. 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. há de me perdoar; eu quero provar por todos os modos que a minha 

razão me sugere a necessidade do adiamento. O que V. Exª. e o senado podem dizer é que os meus 
argumentos não têm força; mas prescrever-me V. Exª. as razões que eu hei de alegar, há de me perdoar 
que diga, é muito... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pode dar o nome de razão àquilo que é um desvio 
absolutamente da questão, e nisto não posso consentir. 

O SR. D. MANOEL: – Pois dizer que o ministério não tem feito estudo sobre o projeto não é razão? É 
desvio do adiamento?... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador acabou de dizer isto; para que continuar?... 
O SR. D. MANOEL: – Desta maneira quer V. Exª. proibir que eu repita. O que se segue é que sou 

mau orador, que repito; confesso que sou mau orador. 
O SR. PRESIDENTE: – Pelo contrário. 
O SR. D. MANOEL: – Sou mau orador, sempre receio que não me compreendam bem, e por isso 

procuro outra fraseologia, porque o meu fim é fazer-me entender pelos meus pios e honrados ouvintes. 
Eu repito o que disse há pouco, a impressão no país tem sido a maior; eu quero diminuir ao menos 

esta impressão dolorosa que tem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



causado o projeto, e o meio é o adiamento; quero tranquilizar os espíritos, quero que eles vejam 
que a nobre comissão vai reconsiderar o projeto, e que talvez façam nele notáveis modificações. 
Ora, aqui tem V. Exª. o caminho que vou seguindo; veja como estou na ordem; V. Exª. me há de 
fazer justiça no fim; estou expondo aquilo que a minha fraca razão me sugere para sustentar o 
requerimento do meu nobre amigo o Sr. senador pelo Maranhão. 

Mas, dizia eu, o país está em grande excitação. "O que será de nós, diz ele, com esta lei?" 
Pois bem, eu respondo: A nobre comissão vai meditar; o senado talvez faça tais modificações que 
vossos receios desapareçam inteiramente. Eu quero, portanto, prestar um serviço ao país, fazendo 
com que ele não tenha motivo para dizer que o senado brasileiro não deu toda a atenção a um 
objeto da maior importância, a um projeto em que se trata de sujeitar paisanos a conselhos de 
guerra, e ao mesmo tempo de punir com a pena de morte a muitos desgraçados que até podem 
sofrer esta pena inocentes sem o menor crime. 

Ora, isto não é razão muito suficiente para que o senado ouça de novo a nobre comissão 
acerca dele, tanto mais quanto um nobre membro desta comissão ainda não interpôs a sua 
opinião nesta discussão, nem na segunda, e se diz que S. Exª. se retirara agoniado, protestando 
não voltar sem que o projeto tivesse passado? Pois havemos de deixar de recorrer às luzes, à 
experiência do nobre senador por Pernambuco? Não, havemos de recorrer às suas luzes, à sua 
experiência; S. Exª. há de meditar no projeto; eu confio muito na sua sabedoria, há de nos 
apresentar um projeto digno da aprovação de todo o senado. 

Vamos a outra razão do adiamento; quero ver se posso chegar às 24; às 12 não me será 
difícil chegar. 

Senhores, a oposição tem necessidade de fazer crer ao país que ela tem estudado a matéria, 
e que se tem esforçado por defender a constituição, e os foros da humanidade. 

Mas não podendo a oposição dispor da maioria dos votos, é claro que ao menos há de 
empregar todos os esforços para que esta maioria vote com todo o conhecimento de causa, para 
que a maioria, só depois de muito esclarecida pela discussão, profira o seu voto. Ora, se a 
oposição tem este fim, o que lhe cumpre? Lançar mão dos meios prescritos no regimento, e 
requerer o adiamento, para de novo se examinar a matéria. Se, depois de esgotados estes e outros 
meios que o regimento tão sabiamente prescreve, a oposição for vencida pelos votos, já vê V. Exª. 
que o país há de dizer: "Oposição patriótica do senado, fizeste o teu dever; graças te sejam 
rendidas! És fiel intérprete dos verdadeiros sentimentos do país!" E isto, Sr. presidente, é uma 
compensação dos grandes amargores de boca por que temos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



passado e por que havemos de passar se porventura o projeto merecer o assentimento do senado. 
Há ainda outra razão, e vem a ser que V. Exª. sabe que o projeto não passou em segunda discussão 

por grande maioria: teve a favor 16 ou 17 votos contra 12. Ora, vê V. Exª. que quando projetos desta ordem 
passam por tão pequena maioria, é necessário que haja novo estudo sobre ele para vermos se podemos 
chegar a um acordo, isto é, se o projeto tem uma unanimidade ou quase unanimidade do senado. Quem 
sabe se nós com este adiamento não vamos chegar a este desideratum? Quem sabe se não poderemos 
conseguir que, reconsiderado o projeto, a nobre comissão, com o auxílio do ministério, nos apresente um 
trabalho tal que mereça a votação de todo o senado? Até eu, Sr. presidente, vou lembrar à nobre comissão, 
ao nobre ministro da guerra, alguma idéia que S. Exªs. podem tomar em consideração, se o senado em sua 
sabedoria decidir que o projeto volte à nobre comissão. As duas bases cardeais são, como disse há pouco, 
o julgamento de certos crimes por comissões militares, e a pena de morte imposta a estes crimes. Isto tem 
suscitado grande oposição no senado; mas se a nobre comissão estabelecer, por exemplo, como base, que 
para certos crimes (os do projeto) o julgamento seja o mesmo que prescreve a lei de 2 de julho do ano 
passado; se a nobre comissão ou o ministério se quiser ilustrar, a nobre comissão com suas luzes propuser 
que, em vez da pena de morte, esses crimes tenham a pena de galés perpétuas, ou de galés temporárias, 
ou de prisão, etc., se a nobre comissão aceitar estas bases de acordo com o ministério, não poderá 
conseguir uma votação unânime no senado? Creio que sim. E não seria muito honroso para o senado 
remeter para a câmara dos Srs. deputados uma proposição aprovada por todos os membros desta casa? 
Eis mais uma razão para o adiamento. 

Ainda há outra razão. Eu vejo que em certos países que nos podem servir de norma estes 
adiamentos são de ordinário recebidos com prazer; porque nesses países, que não querem fazer nada 
precipitadamente, que não querem fazer nada senão depois de terem sondado a opinião pública, senão 
depois que ela se tenha pronunciado a favor ou contra esta ou aquela medida, nesses países, digo, são 
bem aceitos tais adiamentos... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Assim pratica a Inglaterra. 
O SR. D. MANOEL: – Muito bem diz o meu nobre amigo "assim pratica a Inglaterra". Ora, eu que 

tantas vezes tenho dito nesta casa que em maneira de legislar muito convém seguir os estilos, as normas 
dessa nação, que sempre procede com pausa, com circunspeção, não posso deixar de adotar muito o 
aparte luminoso que acaba de dar-me o nobre senador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ora, pergunto eu a V. Exª. e ao senado: o ministério tem consciência de que a opinião pública é 
favorável a este projeto? Não, tem conhecido o contrário, ou pelo menos há dúvida; se há dúvida, força é 
aguardar mais algum tempo para vermos se com efeito esta opinião pública em sua maioria adota ou rejeita 
o projeto. Para mim tenho que o rejeita; mas enfim não quero passar por infalível, desejo proceder com 
muita pausa, com muita madureza, com muita circunspeção, e adotar a marcha seguida nessa grande 
nação de que há pouco falei. 

Ainda uma outra razão (penso que já é a 13ª se me não engano) e esta é deduzida das atuais 
circunstâncias do país nas suas relações nas margens do Prata. Senhores, eu vi uma carta de pessoa 
notável da província de S. Pedro do Sul, na qual se dizia que este projeto havia causado ali a mais terrível 
impressão... 

O SR. JOBIM: – Não apoiado... 
O SR. MANOEL: – ...a mais terrível impressão... 
O SR. JOBIM: – Não apoiado; que causasse impressão não, é o contrário disto; impressão tem 

causado a demora sobre isto. 
O SR. MANOEL: – Peço licença ao nobre senador para duvidar desta asserção... 
O SR. JOBIM: – Duvide muito mais da veracidade de semelhante carta. 
O SR. MANOEL: – Duvido que haja uma província no império que queira semelhante projeto; há de 

me perdoar... 
O SR. JOBIM: – Então é melhor cortar os pescoços sem processo algum a todos os espiões? Isto é 

que é humanidade? É humanidade cortar pescoços a quantos homens se suspeitam ser espiões? 
O SR. D. MANOEL: – Quem diz isto? 
O SR. JOBIM: – É o que se pratica no Rio Grande, é o que se não quer que se pratique. 
O SR. D. MANOEL: – Perdoe-me o nobre senador, não ouvi isto a ninguém; e se isto se faz, digo que 

a sua província é bárbara... 
O SR. JOBIM: – Nós não queremos que isto se faça... 
O SR. D. MANOEL: – Não é esta lei que há de evitar estes horrores... 
O SR. JOBIM: – E eu creio que sim. 
O SR. D. MANOEL: – Faço mais justiça à província de S. Pedro, que considero por certo como muito 

ilustrada; por isso peço licença ao nobre senador para duvidar da sua asserção... 
O SR. JOBIM: – Aí estão os fatos. 
O SR. D. MANOEL: – Peço licença para duvidar, porque a fatos oponho outros fatos... 
O SR. JOBIM: – Pergunte a qualquer comandante militar o que faz a qualquer espião que encontra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Horrorizemo-nos desses acontecimentos, se eles se dão; mas não 
pense o nobre senador que esta lei evita nada; esses horrores hão de continuar, porque as 
calamidades da guerra são inevitáveis. Eu horrorizo-me com essas calamidades, mas horrorizo-
me mais que elas sejam apoiadas na lei. Eis a razão por que não quero semelhante lei, porque sem 
ela podem se punir, responsabilizar esses malvados que praticarem esses horrores; mas não se 
podem punir aqueles que, passando esta lei, sentenciarem à morte estes desgraçados chamados 
inimigos. Duvido, e duvido muito, que esta lei produza os efeitos que o nobre senador deseja; 
continuarão esses horrores que infelizmente são sempre inerentes à guerra, mormente quando as 
forças se dividem por diferentes chefes, e cada um dispõe delas a seu bel-prazer. Esses horrores 
houveram na guerra passada; mas cumpre não comemorá-los. As nações civilizadas não punem 
hoje os espiões por esta maneira, é um erro histórico; pode-se apontar um ou outro fato bárbaro; 
são abusos inerentes à guerra; mas que se punam os espiões sem mais nem menos, não. Quem, 
nesta casa, não se encheu de horror ouvindo a narração desses fatos que ontem foi feita pelo 
nobre senador por Minas? Qual o general que sem processo pega em doze desgraçados, 
chamados desertores, e a quatro espiões, e os manda fuzilar imediatamente? Quem não se 
horroriza disto? Porventura um país manso, pacífico, pode tolerar semelhantes horrores? Não; a 
nação brasileira recua ante tais horrores; honra lhe seja feita! Isto é uma homenagem que rendo 
ao meu país, à doçura, à bondade do coração brasileiro. 

Eu vou continuando na suposição de que este projeto tem causado a mais terrível impressão 
na província do Rio Grande do Sul. Assim o diz uma carta de pessoa muito capaz que me foi 
confiada por pessoa também muito capaz, por um respeitável amigo meu, cuja palavra me merece 
o maior crédito. Parece-me mesmo que posso asseverar, sem faltar às conveniências, que S. Exª. o 
Sr. presidente leu essa carta... 

O SR. PRESIDENTE: – Não fui eu que a apresentei. 
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Para tirar dúvidas, posso remetê-lo ao nobre senador. 
O SR. D. MANOEL: – Tem-a aí? 
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Tenho-a. 
O SR. D. MANOEL: – Faça-me o favor de mandar-ma. Eu não quis revelar o nome nem do 

autor da carta nem do nobre senador; mas S. Exª. fez-me a honra de dizer que podia referir este 
fato, até não sei se me disse que podia referir o nome do indivíduo; será bom não referir esse 
nome; se referi as palavras da carta foi porque S. Exª. o nobre senador pelo Ceará me autorizou 
para isto. "Ouso afirmar (assim se explica a pessoa que escreveu a carta), ouso afirmar que, se a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tal lei de guerra passar, muita gente sairá da província, fundando a sua resolução neste raciocínio: 
– Se não estando em vigor as leis tão protetoras que temos, se hão praticado e se praticam no Rio 
Grande atos de tanto despotismo, o que será tendo os presidentes um corta-cabeças a vapor? Os 
nossos legisladores olvidam quase sempre que as províncias não são a corte, único lugar em que 
existe alguma liberdade para os brasileiros, e é por isso que refletidamente dão leis tão 
antiliberais e funestas.” 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Está decidida a questão! 
O SR. D. MANOEL: – Eu disse que isto tinha sido escrito por pessoa respeitável da 

província de S. Pedro, que assim me havia comunicado pessoa do maior respeito e veneração; por 
conseqüência lá se aventam... 

O SR. JOBIM: – O Albano mandou cortar cabeças a uns poucos que julgou espião, a seu 
arbítrio; depois também o mataram. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, eu declaro a V. Exª. com franqueza que, se porventura 
tivesse a certeza de que à testa do nosso exército em operações estivesse sempre o bravo e 
benemérito general que atualmente o comanda, eu não teria muitos receios, porque estou 
persuadido que o nobre general com aquela discrição que o caracteriza, com aquela bondade de 
que sempre deu provas em todas as crises desgraçadas por que temos passado, impediria talvez a 
má execução desta lei; mas não sei se ele estará sempre à testa do exército. Suponha V. Exª. que o 
nosso exército, entrando em operações com outros exércitos, tenha necessidade de um 
comandante em chefe; o nosso exército, entrando em operações com a força de Urquiza, há de 
por força ter um general em chefe que há de tomar o comando comum, sem isto há anarquia; mas 
suponha V. Exª. que as circunstâncias políticas exigem por exemplo, que o exército se entregue a 
um general estrangeiro, que vai o general Garzon tomar o comando em chefe das forças em 
operações; podemos ter o sossego, a tranqüilidade que teríamos se porventura este exército 
estivesse comandado por um general nosso, por um brasileiro tão distinto como é o Sr. conde de 
Caxias? Não, decerto; eu temo, e tremo. Já vê V. Exª. que esta razão é de muito peso... Não sei se 
é exato o que por aí se diz... 

UM SR. SENADOR: – Parece-me que tem muito maus informantes. 
O SR. D. MANOEL: – É a posição do pobre oposicionista. Se fosse ministerial dar-me-ia o 

Sr. ministro da guerra todas as informações; mas o pobre oposicionista que está inteiramente fora 
das graças do ministério, não admira que não tenha essas informações, senão oficiais, ao menos 
semi-oficiais. Hoje não converso com os Srs. ministros; mesmo com os amigos dos Srs. ministros 
pouco ou nada converso; vivo no meu canto, no meu quarto com os meus livros; é a minha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vida, e acho-a bem boa. Não admira, pois, que esteja mal informado. Mas, pode-se dar o caso em que um 
general estrangeiro seja o comandante do nosso exército, se os exércitos se reunirem para as operações; 
creio mesmo que não é possível que três exércitos aliados, reunidos para baterem o inimigo comum, não 
tenham um comandante em chefe. 

Ora, Sr. presidente, não será esta razão, isto é, a impressão que este projeto tem causado na 
província de S. Pedro do Sul, impressão que até pode ser um pouco prejudicial àquela dedicação, àquela 
união que todos os rio-grandenses hoje devem ter para que saiamos triunfantes da luta, se porventura a 
luta, pois que ignoro por ora, e mesmo não acho conveniente que o ministério emita a sua opinião a este 
respeito, não quero de modo algum concorrer para que se comprometam os negócios do país? Não somos 
nós que damos força aos publicistas de Palermo. V. Exª. há de lembrar-se que os horrores que apareceram 
de novo nessa folha publicada pelos publicistas de Palermo, há já dois anos que se publicam. V. Exª. há de 
lembrar-se de uma carta célebre que vem num dos números do Arquivo Americano do ano passado. Não 
são os nossos discursos que os acoroçoam; há muito que os publicistas de Palermo escrevem contra este 
país as coisas as mais horrorosas; há muito que nos ameaçam de uma conflagração. Se este argumento 
tivesse força, então há muito que o governo devia ter aconselhado ao poder moderador que adiasse as 
câmaras, que mandasse fechar as portas de todas as tipografias. Ora, que nos importa a nós com essas 
ameaças que os publicistas do Palermo fazem todos os dias ao nosso império? Porventura essas ameaças 
nos têm impedido de andar para diante? Tem-nos impedido de mandar um exército para bater os aliados 
dos publicistas de Palermo? Porventura o nosso país está conflagrado? Porventura receamos os males com 
que nos ameaçam? Não, por certo. Se o nobre senador visse que a oposição no corpo legislativo negava ao 
governo forças necessárias, os meios de bater os publicistas de Palermo, razão de sobra teria para acusar 
aos da oposição; mas nós não temos feito isto; pelo contrário, temos dado o nosso apoio ao governo, e 
apoio de tal maneira, que nem uma palavra dissemos na lei da fixação das forças de mar e terra, e é 
provável que nos orçamentos haja muito pouca discussão da parte da oposição. É assim que havemos de 
mostrar ao país que não queremos pôr tropeços ao governo, que não lhe negamos os meios que julga 
necessários para ele dirigir os negócios públicos. Nós não recuaremos ante medida alguma que seja 
necessária para que o país saia airosamente da luta que talvez a esta hora está travada nas margens do 
Prata. É assim que procede esta patriótica oposição a quem se tem dirigido tão injustas e acerbas 
argüições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Há um capricho da parte do ministério e da parte daqueles que o governam para que a lei 
passe. Ora, não estou disposto a apoiar caprichos nem caprichosos, e por isso apóio o adiamento, 
e peço ao senado que lhe dê o seu voto. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador bem vê que o senado é que tem de aprovar a lei, e 
ele não há de sustentar caprichos. 

O SR. D. MANOEL: – O meu negócio é com o ministério. O senado ainda não aprovou a lei; 
estou prevenindo um fato que pode dar-se, um fato que alguém diz que se dá, isto é, que um dos 
Srs. ministros reconhece que esta lei não era precisa na atualidade, que se podia governar o país, 
dirigir as operações militares no Rio Grande do Sul sem ela; mas que uma vez que ele a escreveu, 
a sustenta, há de passar, dê por onde der, ainda mesmo que ela conflagre o país, ainda mesmo 
que se sigam as conseqüências as mais desgraçadas, porque é necessário que se conheça a 
vontade dos seis Srs. ministros e da chancelaria. Eis a razão por que quero que passe o 
adiamento, por que quero que se saiba, mesmo na opinião de algum ministro, que não é precisa a 
lei; que por ora convém que o projeto fique adiado, ou se apresente com as modificações que são 
necessárias. Sei que há esse capricho; sei disto e de outras coisas mais muito boas para a 
discussão: se eu as pudesse revelar!... Mas não quero comprometer a pessoa alguma, até para que 
não incorra nas iras do ministério e dos que o dirigem. 

Há ainda, Sr. presidente, uma outra razão; creio que é a 15ª ou 16ª; quero ver se completo o 
número de 24. Veja V. Exª. que projeto, que dá matéria para se discorrer assim! Há ainda outra 
razão, e esta é muito grave. Eu tenho trabalhado quanto me é possível para convencer ao 
ministério de que sem conciliação, sem a união da grande família brasileira, não espero salvação 
para o país; e se eu me convencesse, como estou convencido, que este projeto, em vez da união, 
em vez de concórdia, vai promover a desordem, se estou convencido, como já disse, que este 
projeto é um facho, é um brandão aceso atirado ao meio do país, como é que não hei de suplicar 
ao senado que o mande à nobre comissão de constituição para ela o reconsiderar? Seria eu 
contraditório se, tendo essas idéias que são aquelas que me sugeriram as recomendações 
reiteradas do trono nas diferentes falas com que tem aberto há anos o parlamento, se, digo, 
pensando assim, não me aproveitasse deste ensejo que me oferece o requerimento apresentado 
pelo nobre senador pelo Maranhão. Outra razão, portanto, para o adiamento. 

E, Sr. presidente, não acredite V. Exª. que é a leitura de Voltaire (não digo Linneo, porque 
nunca li Linneo), não creia V. Exª. que é a leitura de Voltaire que me obriga a fazer estas 
considerações. Não; declaro ao senado que leio Voltaire quanto posso; sinto não ter tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



para ler desde a primeira até a última página de suas obras. Tenho lido as suas melhores obras, porque 
entendo que não é possível, não é dado um homem aspirar à reputação de literato sem ler ao menos as 
obras principais de Voltaire. A um literato que disser – não leio Voltaire –, dirão os outros literatos: – Não 
sois do nosso grêmio, ide ler primeiro Voltaire para serdes admitido entre nós. E, senhores, o que é mais 
notável é que não me contentei só com as obras chamadas clássicas de Voltaire, estas tenho lido algumas 
vezes; mas outras que ontem serviram de mofa... 

O SR. PRESIDENTE: – Serve isto para o adiamento? 
O SR. D. MANOEL: – Quero mostrar a V. Exª. que é mesmo Voltaire que me ensina a votar pelo 

adiamento. V. Exª. verá como... 
O SR. PRESIDENTE: – Mas o nobre senador restrinja-se o mais que for possível. 
O SR. D. MANOEL: – Sim, senhor, a quatro palavras. Senhores, ninguém dirá que Voltaire é o 

primeiro criminalista, não; se o dissesse, diria na verdade uma proposição menos exata. O que na casa se 
disse foi que quando os filósofos levantaram a sua voz unanimemente contra a atrocidade das penas 
impostas nos códigos das nações da Europa, seguiam a opinião de Voltaire. Foi Voltaire que no século XVIII 
primeiramente levantou a sua voz para fulminar a ferocidade que existia nos códigos das nações cultas; foi 
Voltaire que, como disse, aproveitando-se da amizade íntima que por alguns anos entreteve com Frederico, 
o Grande, lhe disse nas suas cartas que era necessário que um rei tão esclarecido fizesse época no seu 
país, modificando a legislação criminal. Mas, senhores, é verdade que Voltaire, que dizem que foi expelido 
da casa paterna por não estudar direito, não estudasse direito? Provera a Deus que muitos que se dizem ter 
estudado direito soubessem a décima parte do direito que estudou Voltaire! Era um gênio enciclopédico do 
século XVIII! Falava em teologia, em filosofia, tratou das diferentes matérias, de maneira que fez dizer a um 
escritor que ele era uma emanação mais imediata da Providência. 

Sr. presidente, mais uma razão para o adiamento, e esta é a que apontou ontem o nobre senador por 
Minas em uma passagem de um filosofo, passagem que S. Exª. disse que não leu, mas que um seu amigo 
lhe aconselhara que seguisse o que ele diz, que o mesmo seu amigo lhe fez decorar. A passagem é: in 
benefictis vinci, in injuria vincere turpe est. É esta outra razão que vou alegar a favor do adiamento. 
Senhores, eu que devo tantos benefícios à província do Rio Grande do Norte, província que por duas vezes 
se dignou ver-me deputado, província que me colocou em uma lista tríplice e me habilitou para que S. M. o 
Imperador se dignasse nomear-me senador, província que tem estado em agitação, província onde este 
projeto tem causado a mais terrível impressão, segundo as cartas que de lá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tenho recebido, que eu quero ser grato a esta província, para não incorrer na censura desse escritor, 
esforço-me para conseguir que o senado vote por este adiamento. E a este respeito, assim como o nobre 
senador aceitou ontem um conselho de um seu nobre amigo, repetiu na casa a sentença de que há pouco 
fiz menção, tirada das obras de Seneca, eu também vou pedir licença a V. Exª., não para fazer uma 
recomendação, mas para ler o que também li em um grande filósofo, isto é, um dos homens que, como V. 
Exª. sabe, mereceu notável aceitação pelas suas excelentes máximas. 

Tenho pena que não esteja presente o ministério, porque é ao ministério que me dirijo, repetindo esta 
máxima: "Complez rarement sur I'estime et la confiance d'un homme qui entre dans tous vos intérêts, s’iI ne 
vous parle aussitot des siens." (É de Vauzenargues). 

O Sr. Presidente diz algumas palavras que não ouvimos. 
O SR D. MANOEL: – Não faço aplicação nenhuma; que a faça o ministério. V. Exª. viu que o Sr. 

senador por Minas recitou a passagem de um escritor em conseqüência da recomendação de um seu 
amigo; estou no meu direito dizendo ao governo que atente bem para a máxima que há pouco referi. Direi 
também como Montesquieu: "Les intérêts particuliers font aisément oublier I'intérêt public." E como falei em 
uma das sessões últimas no sistema da interessante obra de La Rochefoucauld, permita-me V. Exª. que eu 
cite a seguinte máxima: "L’interêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de pèrsonnages, 
même celui du désintéressé." 

Veja V. Exª. se não tenho razão de ler o filósofo, se não tenho razão de fazer ao governo minhas 
recomendações. 

Vou terminar com outra máxima do mesmo La Rochefoucauld, filósofo que recomendo muito à leitura 
do nobre senador por Minas, assim como S. Exª. nos tem recomendado Vattel, o código da Bélgica, o 
outrora Royer Collard: "Nous nous persuadons souvent d’aimer les gens plus puissants que nous, et 
néanmoins c'est I’intérêt qui produit notre amitie; nous ne nous donnons pos à eux pour le bien que nous 
leur voulons faire, mais pour celut que nons en voutons recevoir.” 

Aqui tem V. Exª. o resultado da minha leitura dos filósofos. Aqui tenho ainda outras passagens, mas 
não as quero ler, apesar de ser de autores muito bons. Declaro a V. Exª. que cada vez estou mais 
engolfado na leitura dos filósofos, principalmente depois da censura do nobre senador por Minas, que não 
admite filósofo nem poetas; tal é o gosto pela leitura da medicina e também do código penal da Bélgica. 

Não é debalde, Sr. presidente, que o ilustre Bentham afirma que a tarefa talvez mais difícil de um 
estadista é bem legislar para o seu país. Para se bem legislar é necessário ter um perfeito conhecimento de 
todas as circunstâncias do país, e este perfeito conhecimento (diz bem o ilustre jurisconsulto) não se 
adquire nas idades menos avançadas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



não são os moços de ordinário os mais próprios para legislar; isto é para certas idades já em pouco 
maduras em que o homem, depois de ter lido e meditado, depois de ter feito estudo sobre o seu país, pode 
formar um juízo seguro acerca dele: então vem ao conhecimento das necessidades que o país sente e dos 
meios de ocorrer a elas. Outra razão para o adiamento. Quanto mais a nobre comissão meditar nas 
circunstâncias deste abençoado solo chamado a terra da Santa Cruz, quanto mais a nobre comissão 
perscrutar o coração dos brasileiros, quanto mais atentar nas conseqüências de uma medida precipitada, 
tanto mais se há de habilitar para oferecer ao país um projeto de lei digno dela, digno do senado, digno do 
país. Ora, como se consegue isto? Com o estudo, com a meditação. É este justamente o fim do judicioso 
requerimento oferecido pelo nobre senador pelo Maranhão. 

Ora, Sr. presidente, por que não havemos de seguir o conselho do ilustre senador? Por que não 
havemos de meditar mais aturadamente nesta lei importantíssima, principalmente quando em uma parte 
dela está envolvida a constituição do Estado? Quando a uma parte dela parece (para mim é evidente) que é 
uma manifesta violação dessa lei tão salutar que faz a felicidade do país? Portanto, tendo o nobre senador 
nos apresentado o seu adiamento, sigamos o conselho de Bentham, façamos com que saia desta casa o 
projeto tão bem elaborado quanto se possa. E, Sr. presidente, V. Exª. estava nas circunstâncias de prestar 
ao país um bom serviço nesta ocasião; V. Exª. estava nas circunstâncias de nos livrar talvez de uma 
prorrogação; V. Exª. pode combinar tudo, isto é, dar para a ordem do dia o orçamento, e depois que a nobre 
comissão examinar o projeto, e apresentar o seu trabalho, então V. Exª. aproveitaria o tempo que houvesse 
de sobra depois de discutir-se o orçamento, para submeter à discussão o projeto reconsiderado. 

Ora, Sr. presidente, todas estas razões não convencem a V. Exª. da necessidade do adiamento? Não 
demonstram da maneira mais clara a necessidade de adotar-se o requerimento do nobre senador pela 
província do Maranhão? Sem dúvida; creio que até o nobre senador pela Bahia, que se senta quase em 
frente de mim, está disposto a votar pelo adiamento, e talvez mesmo nos venha auxiliar com a sua 
reconhecida eloqüência para persuadir ao senado da necessidade de aprovar este adiamento. Hoje isso lhe 
era fácil como sempre; está descansado, não se acha tão fatigado como eu, portanto podia muito bem 
prestar um excelente adjutório, e assim fazer um importante serviço, ao país. Posso, pois, contar com o 
valioso apoio do nobre senador em favor do adiamento? 

Há uma razão ainda em favor do adiamento, e é, Sr. presidente, que eu não julgo a lei necessária 
para já, o que julgo necessário para já é o orçamento. Pode ser que para o futuro seja precisa uma lei a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



este respeito, mas eu creio que nós poderemos terminar a guerra com honra para o país sem este meio, 
sem esta medida; creio que as verdadeiras medidas são – força e dinheiro. 

A propósito disto, Sr. presidente, o Sr. ministro da fazenda não mandou pagar há poucos dias letras 
do Rio Grande do Sul na importância de 1,200:000$000? Sei que são sacrifícios que o país faz, mas eu hei 
de pedir-lhe que se digne fazê-los. É provável que as letras continuem a ser sacadas do Rio Grande do Sul 
contra o tesouro nacional; se acaso o ministério não puder fazer face a essa despesa com a renda 
originária, como virá talvez a acontecer, pode V. Exª. estar certo que concorrerei com o meu voto para que o 
governo seja autorizado a fazer quaisquer operações de crédito que sejam precisas para a satisfação 
dessas letras. 

Ora, eu que não julgo necessária esta lei, porque não hei de apoiar o requerimento de adiamento do 
meu nobre amigo para que o projeto volte à nobre comissão? Até talvez chegue a notícia da pacificação, ou 
para melhor dizer, do triunfo completo das nossas armas; a notícia, por exemplo, de que Oribe, e mesmo 
Rosas, estão embarcados, e então esta lei se torne inteiramente inútil. Quem sabe se nesse tempo que 
decorrer desde que o projeto for à nobre comissão até ao momento em que ele for de novo discutido, o 
vapor não nos trará a grata notícia de que as nossas forças têm triunfado completamente, de que Urquiza 
está em Buenos Aires, Garzon em Montevidéu, Rosas e Oribe embarcados em algum navio inglês ou 
francês? Ainda esta razão fez com que eu vote pelo adiamento. Não sei se já são umas vinte. 

Se eu não receasse cansar o senado, havia de fazer uma recapitulação de todas as razões que tenho 
expendido a favor do adiamento. Mas não sabe V. Exª. a medida que eu vou propor que o governo adote, a 
medida que julgo mais necessária do que esta lei e do que tudo? V. Exª. vai ouvir. V. Exª. há de recordar-se 
das palavras que vou citar, que foram proferidas neste recinto, palavras notáveis em si, e notáveis pelo 
orador que as proferiu. Sinto que os Srs. ministros não estejam presentes, por que estas palavras são para 
eles mais do que para o senado; mas eles as lerão ou alguém lhas referirá, talvez que o mesmo autor delas. 
Peço a atenção do senado, porque elas não são minhas, mas de um membro desta casa muito respeitável, 
cuja voz é ouvida sempre com muita atenção. 

"Senhores, quando a autoridade pública se constitui instrumento de facções (apoiados), quando em 
lugar de se colocar no centro dos partidos se torna fator de um deles, mal vai a causa pública. (Apoiados.) 

Quando a desconfiança lavra em todos os ânimos, quando tudo está eivado do espírito de partido, 
senhores, um movimento, por pequeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que seja, pode dar origem a uma sublevação geral (apoiados); e este é o estado em que nos achamos. É a 
escrupulosa obediência a lei que deve hoje manter a ordem; ela não pode ser mantida senão deste modo. 
Eu bradarei ao governo que é tempo de acordar. Não deixe a nação dividir-se em dois campos inimigos, 
porque a luta não lhe pode ser favorável. Dirigir-me-ei também ao senado, e dir-lhe-ei que é tempo de 
acordar. (Apoiados.)" 

O senado sabe quem proferiu estas palavras na sessão de 8 de junho de 1847? V. Exª. recorda-se, 
Sr. presidente?... Foi o nobre senador por Pernambuco, o Sr. visconde de Olinda; são palavras de S. Exª. 
Ora, Sr. presidente, aqui está à medida que eu substituo ao projeto, é esta medida, que então o nobre 
senador lembrava no senado, e que eu lembrava também na outra câmara; o nobre senador fazendo 
oposição ao ministério aqui, e eu lá. Eu só dizia ao ministério de então: "Senhores, a política que pode 
salvar o país é a da conciliação, basta de divisão de partidos, basta de conservar o país dividido em dois 
campos inimigos. Se adotardes a política da conciliação, podereis sair das maiores dificuldades; se 
continuardes a conservar esta divisão de partidos, os tropeços, os embaraços serão imensos, e quem sabe 
qual será a sorte do país." É o mesmo que eu digo agora, repetindo as belas palavras proferidas por S. Exª. 
o Sr. visconde de Olinda na sessão de 8 de junho de 1847. 

Tenho feito todos os esforços para produzir todas as razões que me assistem para dar o meu voto ao 
requerimento do nobre senador pelo Maranhão. Eram desnecessários na verdade, depois do discurso 
luminoso proferido por S. Exª., que fundamentou perfeitamente o adiamento. Ainda me restavam algumas 
considerações, mas eu as guardo para outra oportunidade. Preciso mesmo de tomar algum repouso. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Sr. presidente, entendo que o adiamento que se acaba de oferecer não 
tem aquele caráter de gravidade que seria para desejar que tivessem todos os atos que manam dos 
membros desta casa. 

O fim do adiamento é que a mesma comissão que apresentou o projeto haja de meditar sobre ele; 
porém o nobre senador que formulou este adiamento sabe perfeitamente que todos os membros da 
comissão hão sustentado e defendido o projeto, e que eles, por conseguinte, não podem a uma simples 
voz, a um simples convite, desistir de suas razões e convicções para formular coisa que não seja o próprio 
projeto. Esta única razão bastaria, quanto a mim, para mostrar que este requerimento de adiamento não 
tem aquele caráter de seriedade e gravidade que seria para desejar. 

Demais, quais são agora os argumentos com que se sustenta o adiamento? Não vejo nenhum 
especioso para motivá-lo. Discutiu-se o projeto; todas as considerações agora apresentadas são 
inteiramente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iguais e idênticas àquelas que já muitas vezes se têm emitido. V. Exª. reconheceu perfeitamente que 
nenhuma razão se dava para o adiamento, que todas que se acabam de produzir foram somente contra o 
projeto, e repetição das emitidas e respondidas na ocasião da primeira discussão; porém, as reclamações 
de V. Exª. mal atendidas, foram insuficientes para chamar à ordem aqueles senhores que julgam dever-se 
desviar da discussão, ou não tratarem da questão ventilada. Por conseqüência, apesar da maneira por que 
V. Exª. tem procedido, não vejo contra semelhante abuso remédio algum. Contento-me, pois, Sr. presidente, 
com ponderar à casa que em todos os parlamentos do mundo, as maiorias têm o direito de encerrar os 
debates, de fechar as discussões, e que, apesar de lhes conceder o nosso regimento grande amplidão, e 
não conter um artigo expresso que confira à maioria o direito de encerrar essas discussões, quando ela 
entender que uma questão está suficientemente ventilada, o senado até agora, é um testemunho que lhe 
devemos render, nunca necessitou semelhante artigo de regimento. 

Sabe perfeitamente o senado que, em sessões anteriores, a lei do conselho de Estado, a lei de 3 de 
dezembro de 1841, e diversos outros atos partidos desta ou da outra câmara, foram atacados como 
anticonstitucionais, e que a oposição de então, depois de ter defendido suas idéias, suas doutrinas, com 
muito calor, sentiu sempre, por fim, que o seu direito tinha limites, que devia deixar a maioria decidir como 
entendesse, uma vez ventilada a questão. Vai-nos mostrando, porém, a experiência, que hoje parece não 
ser isso suficiente, que se quer tolher à maioria o resolver as questões como entender. Ora, como não é 
agora possível oferecer coisa alguma a respeito do regimento, como nem mesmo o quero, não sendo esta a 
questão, contento-me em fazer estas ponderações, para que o país, possa apreciar de que parte está a 
razão. 

O que tem com o adiamento todas as razões que se produziram, que atacam o projeto na sua 
essência? Não foram já apresentadas e respondidas? Não o podem ser de novo pelos oradores que ainda 
têm a palavra sobre a questão? O que tem o adiamento todas as citações que se fazem longamente, e que 
bem demonstram o único fim de demorar, de impedir que a maioria possa tomar uma deliberação? O que 
tem com o adiamento dizer-se que o único motor das ações humanas é o interesse, que até é quem faz 
tudo convergir para esse fim, apesar de ostentar na linguagem grande desinteresse? O que tem com o 
adiamento estas razões e muitas outras do mesmo teor, que não gastarei tempo em reproduzir? O que tem 
enfim com o adiamento se ler ou não Voltaire, e se quem o não leu pode ser ou não chamado literato? V. 
Exª. fez quanto pôde para que voltasse a discussão ao seu verdadeiro ponto; mas se V. Exª. não é 
atendido, se o regimento não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



contém em si o remédio que existe nos dois outros parlamentos, o que havemos de fazer? 
Necessariamente, se as coisas continuarem pelo mesmo modo, será mister que nós também insistamos. 

Eu pois, Sr. presidente, desisto completamente de falar sobre o adiamento, porque as razões que se 
apresentaram foram contra o projeto e não a favor do adiamento; porque nelas, demais, nada vejo de novo 
ou que não tenha sido muitas vezes repisado. Concluirei enfim convidando os senhores oposicionistas que 
se respeitam para que se não esqueçam das nobres tradições do senado, para que pratiquem o que aqui 
sempre se há praticado, para que discutam seriamente as questões, deixando as maiorias debaixo, de sua 
responsabilidade, conforme o direito que lhes pertence, decidir dos negócios públicos. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu tenho de informar ao nobre senador que no regimento há providência para 
estes casos. O presidente chama à ordem um senador, e se ele não obedece pode fazê-lo sentar. Sou eu 
que não desejo usar deste direito, ou antes cumprir esta obrigação que o regimento me impõe. Como 
sempre no senado se ouviu a voz do presidente, eu não desejava ser o primeiro a recorrer àquele meio que 
o regimento me faculta; mas devo lembrar de novo que o presidente está autorizado a empregá-lo com 
qualquer nobre senador que não atender à sua voz. 

O SR. D. MANOEL: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra sobre o adiamento. 
O SR. D. MANOEL: – Continuo a votar pelo adiamento. Se algumas razões que tive a honra de expor 

ao senado não tendiam direta e imediatamente a provar a necessidade do adiamento, sem dúvida nenhuma 
tinham com o adiamento relação, ao menos indireta e imediata. Se algumas citações fiz, foi para responder 
a uma parte do discurso do ilustre senador pela província de Minas, e note V. Exª. que o que fiz foi apoiar-
me mesmo em Voltaire para mostrar a necessidade deste adiamento. E quem me pode tolher que me apóie 
em Voltaire, em Linneo, em Royer Collard, e mesmo no código da Bélgica, para provar a necessidade do 
adiamento? Poderá o país dizer que não precisava recorrer a essas autoridades, mas ninguém me pode 
tirar este direito. Demais, V. Exª. que, creio, conta 20 anos de membro do corpo legislativo, poderá hoje 
porventura dizer que o que estou fazendo não se há praticado nesta casa e na outra? 

O SR. PRESIDENTE: – Nesta casa, não senhor. 
O SR. D. MANOEL: – Na outra e nesta casa, isto é, nas duas casas do parlamento, e por estes 

senhores que me querem hoje dar lições, as quais eu repilo. 
Sr. presidente, eu fui membro da câmara dos Srs. deputados, mas só de 1842 para cá; antes, quando 

não tinha muito que fazer, ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



para uma tribuna assistir às discussões, e vi o que se praticou antes de 19 de setembro e depois. 
Os membros da oposição saíam da casa para não haver número com que se votasse, alguns deles 
aqui estão hoje; os adiamentos eram uns sobre os outros, toda a estratégia parlamentar de que se 
podia lançar mão era empregada ali para que certas medidas não passassem, ou ao menos para 
que se demorasse. Quantos meses levou a discussão da lei de 3 de dezembro de 1841 e a 
interpretação do adicional? Quantos meses levou a discussão da lei do orçamento em que essa 
oposição chamada do pão e água tinha envidado todos os esforços para deixar o ministério sem 
orçamento? Ousa-se negar estes fatos quando as discussões aí correm impressas no Jornal do 

Commercio? É isto novo no senado? É novo que eu lance mão de um direito que me dá o 
regimento? Pode ser que o regimento seja defeituoso, não entro nessa questão; mas porventura 
não estou eu no meu direito quando peço a palavra, falo sobre o adiamento, e produzo todas as 
razões que eu entendo que o devem apoiar. Devo dizer a V. Exª. que se me quiserem impor a 
rolha, hei de dizer aos meus colegas da oposição: "Retiremo-nos da casa," e não viremos a ela 
sem se ter dado o orçamento para a ordem do dia. 

O SR. PRESIDENTE: – Aí está o nobre senador justificando a argüição que se lhe faz de 
querer demorar a discussão. 

O SR. D. MANOEL: – E quem duvida de que a quero demorar? Pois alguém duvida disto? 
Para que é o adiamento? Não é para demorar até a um prazo dado? V. Exª. pode negar-me este 
direito de a demorar pelos meios que me dá o regimento? 

O SR. PRESIDENTE: – Se o nobre senador tiver a bondade de ouvir-me quando o chamar 
à questão, não será tão longa a demora. 

O SR. D. MANOEL: – Isso é mais hora, menos hora; mas todo o meu fim é sem dúvida 
demorar para se reconsiderar o projeto. 

Sr. presidente, eu entrego ao desprezo que merecem... 
O SR. PRESIDENTE: – Rogo ao nobre senador... 
O SR. D. MANOEL: – Roga a V. Exª. que não me interrompa; se no que vou dizer V. Exª. 

achar que estou fora da ordem, chame-me então a ela. 
Eu entrego ao desprezo que merecem, se foram dirigidas a mim, as palavras que há pouco 

se ouviram de oposicionista enraivecido. 
O SR. PRESIDENTE: – Para que há de supor que lhe foram dirigidas? 
O SR. D. MANOEL: – Eu não o suponho; mas digo: se foram dirigidas a mim as palavras – 

oposicionista enraivecido – declaro que as entrego ao mais soberano desprezo. Agora direi que 
tenho um interesse; quem duvida disso? Tenho um interesse, o interesse de que trata La 
Rochefoucauld; se o não leram não tenho culpa disso. Sim, senhores, quando eu, por exemplo, 
por amor da glória, me exponho a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



perder a minha vida, mesmo sem essa restrita obrigação de soldado, tenho, como diz o filósofo, um 
interesse; e qual é? Esse amor da glória, essa reputação de ser tido entre os meus concidadãos por homem 
que prefere à vida o bem estar da pátria. Quando me coloco à frente de um ministério para o dirigir, para lhe 
impor mesmo as minhas ordens, tenho um interesse; e qual é? Pode ser o interesse de bem servir ao meu 
país unicamente, ou pode ser, na frase do filósofo, que exista em mim o interesse natural de primar, por ser 
sempre no país pessoa proeminente. Esta é que é a filosofia; quem não lê filósofos não entende destas 
coisas. Mas eu, graças a Deus, leio, tenho muito bons livros, não me aplico nem à medicina, nem mesmo ao 
código militar da Bélgica, e prefiro os filósofos. 

O Sr.Jobim dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. D. MANOEL: – Isso é bom para V. Exª.; mas eu, que sou magistrado, hei de aplicar-me a uma 

ciência que não me serve, hei de estudar medicina? 
O SR. JOBIM: – Não faz mal que todos tenham idéia de tudo. 
O SR. D. MANOEL: – Enciclopédico era Voltaire, nós não somos Voltaires. V. Exª. bem sabe o 

preceito de Genuense: "Não dividais a vossa atenção para muitas coisas, porque, dividida, faz-se menor e 
inata para coisa alguma." 

Há pois interesse em tudo, vem perfeitamente desenvolvido por Bentham e outros. E o que é a 
utilidade? é o interesse. Não é o interesse do homem que se vende, esse é vil e baixo; mas o interesse da 
glória, de dizer ao país "Eu pela minha posição, estudo, capacidade, tenho chegado a ocupar um lugar 
elevado, os meus concidadãos conhecem isso, conhecem que pelos meus merecimentos cheguei a este 
lugar;" este interesse todos os tem. Eis o que eu disse, e até acrescentei que não há nada de desairoso, e 
se o há, erro com La Rochefoucauld, que, como V. Exª. sabe, tem por base das suas máximas o interesse. 
Como pois é isto objeto de censura? A censura aqui prova que o não leram, e disso não tenho culpa. 

Ora, quando eu citei essa máxima, é verdade que não vinha inteiramente a propósito; mas foi para 
responder a uma parte do discurso do nobre senador por Minas, que ontem reparou muito em que eu 
usasse da palavra interesse. Quis tirar os escrúpulos do nobre senador; mostrar que o interesse é o 
verdadeiro móvel das ações humanas; isto diz um filósofo, se erro é com ele. E põe-se isto em discussão 
neste século, no século do interesses? Qual é o meu interesse nisto? Tenho um, e é que o meu país diga, 
por exemplo: "Este meu representante cumpre o seu dever." Tenho interesse em que meus constituintes 
digam: "Este homem faz tudo quanto pode para bem cumprir o mandato que lhe entregamos." Esta 
reputação de que quero gozar perante meus concidadãos, é o meu interesse. Quando eu, como 
magistrado, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



faço justiça, tenho muito interesse, além do interesse geral, em que os meus concidadãos digam: "É um 
magistrado honrado, tem bela reputação." Eis o meu interesse. Se eu fosse agora entrar na demonstração 
desse sistema, eu lhes diria o que diz La Rochefoucauld: "A base de todas as ações humanas é o 
interesse." E nesta parte um nosso ilustre compatriota também assim diz nas suas máximas, guiando-se 
pela teoria adotada por La Rochefoucauld. Por conseqüência, não venham aqui falar em oposicionista 
enraivecido. Enraivecido de quê? Do projeto? Se eu atacasse o orçamento com tanta força, podia dizer-se 
isso, talvez com razão; mas porque me enraiveço contra um projeto que me tem mortificado no fundo da 
minha alma, porque tenho um coração bem formado... tão bem formado o tivessem esses... 

O Sr. Presidente faz ao orador uma observação que não ouvimos. 
O SR. D. MANOEL: – Isso é que não sei se V. Exª. me pode impedir que diga. Eu não falo do senado, 

refiro-me aos que me têm lançado em rosto defeitos que não tenho, graças a Deus. 
Portanto, em que faltei as conveniências, usando de um meio que me dá o regimento, quando eu não 

deixo o governo do meu país sem os meios necessários para o dirigir? Não disse eu há pouco ao Sr. 
ministro da fazenda: "Se precisais de crédito para continuar a sustentar as despesas da guerra; se as 
rendas ordinárias não são enfim suficientes para fazer face a estes saques que se devem aceitar e pagar, 
contai comigo na votação; não vos negarei um real para esse fim?" Isto é ser oposicionista enraivecido? 

O SR. PRESIDENTE: – Não é com o nobre senador. 
O SR. D. MANOEL: – Eu disse – se é. – Mas a quem se respondia? Quando eu digo ao governo do 

meu país, que pede tantos mil homens, que se pedir mais, que se mostrar a necessidade deles para sair 
triunfante da luta que se agita nas margens do Prata, não lhe negarei essa força, o que é isto, senhores?... 
Mas, quando se trata de um projeto destes, eu envido todos os meus esforços para que não passe. Estou 
no meu direito, uso dele. O que faz o oposicionista quando se trata de medidas destas? Emprega o último 
recurso para que ela não venha a ser lei; e donde tira este recurso? Do regimento. Depois que o projeto 
passa, então é necessário respeitar a decisão do senado; e se passa em ambas as câmaras e tem a 
sanção do poder moderador, é de mister abaixar a cabeça e dizer: "É lei do meu país, hei de obedecer-lhe 
até que seja revogada." Mas antes, é dever rigoroso do oposicionista lançar mão de todos os meios que lhe 
dá o regimento para evitar que passe; tanto mais que devemos opor capricho a capricho, acinte a acinte. 
Sim, este projeto é um acinte, é um capricho, e nós devemos opor acinte a acinte, capricho a capricho. A 
maioria faça o que julgar conveniente em sua sabedoria; mas enquanto a decisão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



não for tomada, enquanto estivermos convencidos dos motivos que fazem que se continue a discussão 
deste projeto, havemos de continuar a combatê-lo por todos os meios; eu, infelizmente, tenho-os esgotado, 
mas se ainda algum me ocorrer hei de empregá-lo. E digo mais se porventura entender que este projeto vai 
causar a desgraça do meu país, que vai promover uma conflagração geral, que é um verdadeiro facho de 
anarquia, declaro que estou no meu direito retirando-me da casa, não votando, como fizeram em outro 
tempo esses que me querem dar lições, lições que eu rejeito, que repilo com toda a força de que sou capaz. 

Pode vir a rolha, podem apresentar esta medida, nós também faremos o que nos cumprir. Não se 
persuadam que faremos caso de suas ameaças; devem estar convencidos de que esta oposição não faz 
caso de ameaças, não teme ordens desses intrusos governadores. Eu, Sr. presidente, tomei a tarefa de 
combater estes governadores, esta chancelaria, hei de combatê-la todos os dias e a todas as horas 
enquanto puder; hei de dizer ao governo que não a tolere, que não receba ordens, nem admita a sua frente 
esses governadores de que não precisa. Hei de também dizer sempre ao senado: – Srs. senadores, não 
tendes vós todos dado direção às províncias e ao império em ocasiões as mais críticas? Como é que 
precisais de direção além daquela que compete ao Sr. presidente na forma do nosso regimento? Não, não 
precisais dela. – Eu sou o mais fraco de todos, e declaro que não preciso da direção desses intitulados 
governadores. 

O SR. PRESIDENTE: – Rogo ao nobre senador que se restrinja ao objeto em discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Pois V. Exª. não ouviu o que se nos disse. 
O SR. PRESIDENTE: – Não se tratou de direção, falou-se em uma medida que se julgou necessária. 
O SR. D. MANOEL: – Ameaçaram-nos com alterações do regimento. 
Senhores, este adiamento é sério, é grave; é por causa da seriedade, da gravidade das 

circunstâncias que o nobre senador o apresentou, e que nós o temos apoiado; é justamente porque 
meditamos nas circunstâncias do país que entendemos que convém demorar esta medida. A maioria faça o 
que quiser; mas nós, enquanto tivermos os meios do regimento, devemos e havemos de lançar mão deles. 
Como se pode tachar de menos grave, de menos séria uma medida apresentada pelo nobre senador pelo 
Maranhão, quando ele usa do seu direito na forma do regimento, e quando de mais a mais, repito, isto se 
tem praticado imensas vezes em todos os parlamentos? Quem não lê hoje as discussões do parlamento, 
quem não sabe os meios de que se lança mão para demorar uma medida, quem não sabe a história do 
nosso parlamento? Quem ignora o que se tem feito nesta casa? Pudesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eu mandar dez adiamentos, pudesse eu falar sobre todos eles, tivesse eu forças para os sustentar horas e 
horas, que eu o faria, na convicção de que prestava ao meu país um serviço relevante, na convicção em 
que estou que este projeto é bárbaro e horroroso, é um cacho de discórdia atirado ao meu país; que este 
projeto, se está em discussão, é por um acinte, por um capricho, e a oposição não está disposta a sofrer 
caprichos nem acintes de ninguém. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador atribui a um capricho a discussão do projeto, creio que o 
não pode fazer. Tacha a maioria do senado de caprichosa. Quem admite o projeto à discussão é o 
regimento. 

O SR. D. MANOEL: – Pois a maioria do senado já decidiu este projeto? 
O SR. PRESIDENTE: – Está em discussão, e maioria não o tem rejeitado até agora. 
O SR. D. MANOEL: – Pois nós estamos fazendo com que ela o rejeite, ou pelo menos com que o 

adie. 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pode defender o adiamento como quiser, mas sem atribuir 

más intenções a ninguém. 
O SR. D. MANOEL: – Pois eu não posso dizer que o ministério tem um capricho? Posso dizê-lo, e 

coisa ainda mais forte. Essa é boa! Pois o ministério é composto de anjos, não tem acintes, não tem 
caprichos, quando todos os têm? 

Há pouco disse eu que me constara que um dos Srs. ministros dissera que não precisava deste 
projeto para governar o país, mas que hoje era necessário que ele passasse, como quem diz: "Estamos 
comprometidos, agora parece mal recuar." Aqui está o capricho. Não quer V. Exª. também que eu consulte 
as luzes do nobre senador por Pernambuco, que (não sei se é verdade ou não) parece que não aprova o 
projeto? Não é o seu voto tão valioso e respeitável? Ora, se nós conseguirmos que o nobre senador por 
Pernambuco se digne tomar o projeto em consideração e se lhe faça algumas modificações, não teremos 
conseguido alguma coisa? 

(Há um aparte.) 
Eu não falo mais, Sr. presidente, e a razão é clara, é porque estou cansado, senão havia de falar até 

dar a hora, queria ver quem me havia de proibir, sendo V. Exª. no caso de infringir o regimento, ou se esses 
que... (Há vários apartes.) 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Nós temos direito de reclamar a observância do regimento. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu torno a pedir ao nobre senador que, se continuar, se limite à matéria do 

adiamento. 
O SR. D. MANOEL: – Eu obedeço sempre, quando V. Exª. me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chama à ordem; mas peço licença para mostrar que estou na ordem... 
O SR. PRESIDENTE: – Eu espero que o nobre senador não me queira levar a medidas extremas; eu 

não o desejo. 
O SR. D. MANOEL: – Quando, apesar das razões que dou, V. Exª. me diz que não estou na ordem, 

obedeço sempre, V. Exª. bem sabe que o respeito muito; deixo o caminho que ia seguindo, e vou por outro. 
Mas, quando V. Exª. aquiesce às minhas razões, suponho que tenho mostrado que vou em bom caminho, e 
V. Exª. com o seu silêncio faz-me a honra de concordar em que estou na ordem. 

Ora, V. Exª. não me há de permitir, por exemplo, que pergunte a um dos Srs. ministros se apóia o 
adiamento? Perguntarei principalmente ao Sr. ministro da guerra. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Acho-o inteiramente escusado. 
O SR. D. MANOEL: – Então já o nobre senador fez o seu estudo sobre o projeto? Promete falar? Aí 

está, eu queria ouvir as razões... 
O SR. PRESIDENTE: – Mas o nobre senador sabe que não são admitidas as perguntas, porque 

transformam a discussão em diálogo. 
O SR. D. MANOEL: – Então não me dirigirei ao Sr. ministro; perguntarei a V. Exª. se me é lícito 

perguntar ao Sr. ministro da guerra, sem me dirigir a ele, se ele sustenta o adiamento. Estará o nobre 
ministro disposto a continuar no seu mutismo, no seu silêncio, ou há de romper o seu silêncio e destruir as 
razões valentes com que a oposição tem destruído o seu projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador bem vê que se o Sr. ministro quiser falar não precisa 
dessas perguntas. O que isso faz é causar algum descontentamento, e talvez provocar um incidente 
desagradável. 

O SR. D. MANOEL: – Pois perguntar-lhe se quer falar é provocar?... Bem, abandonarei este terreno. 
Tornarei porém a invocar o auxílio; o apoio do nobre senador pela Bahia que está próximo de mim; parece-
me que ele vai apoiar o adiamento, porque suponho que há dias a esta parte ele tem feito um estudo 
profundo do projeto. 

O SR. GONÇALVES MARTINS: – Peço-lhe por favor que não me faça seu palito, falemos 
seriamente. 

O SR. D. MANOEL: – Aqui não há palitos; supor que o nobre senador tem estudado profundamente o 
projeto não é ofendê-lo, nem tão pouco invocar o seu apoio. 

O Sr. Gonçalves Martins e outros Srs. Senadores dão apartes que não ouvimos, e que cobrem a voz 
do orador. 

O SR. PRESIDENTE: – Ordem! 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Eu peço a execução do regimento. 
O SR. D. MANOEL: – Eu digo que suponho que o nobre senador 
 
 
 
 
 
 
 



pela Bahia tem feito estudo sobre este objeto, creio que estou na ordem, V. Exª. é que me há de dizer se 
me afasto dela. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas a que vem isso para a discussão do adiamento? 
O SR. D. MANOEL: – Eu vou dizer. Ele tem feito estudo, tem conhecido os males que este projeto 

pode causar, e então, como homem político, como homem prático, há de naturalmente concorrer com o seu 
voto para que seja demorado pelo menos um projeto, que ele, no meu conceito, tem estudado 
maduramente, e reconhecido que é mau. 

O SR. PRESIDENTE: – Isso não é razão a favor do adiamento. 
O SR. D. MANOEL: – Pois pedir ao meu colega que se digne apoiar o adiamento, é estranho ao 

adiamento? Não é, V. Exª. bem o sabe. Mas não insistirei. 
Terminarei o meu discurso mostrando que a razão por que o ministério não apóia o adiamento, como 

há pouco disse o Sr. ministro da guerra... 
O SR. COSTA FERREIRA: – Quem sabe? 
O SR. D. MANOEL: – Já me disse que não. A razão por que o ministério insiste acintosa e 

caprichosamente para que este projeto seja aprovado pelo senado, deu-a o grande Tácito nas palavras 
seguintes: 

"Cupido dominandi cunctis affectibus flagrantior est." 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem peça a palavra sobre o adiamento, vou pôr a votos. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, e rogo-lhe que se limite ao adiamento, não produzindo 

matéria estranha. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Agradeço muito a V. Exª. esta advertência que me faz antes de 

principiar a falar, este sinal de amizade. 
Sr. presidente, eu sou muito condescendente, retirara já o meu requerimento, satisfazendo assim a 

vontade dos nobres senadores, que tanto pugnam pelo projeto, se não tivesse medo da maldição do 
profeta, que diz: Vae qui condunt leges iniquas. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado. 
O SR. COSTA FERREIRA: – ...Se não tivesse medo do que diz Isaías: "Ai! desgraçados dos que 

forjam leis iníquas! 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado! 
O SR. COSTA FERREIRA: – É isto, Sr. presidente, que me obriga a não retirar o meu requerimento 

da mesa. Eu condescenderia com os desejos dos nobres senadores, porém não me é possível, sendo dever 
meu, de todos os oposicionistas, de todo o senado, quando entender que um projeto é péssimo, fazer o 
mesmo que outrora a oposição 

 
 
 
 
 
 
 



fazia, dizendo: "Esse governo demônio, esse governo infernal (como eu ouvi), há de se lhe negar o pão e 
água". 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado! está nos jornais. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, se um senador entender que um projeto oferecido à casa 

acarreta males sobre seu país e transtorna a ordem pública, quando mesmo fosse este projeto sustentado 
por uma maioria que pudesse ser semelhante à de Guizot, que levou Luís Philippe a cair do trono... 

(Algumas vozes de – ordem! ordem! – interrompem o orador.) 
O SR. COSTA FERREIRA: – Eu não disse que há nesta casa uma maioria de Guizot, disse: "Quando 

mesmo houvesse na casa uma maioria de Guizot". Se eu entendesse que nesta casa existia uma maioria 
como a de Guizot, não recearia dizer: "Esta maioria é corrupta". Exprimiu-se Foz do modo seguinte no 
parlamento inglês: "Se passar este projeto (isto é, aprovado por uma maioria corrupta), então direi que a 
resistência está sancionada; a questão é só de prudência". Eis o que dizia esse célebre orador e no entanto 
nunca foi reputado desordeiro. 

Se eu visse que a comissão era composta daqueles homens que dizem: "O que uma vez escrevi 
jamais borro" eu talvez que lhe respondesse: "Para quem não borra..." (Risadas.) Se eu entendesse isso 
não mandaria o requerimento à mesa. Mas porventura mandei eu o requerimento apenas se leu aqui o 
parecer da comissão? Não, senhores, mas só depois de ter havido longo debate. Pois eu não hei de 
acreditar que estas razões, que me fazem tanta impressão podem fazer impressão na comissão, que a 
comissão pode mudar sem desar algum? Creio que sim. Apareceu aqui este projeto que se diz de muita 
necessidade; os senhores ministros não disseram palavra, como que trataram isto de resto, entregaram-o à 
comissão para tomar conta dele; dois membros defenderam o projeto como seu, um calou-se... 

O SR. D. MANOEL: – Esse fato é que é inaudito! 
O SR. COSTA FERREIRA: – ... eu digo: Vá o projeto à mesma comissão a fim de que, atendendo às 

razões expostas na casa, o altere conforme entender. – Pois este requerimento é desarrazoado? De que se 
escandalizam os nobres senadores? Julgam-se tão superiores em luzes que aquilo que uma vez disseram 
não pode sofrer modificação alguma? 

O SR. D. MANOEL: – A discussão o tem mostrado. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador que deixe prosseguir a discussão, não dê apartes. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Cada um pode ter o seu amor próprio, e calar-se com ele. 
O SR. PRESIDENTE: – Atenção! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. COSTA FERREIRA: – Eu tenho principalmente muito medo deste projeto pelo que há pouco 
disse o nobre senador pelo Espírito Santo, pelo que ele referiu que se tem praticado no Rio Grande do Sul. 

O SR. JOBIM: – Cortar-se cabeças de espiões sem processo, é muito freqüente, e isso é o que não 
quero. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Ora, diga-me o nobre senador: Ainda que esteja na presidência daquela 
província o nosso honrado colega, o Sr. conde de Caxias, cujo coração é bem conhecido, o que há de ele 
fazer quando aparecerem alguns malvados como testemunhas que quiserem perder um desgraçado pai de 
família dizendo que é um espião? O que há de fazer? O que dirá o conselho? Corte-se a cabeça desse 
homem. Repito, depois do que referiu o nobre senador pelo Espírito Santo, ainda mais receio deste projeto, 
não sou eu que invento, é o nobre senador que o diz. 

O SR. JOBIM: – Então acham que é melhor o estado atual em que se corta o pescoço a quem se 
suspeita ser espião sem processo algum? 

O SR. COSTA FERREIRA: – Pergunto eu, os juízes não hão de julgar conforme os depoimentos das 
testemunhas? E se não julgarem, quantas desordens não haverão nessa província! Senhores, atendamos 
para as circunstâncias do Rio Grande do Sul, não façamos leis bárbaras. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado! 
O SR. COSTA FERREIRA: – Vá o projeto à comissão, os Senhores ministros o modificarão de acordo 

com os membros dela se assim o julgarem conveniente. Eis o meu pedido; é porventura desarrazoado? 
Que interesse teria eu em enfraquecer a província do Rio Grande do Sul? Fazer com que Oribe e Rosas 
sejam vencedores do exército brasileiro? Acaso quereria que meu filho, que se acha no exército, que os 
brasileiros fossem vítimas de Oribe e Rosas? Eu poderia desejar isto? Senhores, a oposição que faço ao 
projeto é meditada simplesmente no interesse do bem público. Outro não tenho. 

Enfim, nada mais direi senão que julgo que se deve de novo meditar sobre este projeto para que volte 
mais elaborado para o senado, para que não fira a constituição, e para que, apesar de não vermos a 
necessidade dele, lhe possamos dar o nosso voto no caso de não ser ele prejudicial ao país. 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem peça a palavra sobre o adiamento, vou pôr a votos. 
O SR. VERGUEIRO: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a apalavra. 
O SR. VERGUEIRO: – Pouco direi para justificar o meu voto a favor do adiamento, apesar de ser 

questão de suma importância; pois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



debaixo dela envolve-se outra de não menor interesse. Há dois grandes objetos a discutir nesta casa: um é 
este de que se trata; o outro é o orçamento; e pouco tempo temos para isto. Mas qual será melhor que reste 
por discutir: este projeto ou o orçamento? Parece-me que é o orçamento que se deve discutir em primeiro 
lugar. O orçamento é uma lei necessária, indispensável; a outra lei não é de absoluta necessidade, pode-se 
passar sem ela assim como se tem passado em todos os tempos anteriores. Apareceram muitas guerras, 
mesmo depois da independência, e esta lei, que não existia, não fez falta nenhuma. Logo, não pode ela 
entrar em competência de urgência com a lei do orçamento, que é inteiramente preferível. Pode-se 
conseguintemente concluir que o tempo que se continua a gastar com a lei em discussão é roubado à 
discussão do orçamento. 

Ora, senhores, é possível meter o orçamento em concorrência com tal medida, e dizer: "Encoste-se 
para um lado o orçamento e tratemos desta lei, e isto quando não há tempo suficiente para a discussão do 
orçamento em toda a sua plenitude? Havemos de levá-lo de assalto, pois não há tempo para tratar de todas 
as questões; porque, além do que é próprio do orçamento, contém ele muitos artigos que demandam longo 
exame. Devemos porventura discutir mal o orçamento, e quando já não estamos habilitados para dar a essa 
discussão toda a extensão que exige, ainda lhe havemos tirar mais tempo? Parece-me que isto é faltar aos 
nossos deveres. A nossa obrigação é tratar em primeiro lugar daquelas leis que são absolutamente 
necessárias; e quando restar tempo, então tratar das desse gênero e de outras. Se se atender a estas 
razões, poderá não se votar a favor do adiamento. 

Pois, senhores, não é melhor adiar este projeto, mandá-lo à comissão para que ela o reconsidere? Eu 
hei de acrescentar uma emenda ao requerimento, para que a comissão convide aos Srs. ministros, que são 
membros da casa, para conferenciar com ela. 

Diz-se que a comissão já deu a sua opinião, que não pode pensar de outro modo. Senhores, seria 
fazer-lhe uma injustiça supô-la tão teimosa, que se diga que não pode mudar de opinião. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Só o senhor é que quer ser teimoso? 
O SR. VERGUEIRO: – Eu não quero ser teimoso; o que não quero é que se diga que os nobres 

membros da comissão são teimosos. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Nós temos direito de conservar a nossa opinião, assim como o senhor de 

conservar a sua. 
O SR. VERGUEIRO: – Se eu insisto nas minhas opiniões é porque estou plenamente convencido 

delas. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – E nós não estamos? 
O SR. VERGUEIRO: – Eu não digo que não estão; o que digo é que só por teima se pode insistir, à 

vista das razões que se apresentaram em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. CARNEIRO LEÃO: – E eu digo que só por teima é que se pode insistir nessas. 
O SR. VERGUEIRO: – Só por teima é que se poderia insistir em preferir esta discussão à do 

orçamento. 
Eu entendo que esta remessa à comissão é conveniente. Este projeto já não é o mesmo que foi 

apresentado originalmente, sofreu uma emenda muito grande, pode ainda sofrer outra. Parece-me que a 
comissão disse que a emenda fora apresentada pelo mesmo nobre ministro autor do projeto original. O que 
é certo é que ela mudou de opinião; não levo isso a mal, antes louvo muito. Conheceu que ia por um campo 
muito vasto, encolheu as velas, mas ainda não as encolheu como convinha, ainda ficou navegando muito 
além da constituição. Pois com este exemplo muito louvável não posso ter esperança de que sendo este 
projeto revisto pelas mesmas pessoas o modifiquem novamente? 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Quem entende que é ruim é que o deve modificar, e não quem entende 
que é bom. 

O SR. VERGUEIRO: Eu já disse que era o pior possível, que era péssimo, que forma juízes de 
cabos-de-esquadra, bastava isto... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Isso não está no projeto. 
O SR. VERGUEIRO: – Pode passar, mas não sem levar consigo a indignação pública; pode passar, 

mas é ferindo de morte as instituições, revogando completamente artigos da constituição. (Apoiados.) Passe 
embora, se se entende que é bom, eu fico a salvo em cumprir o meu dever, e quero empregar todos os 
meios que conduzirem para isso. Tinha esperanças, muitas esperanças na comissão de que, refletindo 
novamente e conferenciando com os Srs. ministros, havia de recuar da grande avançada que fez, 
destruindo muitos artigos da constituição. Tinha essa esperança, um dos membros da comissão nega-ma... 
Mas assim mesmo não me convenço, persuado-me mesmo que se há de chegar à razão, que o momento 
há de vir em que respeite a constituição, e nesse momento há de retratar as suas opiniões. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – O senhor é que há de retratar-se. 
O SR. VERGUEIRO: – Pode ser que o nobre senador tenha essa esperança; mas não me tire 

também a doce consolação; deixe-me ter a esperança de que o nobre senador se retratará. Espero, confio 
muito em que, pensando friamente no negócio, e principalmente conferenciando com os nobres ministros, 
há de conhecer que nenhum proveito lhes resulta desta lei, que não tiram daqui utilidade nenhuma, que não 
aumentam a força do exército, pelo contrário, diminuem-na com a indignação pública que necessariamente 
há de haver contra a lei. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado; já há. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. VERGUEIRO: – Para conhecer isto não é necessário muita penetração; basta o senso comum. 
Pois se vir que se suspendem as garantias por esse modo, quando a constituição tem definido os casos em 
que podem ser suspensos, o que quer dizer que em mais caso nenhum o podem ser, não se há de indagar 
a nação?... 

O SR. D. MANOEL: – Já está. 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador entra na discussão do projeto chamado pelos apartes. 
O SR. VERGUEIRO: – Eu não saio da questão; tiram-me dela. 
Mas, senhores, a força do meu argumento é esta, é a colisão em que estamos, que todo o tempo que 

gastamos com esta lei é tirado da discussão do orçamento; que nos veremos obrigados a discutir muito por 
alto. Pode haver uma prorrogação, é verdade, mas nós podemos contar com isso? Não é do nosso dever 
continuar a cumprir as nossas obrigações pelo tempo que a constituição nos tem marcado? 

A lei do orçamento é necessária, é uma lei que a constituição determina que se faça, e aquela de que 
tratamos não está no mesmo caso; pode fazer-se, se entendermos que assim convém ao bem público; mas 
até digo que nada vejo nela que possa produzir algum interesse. O que há aqui? Uma transferência, uma 
aniquilação do poder judiciário. Mistura-se o poder dos juízes de direito e dos desembargadores com os 
poderes dos cabos-de-esquadra, com os conselhos de guerra, com as comissões militares; põe-os ao nível 
dos juízes de primeira instância e das relações. Eis o que se faz. Pois isto pode ser proveitoso, haverá 
pressa em que passe este flagelo? Eu suponho que quanto mais o demorarmos melhor é. Esta é a minha 
opinião. Nem por isso quero negar o direito que têm os membros da nobre comissão de pensarem o 
contrário; mas eu penso assim; penso que toda a demora que este projeto sofrer, é de utilidade pública; é 
um mal que se retarda, o que já é alguma coisa; talvez que se não passasse este ano ficasse para a sessão 
vindoura; então seriam arrefecidos os ânimos, e talvez que se entendesse melhor a constituição, que ela 
fosse mais respeitada. 

Eu queria fazer a emenda para que se convidassem os Srs. ministros. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu tenho de informar ao nobre senador de que a lei do orçamento está na 

ordem do dia. A matéria de que se trata já estava em terceira discussão, e parecia-me que não havia mais 
nada que dizer, que era objeto já decidido, porque ultimamente não se tem feito mais do que repetir os 
mesmos argumentos. 

O SR. VERGUEIRO: – Eu ainda tinha muito que dizer sobre ela. 
A minha emenda é esta: (Lê.) 
"Adite-se – convidando-se os nobres ministros membros da casa para conferirem com a comissão. – 

Vergueiro." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A razão principal que tive, foi ouvir dizer na casa que havia alguns dos Srs. ministros que não eram 
da opinião que passasse a lei. 

O SR. MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS: – Está perfeitamente enganado. 
O SR. VERGUEIRO: – Ouvi dizer isto, não sei quais são os que concordam e os que não concordam. 

Convidando a comissão os nobres ministros, eles darão o seu parecer, e talvez modifique a sua opinião. 
Parece-me que é muito conveniente. 

Eu queria desde já a urgência para se tratar do orçamento, mas isso fica para depois que se votar 
sobre esta emenda; creio que ninguém se negará a essa urgência. Deste modo, enquanto se discutir o 
orçamento, estará este negócio na comissão, terá ela muito tempo para pensar, para conferenciar com os 
Srs. ministros, e para resolver. (Apoiados.) Tenho toda a esperança, apesar do desengano que me tem 
dado um dos nobres membros da comissão, que haviam de chegar-se à razão. Isto foi uma obra repentina, 
uma alucinação que muitos bons espíritos podem ter. Com efeito, aterrados com a guerra que se lhes 
apresentava diante, disseram: "Vamos propor alguns meios"; julgando que isto eram meios de guerra, 
quando eu creio que, se são meios de guerra, são o de guerra para os brasileiros, mas não o podem ser 
contra o inimigo. Por exemplo, impõe-se a pena de morte aos espiões, mas essa pena já estava declarada 
nos artigos de guerra, o general lá se arranjava com eles como podia. Muitas vezes, quando ele entendia 
que convinha, aplicava-a, outras vezes poderia pensar que era melhor ver se comprava os espiões e servir-
se deles; dava-se ao general toda a latitude para fazer o que quisesse. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador começa a discutir a lei. 
O SR. VERGUEIRO: – Isto são razões que eu dou para que refletindo-se nelas se veja que não é 

necessário violar a constituição para dar força ao exército. Violar a constituição é tirar força ao exército, é 
diminuir o patriotismo. O patriotismo é o amor das instituições, mas quando elas são rasgadas não se lhes 
pode ter amor nenhum; para se acharem é necessário que sejam respeitadas. Eis como esta lei, em lugar 
de dar força contra o inimigo, tira a força, porque diminui o patriotismo; não se ama bem a pátria quando se 
não sabe o que é. Quando se respeita a constituição, todo o brasileiro diz: "Eu tenho os direitos que me são 
concedidos aqui"; mas quando esses direitos são sujeitos a comissões militares, quando se destrói o poder 
judiciário, quando se suspendem garantias fora dos casos e dos meios que a constituição quer, então ele 
diz: "De que me serve isto? Que pátria é esta minha? Se o pacto fundamental, se as garantias que eu tenho 
são abolidas por esta lei?" Daqui a amanhã ficarão todas abolidas. E como se pode amar as instituições, 
como se pode ter amor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pátrio, quando não há esse respeito sagrado às instituições? Decerto que o não pode haver. 
Portanto, creio que, se a comissão refletir, há de ver que não se aumenta nada a força contra 

o inimigo, antes se diminui; e então reconhecendo isto há de recuar infalivelmente. Contudo talvez 
que o não reconheça, porque os pensares dos homens são muito diversos; mas como isto me 
parece claro e evidente, que não são necessárias mesmo essas grandes inteligências que 
compõem a comissão para ser compreendida, que qualquer homem do senso comum o pode 
compreender bem, tenho muita esperança que a mesma comissão modifique a sua opinião a esse 
respeito. Por isso voto pelo adiamento. Já dei a razão por que entendo que ela deve também 
conferenciar com os Srs. ministros. 

A emenda do nobre senador é apoiada, e bem assim a seguinte subemenda: 
"Proponho que, desprezado o adiamento proposto e qualquer outro, se considere o projeto 

urgente para se terminar a sua terceira discussão com preferência a qualquer outro. – Carneiro 
Leão." 

O SR. COSTA FERREIRA: – Força é confessar que caí na esparrela de dizer que havia de 
pedir a urgência para a lei do orçamento. Por isso entendeu o nobre membro da comissão que era 
bom já pedir a urgência para o que se está discutindo! Se se está discutindo, de que serve esta 
urgência? Se o meu requerimento caísse, eu pedia a urgência da lei do orçamento, porque 
continuando esta discussão podia não nos restar tempo para nos ocuparmos com aquela lei, sem 
a qual não podemos passar. Suponhamos que cada um dos membros da oposição imita ao nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte que hoje falou alguma coisa, e era muito para desejar que 
falasse mais, o que não fez, segundo creio, não por falta de matéria, mas por estar nimiamente 
cansado; suponhamos, digo, que estes poucos membros da oposição entendem que este projeto, 
sendo filho da revolução francesa, como eu mostrei, filho legítimo e irmão do projeto que se 
publicou, como fiz ver, pela lei de janeiro da revolução francesa; suponhamos, digo, que os 
membros da oposição entendem que o projeto não deve passar, que lançam mão de todos os 
meios a seu alcance e que continua uma discussão prolongada, havemos de ficar sem lei do 
orçamento? Não devemos cumprir esse nosso dever? Parece que já se sabe que se há de prorrogar 
a sessão. Só quem tem uma confiança tal, a certeza de que em dando uma palavra há de ser 
obedecido, é que pode propor semelhante urgência. É nosso dever discutir e votar a lei do 
orçamento. Temos estado quase em puro ócio, Sr. presidente, força é confessar; sessões apenas 
de uma ou duas horas de trabalho; hoje, graças a Deus, ao menos o projeto produziu este bem, já 
se trabalha por 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estamos, Sr. presidente, no dia 19 do mês, ainda não há orçamento, e quer-se tratar com 
preferência desta lei que pode levar ainda muitos dias a discutir-se! Não se trata do orçamento, de 
dar aos Srs. ministros os meios que lhes são necessários para eles sustentarem esta guerra; não se 
trata disto; os nobres membros da maioria não têm pressa; entendem talvez que os ministros 
podem gastar à sua vontade sem lei! Marchamos bem assim? 

O meu nobre amigo quer que os Srs. ministros vão às conferências da comissão... Ou eles 
querem ou não querem o projeto; se o não querem ficarão lá mudos como têm aqui estado; de 
que serve a sua presença? Se o querem, se têm interesse nele, lá irão, não precisam de convite, 
nem que lhe ensinemos o que devem fazer; eles sabem melhor do que nós onde lhes aperta o 
sapato. Não sei se agora é ocasião de mandar à mesa uma emenda, para que se trate com 
urgência da lei do orçamento; não sei se a urgência que se propôs o embaraça. 

O SR. PRESIDENTE: – Mesmo esta urgência que o nobre senador por Minas requereu é 
inútil, porque o projeto está em discussão. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mas a emenda foi apoiada. 
O SR. PRESIDENTE: – Não na parte em que se opõe ao regimento. Segundo este, não se 

pode interromper a discussão de qualquer matéria senão para oferecer emendas, propor 
adiamento fixo ou determinado, e para reclamar a ordem. Ora, se a matéria está em discussão, 
não tem lugar requerer-se a sua urgência. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Então não se vota? 
O SR. PRESIDENTE: – Sobre a urgência não. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Já se vê então que o nobre autor da emenda há de responder 

no dia de juízo no vale de Josaphat por essa ação ociosa. Não digo portanto mais nada sobre isto, 
em tempo mandarei o meu requerimento. 

Julga-se discutido o adiamento, e posto à votação é rejeitado. 
A emenda do Sr. Vergueiro fica prejudicada. 
O SR. PRESIDENTE: – Agora temos a emenda do Sr. Carneiro Leão, que diz que se 

considere o projeto urgente para se terminar a sua terceira discussão com preferência a qualquer 
outro. Sobre a urgência não pode votar-se, porque o projeto está em discussão; mas há de votar-
se sobre a outra parte, para que termine essa discussão com preferência à de qualquer outro. 

Consultado o senado é aprovada a segunda parte da emenda. 
O SR. VERGUEIRO (pela ordem): – O que foi que se aprovou? 
O SR. PRESIDENTE: – Que a discussão do projeto continuasse até terminar, com 

preferência à de qualquer outro. 
O SR. VERGUEIRO: – Pois esse requerimento está discutido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Sim senhor, conjuntamente com o adiamento. 
O SR. VERGUEIRO: – Eu ouvi dizer que se estava discutindo o adiamento e não a urgência. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Até V. Exª. disse que era ilegal. 
O SR. PRESIDENTE: – A urgência não estava em discussão, por que não se podia admitir urgência 

sobre um projeto que já se estava discutindo. Havia porém outra parte para que a discussão se ultimasse de 
preferência à de qualquer outro objeto, e foi isso o que se venceu. 

VOZES: – Votos, votos. 
O SR. VERGUEIRO: – Sobre quê? 
O SR. MONTEZUMA: – Sobre o projeto original. 
O SR. VERGUEIRO: – Como sobre o projeto? 
O SR. PRESIDENTE: – O projeto estava em terceira discussão, o adiamento caiu, não há quem 

tenha a palavra... 
O SR. VERGUEIRO: – Eu ainda tenho que dizer. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Pois peça a palavra. 
O SR. VERGUEIRO: – Mas é que eu duvido muito da legalidade do que se decidiu sobre a urgência... 
O SR. COSTA FERREIRA: – E eu também, o Sr. presidente declarou que não se tratava dessa 

emenda. 
O SR. PRESIDENTE: – Já expliquei como entendi esse objeto de acordo com o que o regimento 

dispõe. Sobre isso não admito mais discussão. 
O SR. VERGUEIRO: – Bem, seja como for, eu peço a palavra. 
O SR. D. MANOEL: – Já deu a hora. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para amanhã sobre o projeto. A ordem do dia é a mesma. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e meia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
Sumário. – Projeto sobre o julgamento de vários crimes militares. Votação. – Discussão do orçamento 

do império. Discursos dos Srs. D. Manoel, Jobim, Carneiro Leão, Vergueiro, visconde de Mont’Alegre, 
visconde de Olinda, e Montezuma. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do Sr. ministro da marinha, remetendo um dos autógrafos 

sancionados do decreto que fixa as forças de mar para o ano financeiro de 1852 a 1853. – Fica o senado 
inteirado, e manda-se comunicar à câmara dos Srs. deputados. 

Lê-se e fica sobre a mesa a redação das emendas aprovadas pelo senado ao projeto da câmara dos 
Srs. deputados de 1850, concedendo uma subvenção ao teatro de S. Pedro de Alcantara, ou outro desta 
corte. 

É aprovado o seguinte parecer: 
"A comissão de marinha e guerra, à vista do ofício do ministro e secretário de estado dos negócios da 

guerra, acerca da pretensão de D. Anna Joaquina de Mariz Lorena, é de parecer que se oficie ao Sr. 
ministro e secretário de estado dos negócios do império, exigindo os documentos que em data de 14 de 
agosto de 1849 lhe foram remetidos por aquela repartição." 

"Paço do senado, em 19 de agosto de 1851. – J. Saturnino. – Gonçalves Martins." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDEM DO DIA 
 
Continua a terceira discussão, adiada pela hora na última sessão, do projeto – I – deste ano, 

oferecido pela comissão de constituição, estabelecendo o processo e julgamento de alguns crimes por meio 
de conselhos de guerra, com as emendas aprovadas na segunda discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Vergueiro pediu ontem a palavra, mas não se acha presente. Não 
havendo mais quem peça a palavra, consulto o senado se julga a matéria suficientemente discutida. 

Julga-se discutida a matéria, e posto o projeto à votação, é aprovado para ser remetido à outra 
câmara, indo primeiramente à comissão de redação. 

O SR. COSTA FERREIRA (pela ordem): – Como passou este projeto?... Eu declaro que não votei por 
ele; achava-me de pé casualmente. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pode mandar a sua declaração de voto. 
O SR. D. MANOEL: – Qual!... Não precisamos. Nós destruímo-lo; o país não nos lê? 
Estando presente o Sr. senador ministro do império, é sem debate aprovada em primeira discussão a 

proposta do poder executivo e emendas da câmara dos Srs. deputados, orçando a receita e fixando a 
despesa geral do império para o exercício de 1852 a 1853, e entra logo em segunda discussão o art. 2º, 
relativo à repartição do império, com as emendas da outra câmara. 

O art. 1º fica adiado, segundo o costume, para ser votado depois o 6º. 
O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, entro desanimado nesta discussão, muito desanimado, porque 

não gosto de discutir senão com quem discute comigo, não gosto de falar senão quando me respondem; 
quando não se discute, gosto pouco da discussão. Ora, eu estou acostumado nesta casa a discutir com os 
Srs. ministros, não digo bem, estou acostumado a falar sobre objetos dos diferentes ministérios, e sem ter 
resposta muitas vezes dos Srs. ministros. É porventura esta a primeira vez que vou falar sobre negócios da 
repartição do império? Não. Já alguma vez tive resposta? Não. Por conseqüência de que me serve falar? 
Estou me cansando sem nenhum resultado. Todavia, como eu não quero demorar a discussão do 
orçamento, pelo contrário quero abreviá-la quanto se possa, porque desejo muito que não haja prorrogação, 
ou que, havendo-a, seja por poucos dias. Vou fazer breves reflexões, sem me importar que o Sr. ministro 
me responda, e até desejando que o não faça, para se não constranger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, voto contra todo o aumento de despesa que a câmara dos deputados fez ao 
orçamento, aumento não pedido na proposta apresentada pelo governo. 

Senhores, é o maior contra-senso que se possa imaginar este aumento de despesa em uma 
época tão crítica, quando estamos por toda a parte cercados das maiores dificuldades, quando as 
nossas despesas crescem a um ponto que horroriza, por que o que se diz é, que apesar de ter a 
alfândega rendido no mês passado, 1.200 e tantos contos essa receita considerável foi absorvida 
em um momento, segundo me consta, com o pagamento de letras sacadas do Rio Grande do Sul 
contra o tesouro nacional. Também me consta que o Sr. ministro da fazenda ficará muito agoniado 
com esses saques extraordinários, e creio que é isso o que o tem trazido triste e melancólico, 
como tenho observado. E com efeito o caso não é para menos. 

Mas, Sr. presidente, eu não discuto sobre a necessidade de saques. Já ontem disse que estou 
pronto a concorrer com o meu contingente para que se satisfaça essa despesa. Nós estamos 
empenhados em uma luta, não havemos de querer sair mal dela, é necessário invadir até o último 
esforço, não olhar quantia alguma que seja necessária para que saiamos airosamente. Hoje, 
senhores, não é questão de ministério, não é questão de partido, é questão da nação. O senado 
sabe avaliar perfeitamente as conseqüências que podem seguir-se de um revés que sofram as 
armas brasileiras nas margens do Prata; e o senado que sabe avaliar perfeitamente as 
conseqüências de tal acontecimento, não pode por certo recuar ante meio algum que em sua 
sabedoria entenda necessário para o prevenir. 

Eu por certo não hei de negar ao governo do país, nem a força, se porventura ele julgar que 
se deve aumentar a que foi pedida e que já está decretada, nem mesmo quaisquer quantias que 
sejam necessárias tanto para aumentar essa força, como mesmo para qualquer outro objeto 
(entenda-me bem o senado) que esteja ligado com o bom resultado da luta em que a esta hora 
talvez estejamos empenhados nas margens do Prata. 

Mas, Sr. presidente, quando nós, dizia eu, nos achamos envolvidos em tamanhas 
dificuldades, quando as nossas despesas crescem de uma maneira horrível é que se vai aumentar 
a despesa na câmara dos deputados? É que pedindo o governo 200:000$, por exemplo, para obras 
públicas a câmara dos deputados dá 500; indo assim adiante dos desejos do ministério? Em 
algumas rubricas diminuiu quantias de 3 ou 4:000$, em outras aumentou pequenas somas, mas 
nesta rubrica, em vez de 200:000$000 pedidos pelo governo deu 500! E o governo aceitou, 
porque não há governo que não aceite o oferecimento de dinheiro. "Até agora, disse ele, julgava 
que bastaria despender 200:000$ com esta rubrica, por isso pedi essa quantia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mas como dais 500, aceito”. Ora, senhores, isto pode ser tolerável? Pode-se aumentar assim as despesas 
quando o país está nas críticas circunstâncias em que sabemos, quando estamos fazendo despesas 
extraordinárias que não sei quando acabarão? Eu não as quero comemorar, porque nestas matérias desejo 
proceder com muita circunspecção. 

Mas assim como estou no firme propósito de não negar ao governo as quantias que ele pedir para 
ocorrer às despesas extraordinárias que as circunstâncias do momento nos obrigam a fazer, quero por outra 
parte também concorrer com o meu voto para a diminuição das despesas, a que chamarei ordinárias, e 
sobretudo para que não se dê ao governo nem um real mais do que ele pediu no seu orçamento; desejarei 
mesmo que se lhes dê menos, e que se façam todas as reduções próprias, como exigem as circunstâncias 
do país. Mas dar-se mais do que o governo pede, só em uma rubrica aumentar as despesas na enorme 
quantia de 300:000$, senhores!... E isto é feito pelos imediatos representantes da nação, por essa câmara 
patriótica que ainda há poucos dias aplaudiu, derramou lágrimas, deu bravos, deu palmas ao Sr. ministro da 
fazenda quando o devia ter censurado da maneira a mais enérgica porque o Sr. ministro da fazenda faltou 
às conveniências e reserva que lhe impõe o alto cargo de conselheiro da coroa! 

O SR. PRESIDENTE: – Não sei se é conveniente censurar assim a câmara dos deputados. 
O SR. D. MANOEL: – Eu não a censuro, digo a V. Exª. o que eu faria se lá estivesse. Se fora 

deputado procederia de outra maneira, porque receio sérios comprometimentos do imprudente discurso do 
Sr. ministro da fazenda. Mas eu ponho de parte isto. Quando a câmara dos Sr. deputados, que é a imediata 
representante do país, por assim dizer, não só dá o que o governo pede, mas vai além dos seus desejos 
oferecendo-lhe só uma rubrica a importante quantia de 300:000$, posso eu aprovar semelhante 
procedimento, posso dar o meu voto a um acréscimo de despesa tão considerável, acréscimo de despesa 
que o governo não pediu, mas que aceitou? 

Ora, todos sabem que 200:000$ é quantia módica para obras públicas, mas note o senado que o 
governo nesta parte regulou-se pelas circunstâncias atuais, viu que não se podia despender mais, e pediu 
unicamente esta quantia. Hei de portanto votar pelo pedido do governo, isto é, pela quantia de 200:000$, e 
contra o acréscimo extraordinário de despesa para que concorreu a câmara dos Srs. deputados com o seu 
voto. 

Não me faço cargo de analisar as outras verbas do orçamento, porque na verdade as quantias não 
são consideráveis; mas declaro ao senado que hei de votar por todas as reduções, por toda a diminuição, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e contra todo o aumento de despesa. Não dou ao governo mais do que ele pede, e mesmo quero ver se lhe 
posso dar menos. 

Eu poderia agora fazer muitas considerações sobre este orçamento, podia analisar todas as suas 
rubricas, poderia perguntar ao Sr. ministro do império o que é feito do projeto sobre eleições que nos 
submeteu no começo da sessão. Foi isso necessário para se fazer passar um adiamento que foi oferecido 
quando entrou em discussão o projeto sobre eleições, creio que elaborado por diferentes membros da casa. 
Entrou esse projeto em discussão, ofereceu-se-lhe um adiamento, dizendo-se que era por pouco tempo, 
que havia trabalhos muito importantes quase prontos. Há três meses e tanto que essa promessa nos foi 
feita, e até agora nenhum trabalho apareceu. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Estão na comissão do senado. 
O SR. D. MANOEL: – Bem. Se esta é uma das medidas recomendadas na fala do trono, se a sessão 

está a findar, como até agora não apresentou a nobre comissão de constituição algum trabalho? Não sei o 
que a nobre comissão tem feito, não sei quais são os seus trabalhos; a não ser o projeto que passou há 
pouco, chamado pelo nobre senador pelo Maranhão – corta cabeças –, não vi mais nada. 

Ora, Sr. presidente, se era essa uma das leis urgentes, sobre a qual o trono ainda na sua última fala 
chamou a atenção do corpo legislativo, por que é, senhores, que até agora não se tem apresentado este 
trabalho? É porventura coisa tão difícil? Pois, senhores, um objeto em que os estadistas têm meditado 
desde tanto tempo, e que tem sido discutido no parlamento por diferentes vezes, sendo a última em 1848, a 
pedido, creio eu, do Sr. presidente do conselho de então, o nosso finado colega o Sr. Paula Souza; um 
objeto que foi ao conselho de estado, e sobre o qual o conselho de estado deu o seu parecer, não pôde 
ainda ser convertido em projeto de lei? Pois eu entendo que era esse um dos primeiros objetos que devia 
ocupar a nossa atenção. 

Sr. presidente, quando os senhores que hoje estão no poder se achavam em oposição, almejavam 
pela eleição por círculos, e faziam então todos os esforços para que ela se realizasse. V. Exª. há de 
recordar-se das discussões que têm havido nesta casa a tal respeito. Vão para o poder, e devendo ser um 
dos primeiros empenhos dos Srs. ministros realizar essa idéia que tanto lhes tinha agradado, e que era 
também uma idéia favorita desse ilustre senador cuja morte nós pranteamos, cuja falta é tão sensível nesta 
casa; digo, devendo o ministério realizar essa idéia, pô-la de parte, porque V. Exª. sabe que a eleição por 
círculos facilita mais a entrada dos adversários políticos do gabinete do que a eleição feita conforme a lei 
atual; então, que não tinha esperança de subir, queriam a eleição por círculos, hoje que não receiam descer 
não querem mais eleição por círculos, para poderem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



determinar que as províncias lhes enviem uma câmara como a atual, na qual contam numerosos amigos. 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador queira perdoar-me; não diz coisas convenientes a respeito 

da câmara dos deputados, fala de uma maneira... 
O SR. D. MANOEL: – Eu retiro a palavra – determinar –, e substituo-a por outra expressão – para 

terem o prazer de obterem uma câmara como a que existe, que lhes dá quase todos os votos.  
(Há um aparte.) 
Senhores, eu não falo da eleição da câmara dos Srs. deputados; mas digo que a eleição por círculos 

produziria sem dúvida o efeito que então desejavam os senhores que estão no poder, porque eles também 
sofreram, e os que sofrem, os que estão debaixo, os que estão na oposição sendo muito combatidos não 
podem mandar à câmara os seus representantes. Uma eleição por círculos facilitava a entrada de mais 
alguns oposicionistas; eis aqui a razão por que eles tanto pugnam pela idéia da eleição por círculos. Não 
falo da câmara dos Srs. deputados, digo que o governo deseja ter o que tem agora, e não há desejo na 
verdade mais razoável, isto é, ter uma câmara só composta dos seus amigos. 

Disse-se aí em um aparte que eu pertenci à câmara. Pertenci, não há dúvida, e o que se quer dizer 
com isso? Que o governo me fez o favor de me fazer deputado? Enganam-se redondamente, o confessam. 
Mas fiz alguns esforços para o ser? Nenhum. Se tive a honra de pertencer à câmara dos deputados na atual 
legislatura, foi porque 600 e tantos votos muito espontâneos se dignaram dar-me uma cadeira naquela 
casa. Não pedi a ninguém, não escrevi a ninguém, não me dirigi a nenhum ministro para lhe solicitar esse 
favor; pelo contrário, quando se me dizia que era bom falar, pedir, escrever, respondia – Isso não se pede 
nem se rejeita. – Não pedi votos a ninguém, nem para aquela câmara, nem para esta; se tive assento, em 
ambas, foi pela espontaneidade dos eleitores. Não foi por orgulho que deixei de pedir votos, mas porque 
desejava ter um assento dado pela espontaneidade dos votantes. Se eu pedisse votos, havia de ser o 
último deputado? Eu já era um pouco conhecido no Rio de Janeiro, tinha feito oposição aos senhores que 
tinham deixado o poder, e alguns pequenos serviços havia prestado aos que lhes sucederam, como eles o 
confessaram. Que digam os Srs. ministros se lhes pedi recomendações; não lhes pedi nada. Não me 
venham pois dizer que eu pertenci à câmara... Sim, pertenci por 600 e tantos votos muito espontâneos que 
me deram os meus concidadãos, apesar da lista dos 16... Ocupar-me-ei agora de outro objeto, e é a 
instrução pública no município neutro. O trono também recomendou este objeto à atenção do corpo 
legislativo, e até o presente o ministério nenhum trabalho tem apresentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu li que um Sr. deputado pelo Rio de Janeiro havia apresentado um projeto autorizando o governo para 
reformar a instrução pública primária e secundária no município da corte; pergunto, este projeto está em 
andamento? 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Está hoje em discussão. 
O SR. D. MANOEL: – É sempre autorizando o governo para reformar; note V. Exª. como o ministério 

vai coerente com o seu relatório, não que senão autorizações para reformar; propostas, não apresenta. Pois 
se há objeto que devesse merecer a atenção do governo para ser apresentado em proposta é sem dúvida 
nenhuma que se refere à instrução pública. No fim da sessão é que se trata dele, e provavelmente há de 
passar mais um arbítrio concedido ao governo para alterar a legislação existente; não passará seguramente 
pelo meu voto. 

Pergunto eu, não será tempo de nos emanciparmos da tutela que sobre nós exerce a companhia de 
barcos de vapor que navegam para o sul e para o norte? Não poderemos já estabelecer a nossa navegação 
por vapor do sul ao norte e do norte ao sul, independentemente dessa companhia, tanto mais que dizem 
que já algumas das barcas estão em péssimo estado, a ponto dos passageiros não quererem transportar-se 
nelas, entretanto que se está pagando uma extraordinária prestação? Não será tempo de examinar se mais 
convém ao bem público, e mesmo aos interesses do tesouro, que essa navegação seja feita em navios do 
Estado? Eu avento esta idéia, mas confesso que não estou habilitado para formar um juízo seguro a 
respeito do que convém fazer; nem tenho os dados precisos para decidir se a nação lucra mais fazendo em 
navios seus o que hoje faz em navios da companhia. O que é averiguado é que a despesa que fazem 
atualmente com este ramo é assaz considerável. 

Colonização. – O que tem o ministério feito a este respeito depois que se fecharam as câmaras? O 
relatório diz que se trata de confeccionar o regulamento para a boa execução da lei do ano passado sobre a 
venda de terras devolutas. Reconheço que a matéria é de grande dificuldade; talvez que nas circunstâncias 
um pouco melindrosas em que se acha o país, não convenha já e já pôr essa lei em execução, ainda dado 
o caso de que esteja pronto o regulamento, segundo nos dá a entender o Sr. ministro do império no seu 
relatório. 

Digo que talvez não convenha pôr-se em execução esta lei já e já, porque apesar de não poder ser 
suspeito sobre a lei, pois votei por ela, e também a tive a honra de fazer sobre ela minhas humildes 
reflexões na casa, todavia não deixam de causar-me impressão algumas reflexões que tenho lido acerca do 
perigo que poderia haver agora, mormente em certas províncias, de se executar essa lei. Por isso eu não 
censuro o governo, porque tem sobrestado na execução dela, mas entendo que deve dizê-lo francamente 
ao corpo legislativo. Sim, o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



governo não tem autorização para demorar indefinidamente a execução de uma lei, não pode dizer todos os 
dias que se está confeccionando o regulamento; é necessário, portanto, franqueza. Se o nobre ministro do 
império entende que não convém que a lei se execute já, apesar de estar pronto o regulamento, creio que o 
corpo legislativo não terá dúvida em autorizar o governo para que com efeito sobresteja na execução da lei. 

Eu desejava saber que impressão causou na Europa a lei do ano passado sobre colonização. É 
provável que os nossos agentes diplomáticos nas diferentes cortes da Europa informassem o governo sobre 
a boa ou má aceitação que essa lei lá teve. É provável, se não é certo, que o governo deve estar informado 
se essa lei foi considerada como um incentivo para a emigração de braços livres; se nessa lei os braços 
livres enxergaram suficientes garantias para deixarem a mãe-pátria e virem rotear as terras do império. 
Desejava saber se porventura os jornais estatísticos da Europa analisaram a lei, e se analisando-a. 
encontraram nela ou dificuldades, ou mesmo faltas que possam e devam ser superadas e supridas. 

Desejava saber, mais, se em conseqüência dessa lei, que não está ainda em execução, mas que o 
governo afirmou que se ia pôr em execução logo depois de confeccionado o regulamento, se em 
conseqüência tem já vindo para o país braços livres, e em que número. Pelo relatório vê-se que nada tem 
havido a esse respeito, tem vindo alguns colonos, como vieram sempre, para as colônias particulares que 
têm sido auxiliadas pelo governo, por meio de prestações maiores ou menores, pagando os donos das 
terras ocupadas por essas colônias a quantia que se lhes adiantou em certos e determinados prazos. O Sr. 
ministro do império no seu relatório diz que este sistema de colonização nada presta; reprova portanto o que 
até agora se tem praticado a este respeito, e consta que o ministério não tem continuado a dar essas 
prestações, que não está mesmo disposto a adiantar mais quantias a esses empreendedores de colônias, 
alguns dos quais parece que não têm comprido com os seus deveres, que não têm satisfeito em tempo os 
pagamentos a que se obrigaram em virtude de contratos com o governo. 

Ora, se a lei se não pode pôr em execução atualmente, e com efeito, vejo alguns inconvenientes 
nisso, porque estamos ameaçados de uma guerra, se é que a luta já não está empenhada, por que não há 
de o governo dizê-lo francamente ao corpo legislativo? 

Eu por ora não quero lutar com os potentados das províncias; mais tarde, quando o país estiver em 
estado normal, quando nós estivermos livres dessa luta, que praza ao céu que termine o mais breve 
possível, então não terei dívida em dizer ao governo que é tempo de executar a lei. Pode ser também que já 
seja preciso fazer algumas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



modificações na lei, e já na câmara dos Srs. deputados se ofereceu um projeto a este respeito, no qual 
aparecem idéias que sem dúvida merecem as honras da discussão. 

Senhores, o que é verdade é que o senado todo reconheceu a dificuldade da lei em questão. Os 
embaraços que ela devia encontrar na sua execução não foram desconhecidos; eles foram expostos com a 
maior lucidez pelos ilustres senadores que tomaram parte na execução dessa lei. Também é verdade que o 
ano passado nós não estivemos tão ameaçados de uma guerra como atualmente, e eu entendo que nas 
nossas melindrosas e críticas circunstâncias é preciso proceder com a maior circunspecção a esse respeito; 
mas também é preciso que o governo se não suponha autorizado para demorar indefinidamente a execução 
da lei. Repito, se o governo entende que é necessário demorar a execução da lei por algum tempo, diga-o 
francamente ao corpo legislativo. Parece-me hoje um pouco perigoso que se mande executar a lei, 
principalmente em certas províncias. 

O Sr. Visconde de Olinda dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. D. MANOEL: – Não quero dizer que a lei não pode ser executada; mas sempre que nós 

tentarmos a execução de uma lei tão importante, como a de que se trata, uma lei que se supõe que fere 
tantos direitos, pode ser que a prudência aconselhe que se demore a execução dela para tempos mais 
tranqüilos. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – A lei é má, porque fere direitos. 
O SR. D. MANOEL: – Se acaso as leis fossem más só porque ferem direitos, então muitas estariam 

nesse caso. A lei pode ferir direitos por causa de utilidade pública. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Isso é que eu contesto, é que a utilidade pública peça aquele 

sacrifício. 
O SR. D. MANOEL: – Eis a razão por que eu disse há pouco que julgava inoportuna a execução da 

lei neste momento. Os que a não querem, certamente têm um apoio valioso no nobre senador que me 
honra com o seu aparte: eu receio que esses que se reputam feridos nos seus interesses, e que ao mesmo 
tempo asseveram, como o nobre senador, que a utilidade pública não exige tal sacrifício, oponham sérios 
embaraços na execução dela; embaraços que poderiam ser superados em outra época, mas que se podem 
tornar insuperáveis nas atuais circunstâncias. 

(Há um aparte.) 
Não desejo que se empregue a força contra cidadãos pacíficos, ela deve hoje ser aplicada toda para 

debelar os inimigos do império. Não desejo que se empregue um só soldados contra os meus concidadãos, 
desejo ocupá-los todos nas margens do Prata para sustentar a honra e dignidade nacional, para defender 
nossos direitos, para mostrar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ao inimigo ousado que na ocasião da crise todos os brasileiros se levantam como um só homem para 
combatê-lo. 

É fora de dúvida que nos cumpre prover de remédio aos males que sofre o país. O negócio do tráfico 
é questão decidida, o Brasil tem proferido a sua sentença, o tráfico está extinto, o tráfico não pode mais 
continuar. A par desta verdade, que muito deve encher de satisfação a todo o brasileiro, verdade que prova 
que nós não só não regressamos, mas que pelo contrário progredimos na carreira da civilização; a par, 
digo, desta verdade consoladora, deve também aparecer outra, que o brasileiro há de ter um substituto 
satisfatório à falta que vai sentindo. E qual é ele? É a emigração de braços livres. E qual é o meio de 
chamar os braços livres que superabundam na Europa para nos virem ajudar? Uma lei de colonização 
adequada, e sobretudo o estado tranqüilo e pacífico do país. Os braços livres não deixam uma pátria 
tranqüila e sossegada para virem para terra estranha sem que nesta haja sossego e ordem. Cumpre 
portanto ao estadista brasileiro, cumpre ao legislador, cumpre a todos excogitarem os meios de resolverem 
este grande problema. A verdade é que o país não pode prescindir de um substituto satisfatório para o 
trabalho que até agora tem sido feito por escravos; o tráfico está extinto felizmente; um ou outro abuso se 
cometerá, mas eu espero que dentro em pouco nenhum se cometa, espero que em breve tempo não haja 
quem ouse cometer o crime nefando de reduzir à escravidão pessoas livres. 

Eu suponho que a civilização há de convencer aos fazendeiros, aos negociantes, a todo o Brasil 
enfim, que se pode prescindir do trabalho escravo; mas é necessário que nós quanto antes procuremos 
todos os meios de dar ao país um substituto satisfatório. 

Não sei na verdade que razão determinou o governo a aceitar uma emenda oferecida na câmara dos 
Srs. deputados, para que o hospital dos Lázaros passe a ser dirigido pela santa casa da Misericórdia, tendo 
pertencido até aqui a sua administração à irmandade do Sacramento da Candelária. Senhores, a 
Misericórdia é hoje um estado no estado. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Apoiado; vai sendo. 
O SR. D. MANOEL: – Como é isto? Pois tudo há de pertencer à Misericórdia, senhores? Nem tanto. 

Eu o ano passado elogiei esse estabelecimento, elogiei mesmo o seu provedor, que tem prestado 
importantes serviços; mas não disse, nem hei de dizer nunca, que um estabelecimento público deva 
absorver tudo quanto há que deva ser um estado no estado. 

Não sei se é ocasião de me ocupar também agora (isto pertence à repartição do império) da lei do 
ano passado sobre cemitérios, e também de dizer alguma coisa sobre os regulamentos que já foram 
expedidos, e que começaram a sofrer censuras, no meu conceito muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



justas, na câmara dos Srs. deputados. Quando eu o ano passado concorri com o meu voto... 
O SR. PRESIDENTE: – Eu tenho de lembrar ao nobre senador que há um projeto a esse respeito na 

câmara dos Srs. deputados, e como ele tem de vir ao senado, pode nessa ocasião discutir largamente a 
matéria. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Eu entendo que está na ordem, que pode ocupar-se agora deste 
objeto. 

O SR. D. MANOEL: – Na ordem estou por certo. 
O SR. PRESIDENTE: – É para não ter de repetir outra vez a mesma discussão. 
O SR. D. MANOEL: – O Sr. presidente pede-me isto... 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Eu hei de falar sobre o objeto, porque posso tratar da repartição do 

império em geral. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas eu entendo que falar agora sobre essa matéria, quando já passou um 

projeto a respeito dela na outra câmara, e que há de vir ao senado, é perder tempo. 
O SR. D. MANOEL: – Bem, eu anuo com prazer aos desejos de V. Exª. 
Senhores, devo confessar a verdade, a administração do hospital dos Lázaros tem sido ótima. Falo 

com conhecimento de causa; o senado sabe que eu, como juiz da primeira vara cível, sou juiz conservador 
daquele estabelecimento. Graças sejam dadas a todos os administradores que são membros dessa 
irmandade de que falei, todos se desvelam quanto é possível para melhorar a sorte daqueles infelizes. Eles 
são muito bem tratados, nada lhes falta. Os Srs. provedores da irmandade do Santíssimo, os escrivães, os 
tesoureiros, etc., têm feito até sacrifícios em benefício daqueles desgraçados, nada lhes falta, são tratados 
perfeitamente, todos os socorros enfim lhes são ministrados com a maior caridade. 

Se assim é, para que sobrecarregar a santa casa da Misericórdia com mais este estabelecimento, 
quando eu acabo de afirmar ao senado que esse estabelecimento marcha bem, que tem tido felizmente 
administradores, que são os membros dessa irmandade da Candelária, que se desvelam em minorar os 
males desses infelizes? Parece-me que se quer dar um poderio extraordinariamente grande à santa casa da 
Misericórdia, parece que essa santa casa deve absorver tudo quanto há na corte do Brasil; mas creio que 
isso não convém. Contente-se a santa casa com o que tem, que não é pouco; os trabalhos da 
administração devem ser mesmo extraordinários; tem muito que fazer, tem muito a que atender; eu não 
creio que um homem, por mais valente, robusto e dedicado que seja, possa satisfazer tantos encargos da 
maneira por que devem ser satisfeitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portanto, não acho razão suficiente para que a administração do hospital dos Lázaros se tire aos 
empregados da irmandade da Candelária para se dar à santa casa da Misericórdia. 

Sr. presidente, terei a honra de perguntar ao Sr. ministro do império se S. Exª. não tem regra que siga 
quando arbitra ajudas de custo aos presidentes de províncias. O governo entende que pode dar a esses 
presidentes 8 e 10:000$000, a outro 4:000$, a outros 1:600$, etc. Entende o governo que as presidências 
devem ser dadas e aceitas por contrato? Que os nomeados devem dizer: – Dai-me 8 ou 10:000$, senão 
não vou? – O governo entende que é lícito dar a um homem rico que vai para uma presidência 8:000$, e a 
outro pobre que não tem um real de fortuna 1 ou 2:000$? Entende que isso é justo, entende que uns, por 
serem potentados, por serem influências, podem ter mais do que os outros que não têm patronato? Isto não 
é possível, é um abuso que o governo tem cometido, abuso em que este governo tem deitado a barra a 
todos os outros. 

Consta-me que houve dois presidentes, um dos quais teve 8 e o outro 10:000$ de ajudas de custo, 
isto homens ricos e abastados, que não precisam desses bocadinhos, quando outros não têm tido senão 
uma mesquinha quantia para todas as despesas de viagem, etc. Isto pode ser justo, senhores? O governo 
pode fazer isto honestamente? Não o pode fazer. Agora perguntarei mais: pode um presidente, durante o 
tempo que está na presidência, receber o ordenado de presidente, o de conselheiro de estado, e até o 
subsídio de senador? Pode fazer-se isto? Pode-se receber tudo isto? 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Nenhum recebeu. 
O SR. D. MANOEL: – Ainda bem, porque me haviam dito que depois dessa célebre contestação por 

causa do subsídio dos 9.000 cruzados... 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Enganaram-no. 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. não deve dizer que houve essa contestação, é verdade; eu não quero 

que o diga. Mas disseram-me que essa célebre contestação acabara finalmente mandando-se pagar o tal 
subsídio. Mas já vejo que não fui bem informado, ainda bem. 

O que, porém, é verdade, é que as presidências hoje são para alguns um contrato. Vou para a 
presidência se me derem 10:000$... 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Está enganado. 
O SR. D. MANOEL: – Ora, já se sabe, o contrato não se celebra por escrito, mas nomeia-se um 

presidente, e ele diz: “Não vou para a presidência sem a ajuda de custo de tanto.” Ora, isto é decente? Se 
não quer ir, não vá, irá outro; mas há de ir com a ajuda de custo que está arbitrada para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Não há arbitramento nenhum. 
O SR. D. MANOEL: – Há uma tal ou qual regra: havia antigamente uma tabela, ou havia um estilo. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – As palavras da lei são estas: “Segundo as distâncias e as 

despesas prováveis”.  
O SR. D. MANOEL: – É verdade, essa regra é que deve dirigir o governo. Eu, quando fui nomeado 

para o Rio grande do Norte, recebi 1:000$; e como não tinha fortuna, disse ao governo de então: “O que 
posso fazer com 1:000$? Tenho de me fardar, de fazer meus arranjos, de pagar passagem, que anda por 
400 e tantos mil réis.” Disse-me o ministério: “Eu não posso fazer exceção, isto é para todos, todos têm 
igual direito se lhe mandar dar mais.” Não tive remédio senão calar-me. Vou para o Espírito Santo, dão-me 
600$ de ajuda de custo; represento que aquela quantia era insignificante; mas o ministro diz-me: “É 
verdade, reconhecemos isso, mas é o que se tem dado a todos; se se abrir exemplo em você, os outros 
terão de alegá-lo, e é preciso anuir a eles.” 

Eu confesso que não tive que replicar a isto, sabendo que meus antecessores tinham recebido a 
mesma quantia. Mas este ministério tem deitado a barra adiante dos outros em ajudas de custo; não é só o 
dobro, é o quádruplo ou o quíntuplo. Que ajuda de custo levou para Pernambuco um ex-presidente daquela 
província? Uns dizem que 10:000$, e outros que 8:000$. E quanto se dá de ordinário? Dois contos de réis. 
Por que razão um homem que é rico há de receber 8:000$, e um pobre que não tem nada de seu há de 
receber só 2:000$? Isto é um patronato escandaloso que eu denuncio perante o senado. Que ajuda de 
custo um ex-presidente do Rio Grande do Sul? Oito contos, segundo se diz. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E não foi muito. 
O SR. D. MANOEL: – Foi pouco? Dê V. Exª. o dinheiro e não a nação. Deu-se o mesmo aos mais que 

lá foram? Ora, pelo amor de Deus! Então seja igual para todos, diga-se que a ajuda de custo dos 
presidentes do Rio Grande do Sul é de 8:000$. Mas isso não é senão um patronato em detrimento do país. 
O Sr. ministro da fazenda há de conhecer que as circunstâncias do país não são prósperas, apesar da 
alfândega render 1.200:000$ em um mês, que possa gastar dinheiro as mãos cheias. S. Exª. não sabe 
melhor do que eu que se a luta do Prata se prolongar... Não digo mais nada. Não vê que nos devemos 
preparar com economias muito severas para fazer face a essas despesas, ou ao menos para podermos 
fazer operações de crédito com vantagem? Mas nada, esbanje-se o dinheiro com os protegidos e também 
protetores. E havemos de consentir que as coisas marchem assim, para nos vermos talvez nos maiores 
apuros daqui a algum tem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



po? Porventura pode alguém prever o termo dessa luta? Há porventura algum homem de senso 
que não encare todos os perigos dela, e mesmo que não preveja quanto ela pode durar? O que nos 
convém então? Preparar de antemão com uma severa economia para o Sr. ministro da fazenda 
mandar pagar, como o outro dia mandou, letras no valor de 1.200:000$. Eu não quero que S. Exª. 
se veja em embaraços; é assim que procede este oposicionista. Quero que tenha dinheiro para 
fazer face a essas despesas, que esteja habilitado para fazer qualquer operação de crédito com 
vantagem, e para isso é necessária a maior economia. Por isso é que me oponho a todos os 
aumentos de despesa que a câmara dos Srs. Deputados fez no orçamento; não dou um real além 
daquilo que o governo pediu, não dou mesmo tanto quanto ele pediu, e nisto não entra nada de 
teoria de confiança; não dou, em conseqüência do estado do país, porque não é o Sr. ministro que 
se vê em embaraços financeiros, é o país; não é o Sr. ministro que paga as letras, é o país. Se não 
houver meios, o que há de fazer o Sr. ministro? Há de pedir emprestado, ou emitir apólices ou 
bilhetes do tesouro. Se as necessidades forem tais que não possa fazer essas operações senão 
com desvantagens, que remédio terá? É o que quero prevenir com uma severa economia, 
censurando o ministério por causa dessas extraordinárias ajudas de custo que tem dado os seus 
protegidos. Se esses homens convidados para as presidências não querem aceitar sem boas 
ajudas de custo, vão outros: no país não há senão um homem necessário e rogo à Providência 
conceder-lhe uma vida muito feliz e prolongada; todos os mais se substituem facilmente. 

Porventura devo eu supor que um homem, mormente o que tem meios, vai servir o seu país 
por causa de dinheiro? Quando qualquer brasileiro é convidado para presidir uma província, tem 
porventura em mira o seu interesse particular, mormente tendo uma fortuna? Não. Deixa os seus 
comandos, a sua casa e família para servir ao país; e a recompensa qual é? É a gratidão do país, é, 
por exemplo, uma grã-cruz, é um título que recai bem em um homem que tem fortuna, e que não 
sucede ao pobre, para quem isso é pesado. Como pois sendo homem rico, há de exigir 8 e 
10:000$ de ajuda de custo para ir presidir a uma província? Não; contente-se com o prazer que se 
sente em ter bem servido ao nosso país, contente-se com o agradecimento público, e depois 
receba respeitosamente da augusta mão benfazeja que dá as graças as provas de consideração 
com que ela costuma galardoar os serviços de seus súditos. Mas essas provas recebem-se logo, 
note V. Exª., recebem-se logo que são concedidas; a primeira coisa que se faz é tirar o título da 
graça concedida, tendo antes beijado a augusta mão que a concedeu... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador vai saindo muito da matéria em discussão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Não, senhor, eu estou respondendo ao nobre senador que me disse 
que muitos presidentes não irão sem essas ajudas de custo. Eu quero mostrar que a proposição 
não é exata; nenhum homem aceita uma presidência por causa de dinheiro; aceita-a para prestar 
um serviço ao país. E, senhores não é assim em todos os países? Por certo. O homem que tem 
fortuna importa-se com mais 4 ou 5:000$? Não; serve ao país por motivo mais nobre, mesmo não 
solicita as honras; mas quando lhe são dadas pelo monarca, ele as aceita cheio de satisfação. Isto 
é o que se pratica nesses países que nos servem de modelo; no nosso não sei o que alguns têm 
praticado. 

Consinta V. Exª. que eu censure aos Srs. ministros por essas excessivas ajudas de custo que 
costumam dar aos seus amigos, aos seus protegidos. Há presidentes de província tão pobres que 
nem dinheiro tiveram para fazer suas fardas; eu os conheço. Ora digam-me, um homem recebe 
600$ de ajuda de custo, como há de gastar 300$ para fazer só a farda grande? Entretanto a isto 
não se atende, e a eqüidade talvez recomendaria que se atendesse. Esse pobre diz: "Para que hei 
de ir servir? Para me empenhar, para ficar endividado?” Ora, comprem-se os arranjos necessários e 
veja-se se com a ajuda de custo se pode pagar a passagem e fazer todas essas despesas. Mas 
atualmente é um senhor convidado para aceitar uma presidência, ele responde: “Não vou senão 
por tanto." Dá-se-lhe 8 ou 10:000$, vai para a província, está lá alguns meses, retira-se, recebe o 
ordenado de presidente e a ajuda de custo! Belo sacrifício; realmente não é pesado, é leve, é 
agradável! 8:000$ para servir seis meses! Poucos são aqueles que se hão de recusar a esse 
sacrifício, que não é muito penoso. Ora, pelo amor de Deus, é preciso acabar com esse patronato, 
é preciso uma fieira igual para todos; diga-se, por exemplo: o presidente de Pernambuco há de ter 
tanto de ajuda de custo, seja quem for, e assim o da Bahia, o do Maranhão, etc., e não andar aqui 
a dar a uns dois, a outros oito; é preciso cuidado com isso, e hoje muito mais, que devemos fazer 
a mais severa economia para termos dinheiro para fazer face às despesas extraordinárias a que 
somos obrigados, porque assim o exige a honra, a dignidade e o interesse nacional. Para estas 
despesas hão de me achar sempre prontíssimo, assim como estarei sempre no meu posto para 
censurar as prodigalidades que se têm praticado com os tais afilhados, que não sei se são 
protegidos, se protetores. 

Sr. presidente, fiz tenção de não demorar a passagem do orçamento, e por isso limito-me a 
estas breves reflexões. Fiz o que pude para demorar a discussão do projeto que hoje foi adotado, 
e não me arrependo, estou persuadido que é um dos motivos por que Deus me há de perdoar 
alguns dos meus pecados; mas nem nos orçamentos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nem nas leis de crédito, etc., tomarei mais tempo ao senado, porque não desejo concorrer para 
que haja longa prorrogação. 

O SR. JOBIM: – Sr. presidente, não desejo de modo algum demorar a passagem da lei do 
orçamento na época avançada em que nos achamos; mas vejo nele verbas sobre as quais não 
posso deixar de dizer alguma coisa, ainda que seja do modo o mais resumido. 

Seguirei a ordem em que elas estão no projeto, e antes de tudo pedirei ao Sr. ministro do 
império que não considere o que vou dizer como oposição à sua administração; nenhum motivo 
justo encontro para fazer oposição ao governo atual; o que vou dizer são simples observações 
sobre a marcha, que desejo que seja a melhor possível, de alguns estabelecimentos que estão a 
cargo do ministério do império; e como estou persuadido de que o Sr. ministro do império, cujo 
zelo e interesse pelo bem público reconheço, tem idéias a respeito destes estabelecimentos 
diversas das que tenho e pude colher pelas minhas próprias observações, as apresentarei para que 
ele as tome na consideração que merecerem, rejeitando-as ou adotando-as se reconhecer que 
elas se conformam ou não com o interesse público. 

Começarei pela academia das belas-artes. Este estabelecimento chama-se no orçamento 
academia, mas parece-me que ele é antes uma escola. Creio que se fosse realmente uma 
academia, aproveitaria com avidez tudo o que no país aparecesse de mais elevado nas artes para 
fazer parte dela, não digo como membro efetivo, mas ao menos como correspondente. Pelo 
menos não deixaria de admitir no seu seio homens que não podemos deixar de considerar como 
de um merecimento muito elevado, particularmente quando o governo, por um decreto deste 
mesmo ano, permitiu àquela corporação a admissão de correspondentes aprovados por ela, com a 
sanção do governo. 

Mas, Sr. presidente, vejo no país um homem para mim extraordinário; estarei enganado, 
mas creio que não há exemplo de ter aqui aportado outro de capacidade mais elevada, nem de 
mais merecimento no seu gênero, quero dizer, na escultura, um dos ramos mais importantes e 
difíceis das belas-artes; falo do Sr. Pettrich. É para mim um mistério, não sei mesmo explicar 
como veio este artista insigne parar no Rio de Janeiro, como se acha entre nós este homem 
extraordinário. Fico realmente admirado quando contemplo as obras que ele tem produzido, 
particularmente essa magnífica estátua de mármore ao natural de S. M. o Imperador, fico 
extasiado! Como é bela! que semelhança, que expressão, que nobreza na atitude! Quando 
também contemplo o busto que ele fez do Sr. Clemente Pereira, fico extasiado, digo, à vista de 
obras tão admiráveis; e entretanto não vejo que este homem extraordinário, autor de obras tais, 
que servirão para honrar no futuro os nossos dias, seja ao menos correspondente daquela 
academia! É uma das circunstâncias que me fizeram desconfiar da importância 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e consideração que eu quisera que ela tivesse; porque um homem de tanto gênio como o Sr. 
Pettrich, com as suas habilitações extraordinárias, não ser logo recebido e agasalhado com todo o 
esmero no seio dessa academia quando ela tem direito de admitir correspondentes, foi para mim 
motivo de grande surpresa. Um homem tal seria na Europa objeto de grande estima; como veio ele 
parar aqui? O Sr. Pettrich, aborrecido da Europa por acontecimentos que com ele tiveram lugar, 
refugiou-se na América com intenção de cultivar a terra, e vivia retirado até que se lhe 
proporcionou ocasião de mostrar o que valia. Ora, parece-me que depois que o mostrou, não 
devia ser abandonado para um canto quase sem consideração no país, ao mesmo tempo que 
temos visto homens que não deviam ser considerados senão como verdadeiros réus de polícia, 
serem tão generosamente agasalhados; e o que é mais, receberem somas enormes do tesouro 
público para fundarem colônias que depois se evaporaram, homens que têm tido astúcia de 
desvairar a opinião pública, desmoralizando inteiramente uma profissão tão nobre como a 
medicina! Esses, sim, vejo-os acolhidos no nosso país, estimados por toda a parte, entretanto que 
o Sr. Pettrich, que nos faz a maior honra, é olhado com bem pouca consideração! 

Aquele estabelecimento não é pois uma academia; será uma escola? Mas, Sr. presidente, 
também duvido que seja uma escola; se fosse uma escola, não havíamos de ver a miséria que 
notamos publicamente nas suas exposições anuais? Fico realmente abismado quando nos dias 
dessa exposição vejo tanta gente concorrer para ver ali não sei o que; lembro-me então do que vi 
neste gênero pela Europa em casas até particulares, de pessoas mesmo de pouca importância; lá 
qualquer gabinete com objetos de belas-artes é muito mais rico em objetos e primores das artes 
do que essa chamada academia de belas-artes do Brasil! Não se encontram nela ao menos 
modelos, nem obra alguma dos seus professores, ninguém sabe o que esses professores têm feito 
nem o que são capazes de fazer, nem sei que seja possível ser professor de belas-artes sem se ter 
apresentado o resultado das suas habilitações; o seu trabalho não é puramente intelectual, o que 
eles são, devem necessariamente mostrar por suas obras; e onde estão elas? Vê-se deles, ou dos 
seus discípulos, alguma coisa admirável em pintura, em escultura, em gravura? Ora, nestas 
matérias estamos no mesmo caso que na música e na poesia, ou se há de ser bom, ou não se há 
de ser nada; ou esses professores hão de ser bons, ou então é melhor que não ensinem. Portanto 
creio que aquele estabelecimento não se pode considerar como uma escola, e a continuar como 
está melhor que deixe de existir. 

Além destas considerações gerais, peço ao senado licença para ler alguma coisa do que me 
diz, a respeito do estado deste estabelecimento, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que S. Exª. o Sr. ministro do império no seu relatório supõe em próspero estado, pessoa digna de todo o 
crédito e muito habilitada para julgar e saber o que por lá vai. Depois de dar-me as razões em que se funda 
para mostrar que o estado daquele estabelecimento é o mais deplorável possível, e que a continuar assim 
os 20:000$ que com ele se gastam são em pura perda, depois de me fazer a história minuciosa do que tem 
sido essa academia, desde que o conde da Barca a fundou em 1816, diz-me o seguinte sobre o seu 
pessoal: "O professor de desenho, que abre a porta do estudo das artes, ignora os mais símplices 
rudimentos da teoria do desenho; os discípulos escarnecem dele; é a miséria das misérias... O professor de 
arquitetura, atual diretor interino, não sabe escrever uma linha com ortografia ordinária, e não é uma águia 
na cadeira; dele escarnecem os discípulos. O de pintura histórica ocupa os discípulos em contínuas cópias, 
e não vai explicar na aula do modelo vivo, porque não sabe anatomia, nem tem os mais requisitos para a 
cadeira. Vai sem seu lugar o professor de gravura, mas os trabalhos que lá fazem são uma vergonha... Os 
novos substitutos valem mais do que os lentes, à exceção do lente de escultura, que tem talento e promete 
muito. Há dias que o porteiro deu aula e sentou-se na cadeira do lente de desenho. No estado acéfalo e 
relaxado em que se acha aquele estabelecimento é necessário o seguinte: 

"1º Moralizar o estabelecimento obrigando os lentes a lecionar e puni-los de alguma sorte.” 
"2º Regular os estudos por meio de algumas bases prescritas, etc., etc." Não continuo.” 
Creio que isto basta para despertar, como creio tê-lo feito, a atenção do Sr. ministro do império, que 

naturalmente se tem achado distraída por muitos outros objetos mais importantes, a fim de que lance suas 
vistas sobre este estabelecimento para que seja uma realidade e não o que parece ter sido até aqui. Nós 
temos obrigação de velar sobre estas coisas, não só para que nos não envergonhem, como para que os 
dinheiros públicos não se despendam sem proveito. Dir-se-á que na minha escola também há que 
repreender; pode ser que sim, mas deixo isso à descrição dos que a quiserem examinar; vejam o que ali se 
passa, e digam com justiça e sem paixão o que entenderem; não me escandalizarei com isso. Mas creio 
que estou aqui no meu direito fazendo ver o que me parece que é realmente a nossa academia ou escola 
de belas-artes. Ora, sendo assim, como creio, acho que não deve ela continuar da maneira por que se acha 
atualmente. 

Sr. presidente, a respeito do museu, tenho a lamentar somente que seja dada a este estabelecimento 
a insignificante quantia de 6:044$ para a sua manutenção! Parece-me que em um país novo, onde há tanto 
que fazer e que descobrir, alguma coisa mais se devia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



despender com este estabelecimento; que devia haver alguém encarregado de fazer coleções para ele, e 
que estas coleções deviam ser distribuídas para fora do país em retribuição de outras que nos seriam 
mandadas, o que muito contribuiria para o crédito e bem do país. Parece-me que a quantia de 6:000$ é 
insignificantíssima, e que o dobro mesmo não seria suficiente para um estabelecimento que eu considero 
como um dos canais de ilustração e de civilização do país, que podia ser de grande utilidade se mesmo se 
criassem nele algumas cadeiras, como sejam as de mineralogia, de zoologia, e de botânica em geral, e 
aplicadas às artes. 

A respeito do arquivo público, Sr. presidente, não sei qual a razão por que este estabelecimento não 
há de estar anexo à biblioteca pública, com o que se fazia muito menor despesa e não se teria o incômodo 
de se andar procurando casa para ele. Sei que a biblioteca pública não está em bom lugar, mas não podia 
mudar-se, por exemplo, para o edifício em que está a escola militar? Esta escola não pode continuar ali em 
vista da lei que ultimamente passou, e o local que ela ocupa podia ser dado à biblioteca, unindo-se-lhe o 
arquivo público a cargo de um dos empregados da mesma biblioteca. A despesa, ainda que se elevasse 
mais o vencimentos do bibliotecário e de algum outro empregado, seria menor do que a que se faz 
atualmente, e ficavam os dois estabelecimentos reunidos, como se pratica em outros países. 

Eu poderia entrar agora em longos desenvolvimentos sobre as coisas relativas à saúde pública; mas 
tais questões me levariam demasiadamente longe, e eu as considero deslocadas no senado, por isso pouco 
ânimo tenho para entrar nelas; mas farei algumas observações mais importantes para a saúde pública. 

Sr. presidente, parece que tem continuado a haver dissensões funestas entre alguns médicos sobre a 
natureza da última epidemia que flagelou o país. Entendeu alguém, que creio ter sido atendido pelo 
governo, que essa moléstia nada tem de transmissível. Entretanto posso dizê-lo sem orgulho nem 
presunção, que tendo-se provocado uma discussão no seio da academia imperial de medicina sobre a 
transmissibilidade da febre amarela, não houve quem se apresentasse para destruir a opinião daqueles 
que, em grande maioria, entendem que a moléstia é realmente transmissível; não apareceram razões, nem 
mesmo defensores da opinião contrária, nem foram contestados os fatos que se apresentaram em 
confirmação da transmissibilidade de semelhante moléstia. Entretanto esta opinião, indubitavelmente 
inconcussa e vitoriosa na academia de medicina, porque os fatos que a comprovam são incontestáveis, 
parece que não é uma opinião recebida com toda a franqueza pelo governo, porque vejo no relatório do Sr. 
ministro do império indícios de septicismo ou dúvida a este respeito, quando diz S. Exª: "Se é verdade a 
opinião dos médicos que consideram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



esta moléstia como contagiosa ou transmissível, então as precauções, as quarentenas no Maranhão foram 
profícuas, porque a epidemia não se desenvolveu lá." Ora, aqui temos um acepticismo ou dúvida que eu 
considero como fatalíssima aos interesses do país. 

Creio que as discussões médicas podem ser muito úteis e interessantes nas academias, mas um 
governo deve importar-se muito pouco com elas. O que mais lhe deve interessar é saber qual é o caminho 
mais útil e seguro que deve seguir na administração para o bem de todos, evitando qualquer ataque à 
saúde pública; nestes casos de dúvida e contestação, digo, bastavam as possibilidades para que a 
prudência governativa se colocasse com firmeza do lado das precauções. Contudo, no nosso caso, não são 
simples dúvidas que existem; havendo pois circunstâncias tão extraordinárias e patentes que fazem 
acreditar na transmissibilidade da febre amarela, devia o governo, ao menos por cautela, tomar com o maior 
rigor todas as medidas neste sentido. Mas estas medidas creio que não foram tomadas como deviam sê-lo; 
entretanto não farei disso carga ao governo, porque sei os embaraços em que ele se devia achar atentas as 
opiniões divergentes que o aconselhavam. 

Estou persuadido, Sr. presidente, que as medidas que se devem tomar com mais acerto sobre esta 
questão são exatamente as que se acham consignadas no excelente regulamento sanitário da cidade de 
Nova Iorque, regulamento que é o resultado da experiência desse povo ilustrado durante muitos anos em 
que aquela cidade foi flagelada pela febre amarela; e enquanto estas medidas não forem tomadas, teremos 
provavelmente a desgraça de ver com os anos a volta deste flagelo; ele será transmitido de um porto, de 
uma província para outra, enquanto em algum ponto do Brasil subsistir semelhante mal. É por isso que 
suplico ao governo que olhe para este objeto com toda a atenção, que examine esse regulamento de que 
falei, que tome as precauções necessárias para que esse flagelo não venha todos os anos a atormentar-nos 
e desacreditar completamente os nossos portos marítimos. 

E não é só este flagelo que eu receio. Há pouco chegou-nos a notícia de que o cholera-morbus 
invadiu uma das Canárias, e que lá fazia grandes estragos. Creio que esta moléstia nos países quentes 
produz o contrário da febre amarela. Em geral a febre amarela nos países quentes é benigna para os 
habitantes desses países, mas quando invade os países frios é extremamente severa. O cholera-morbus, 
pelo contrário, nos países frios, não produz tanto mal como nos países quentes, donde ele é originário. É 
com vistas de prevenir também esse flagelo que eu quisera que o governo tivesse a mais escrupulosa 
atenção, que não se deixasse levar muito por teorias de médicos, porque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



essas teorias o podem desviar, como creio que a sua opinião o tem sido a respeito da febre amarela. 
Seja-me permitido apresentar o resultado das estatísticas feitas na Inglaterra a respeito da cólera nas 

duas diferentes épocas da sua invasão, que me provam que as opiniões médicas não devem ser sempre 
tão atendidas como alguém presume, porque a experiência mostra às vezes quanto elas são falazes. 
Assim, tem-se acreditado entre nós que o meio de combater a febre amarela (e esta é a opinião que se 
acha exarada no relatório do Sr. ministro do império) é destruir todas as causas de infecção que existem no 
solo, e que destruídas estas causas de infecção, a febre amarela, como conseqüência necessária dela, e só 
dela, deve logo desaparecer. Ora, esta opinião não é admissível de modo algum à vista dos fatos. Se ela 
fosse verdadeira, a febre amarela não havia de fazer os estragos que tem feito em todos os tempos em 
países onde não há motivo algum de infecção, onde não se nota a menor imundície, onde não há pântanos 
alguns; entretanto que em lugares onde se notam mil causas de infecção, semelhante flagelo não existe 
nem aparece nunca. Quem há aí que negue estes fatos? Ora, o mesmo posso dizer a respeito do cholera-
morbus, à vista da estatística que se acha consignada no relatório do conselho de saúde pública de 
Londres, que aqui tenho presente. Não quero tomar tempo ao senado, serei muito resumido. 

Assim como houve entre nós quem entendesse que a febre amarela era devida a diferentes causas 
topográficas de infecção, e não é transmissível, também se acreditou o mesmo sobre o cholera-morbus. 
Ora, na Inglaterra creio que esta opinião é por assim dizer, forçada pelas circunstâncias, porque ali não é 
possível, quando o continente se ache afetado de uma moléstia transmissível, evitar-se a transmissão da 
moléstia para as Ilhas Britânicas. Os seus portos são numerosíssimos, as suas comunicações imensas, 
senão entrar por aqui entra decerto por ali, não é possível evitar-se a sua invasão. Mas não sucede o 
mesmo em outros lugares da Europa, como a Espanha e Portugal, em relação ao norte da mesma Europa; 
as medidas sanitárias se podem pôr em execução mais fácil e proveitosamente. Assim, vimos que na 
primeira e na última marcha do cólera-morbus ele invadiu imediatamente a Inglaterra, mas não foi a 
Portugal, nem à Espanha, nem mesmo à Itália, onde medidas muito severas foram tomadas. 

Ora, seguindo quase geralmente na Inglaterra a opinião da não transmissibilidade do cholera-morbus, 
não se tomarão medidas algumas; mas devemos nós por isso seguir a mesma opinião, termos a mesma 
resignação e indiferença? Não nos seria mais conveniente seguir o exemplo de Portugal, da Espanha e da 
Itália, onde medidas repressivas muito severas foram tomadas, e onde desta vez não entrou o cholera em 
conseqüência? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na Inglaterra, Sr. presidente, entendeu-se ou que não era possível, ou que não era proveitoso tomar 
tais medidas, e então voltaram-se todos para os meios sanitários, da limpeza das cidades, das ruas, das 
casas, escoamento das águas, arejamento dos edifícios, etc. Ora, tendo-se a administração pública voltado 
para este serviço desde 1832 e 1833, que foi o ano da primeira invasão, até 1848, em que teve lugar a 
segunda, isto é, no decurso de 18 anos, que dispêndio extraordinário não fez para poder obter grandes 
melhoramentos no estado sanitário de Londres, com o fim de evitar não só essa como outras moléstias que 
supunham devidas à infecção? Portanto, a diferença na intensidade do mal devia ser toda a favor da 
epidemia moderna. Mas depois de tamanhas despesas e sacrifícios, sucedeu precisamente o contrário! Não 
leio este resultado provado pela estatística que aqui está para não tomar tempo ao senado, mas... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador que se restrinja o mais possível à matéria. 
O SR. JOBIM: – Creio que trato da matéria de um modo restrito quando me ocupo das despesas que 

se fazem com medidas sanitárias; há uma verba destinada para isso, e bem vê V. Exª. que as despesas 
devem ser muito diferentes, conforme prevalecer uma ou outra das opiniões de que trato. 

O SR. PRESIDENTE: – Não digo que não se ocupe desse objeto, mas que não faça dele o assunto 
principal da discussão. 

O SR. JOBIM: – Direi, Sr. presidente, que na Inglaterra, quando o cholera acometeu a cidade de 
Londres e o reino de Gales em 1832, não só o número dos atacados foi muito menor, como também o 
número dos mortos em relação ao dos que foram atacados foi igualmente muito menor. Ora, o que se 
observou em 1848, depois de todos os dispêndios e esforços no sentido da desinfecção? Absolutamente o 
contrário; o número dos acometidos, em relação à população de Londres, foi muito maior, e o número dos 
que sucumbiram, em relação ao dos atacados, foi igualmente muito maior. Aqui temos nós, pois, o resultado 
a que chegam as opiniões a priori, e é que depois os fatos fornecidos por estatísticas exatas mostraram que 
a opinião de que a moléstia é devida a essa infecção local parece que não é verdadeira; se o fosse, havia 
de se observar nestas estatísticas um resultado contrário ao que se observa. 

Para não fazer a leitura destas estatísticas, o que seria longo, limito-me a apresentar os seus 
resultados, pedindo ao governo que não se fie também muito nessa opinião de que o flagelo que nos atacou 
foi devido a infecções ou exalações locais. Não há tal, aí estão os fatos que se não podem desmentir, que 
mostram que a causa é outra. Essa causa não sei qual é sua natureza, mas o que sei é que a moléstia 
caminha e retrocede em distâncias razoáveis, não dando saltos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mortais; que pode ir, por exemplo, de Paris a Londres sem tocar pelos pontos intermediários, mas que não 
aparece em Londres e ao mesmo tempo em S. Petersburg, nem em outras cidades nimiamente afastadas. 
Parece que há entre o aparecimento desta moléstia e a sua transmissibilidade de proximidade em 
proximidade uma relação... 

Assim o vimos desde o Indostão, quando ela marchou para o Oriente, voltando-se depois para o 
Ocidente pelo pólo, e entrando na Europa do norte para o sul, sem se importar com estação alguma, sem 
apresentar relação entre ela e os fenômenos meteorológicos nas circunstâncias topográficas. Aqui estão as 
observações feitas por médicos muito distintos em diferentes lugares, que mostram que não há relação 
alguma entre a marcha desta moléstia e os fenômenos meteorológicos o que prova que aquele flagelo 
aparece debaixo de todas as condições de frio, de calor, de eletricidade, etc. Parece-me por conseqüência 
que, não havendo relação alguma entre os fenômenos meteorológicos e a moléstia, há naturalmente no 
corpo do indivíduo afetado alguma coisa que é capaz de transmitir-se para o indivíduo que não esteja 
afetado... 

O SR. MONTEZUMA: – Ou que esteja nas mesmas condições. 
O SR. JOBIM: – Ou que esteja nas mesmas condições, diz muito bem o nobre senador, porque 

certamente para se receber qualquer moléstia é necessário uma disposição particular, e faltando esta 
condição não se contraem aquelas mesmas que são eminentemente contagiosas. 

Tudo isto tenho dito para fazer sentir ao governo a necessidade de olhar para estas matérias com 
mais atenção do que se olhou no ano passado e ainda este ano. Não quero com isto fazer carga alguma ao 
Sr. ministro do império nem ao governo, estou persuadido que se ele não procedeu da maneira a mais 
conveniente não foi por sua culpa, mas ou por embaraços que encontrou no começo da instituição que se 
estabeleceu, que me parece assaz defeituosa, e porque mesmo a sua opinião não foi encaminhada como 
devera ser pelos homens da profissão que estiveram à testa desse serviço público. 

Aqui limito as minhas observações. Não quero tomar mais tempo ao senado. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Sr. presidente, sinto ter de ocupar a casa por breves instantes com um 

objeto de interesse pessoal; porém o senado, que ouviu o discurso do nobre senador que primeiro orou 
sobre o orçamento, e que observou o que ele disse a respeito de gratificações de presidentes, e 
principalmente de um presidente de Pernambuco, poderia fazer aplicações indevidas... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador não fez aplicação. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Poderia fazer aplicações indevidas, disse eu... Parece que V. Ex.ª 

deduziu alguma coisa das minhas palavras. 
O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor; fiz a observação porque o nobre senador disse que a questão 

era de interesse pessoal. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Poderia fazer aplicações indevidas... 
O SR. PRESIDENTE: – Receando isso mesmo, eu chamei à ordem o nobre senador que o 

precedeu... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Eu não peço a V. Exª. satisfações, nem noto nada no seu procedimento. 
Repetirei, pois, o meu pensamento, porque suponho que não fui bem entendido por V. Exª. 
Sinto ter de ocupar-me de objeto pessoal; mas tendo o senado ouvido ao nobre senador que primeiro 

falou sobre o orçamento e que censurou gratificações que julga dadas a alguns presidentes, e 
principalmente a um de Pernambuco, poderia fazer aplicações indevidas; conseguintemente julgo 
conveniente declarar o que recebi na ocasião que me nomearam presidente daquela província. 

Quando aceitei o lugar de presidente de Pernambuco, não havia a menor idéia da parte do governo 
de que eu ficasse nesta província além do mês de dezembro. O Sr. ministro do império me assegurou que 
nessa época daria por acabada a minha comissão e me faria voltar. Conseguintemente não podia eu 
mesmo avaliar a extensão do sacrifício que me seria necessário fazer. Verdade é que recebi a quantia de 
4:000$ que deve constar dos livros do tesouro; verdade é, Sr. presidente, que, estando eu em Pernambuco 
depois daquele prazo, uma carta do Sr. ministro do império me devia fazer conceber a esperança de que 
me fosse paga a gratificação de conselheiro de estado. Respondi a S. Exª., que não tinha pretensão alguma 
a receber esta gratificação, mas que julgava que algum senador empregado em comissões no tempo da 
sessão por ministérios anteriores recebera o subsídio. Tive portanto o desejo de receber o subsídio. Mas o 
que é verdade é que eu não o recebi (apoiado), nem pela folha do senado, nem por qualquer outra; e é 
também verdade que não reclamei o ordenado de conselheiro de estado (apoiado), o qual me foi suprimido, 
não desde a data da minha posse, mas desde a data da minha nomeação para presidente de Pernambuco. 

Sr. presidente, se o governo me tivesse dado o dobro ou o triplo do que recebi, não me teria 
locupletado... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Apoiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. CARNEIRO LEÃO: – ...teria apenas coberto as despesas que fui obrigado a fazer. Eu tinha 
uma família que não pude transportar para aquela província, foi-me preciso conservar aqui a minha casa no 
mesmo pé em que a tinha quando fui nomeado; e além disso, estando naquela província, entendi que não 
era só presidente, mas também me considerava ainda conselheiro de estado e senador, por isso julguei que 
devia ter um tratamento conveniente à minha posição. Tive-o, mas foi à minha custa; os meus amigos 
sabem que eu saquei sobre o meu correspondente no Rio de Janeiro algumas quantias... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Apoiado. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – ...que os ordenados ali não me chegaram, e também devem saber que a 

minha família continuou a despender. 
É simplesmente o que tinha a dizer. Declaro solenemente que não recebi nem o subsídio de senador, 

nem a gratificação de conselheiro de Estado, nem pela folha competente, nem por qualquer outro meio que 
se pudesse excogitar. Quanto ao mais, cada um veja as intenções com que se manifestou este 
pensamento; as conseqüências que cada um quiser tirar que as tire; pelo que me diz respeito, a verdade é 
esta. 

O SR. VERGUEIRO: – Sr. presidente, ainda observo que o orçamento em discussão não está em 
conformidade com a lei de 18 de setembro do ano passado. Nessa lei se consignaram 200:000$ para a 
importação de colonos e medição das terras, e declarou-se também que o governo pediria anualmente os 
créditos que julgasse conveniente para estes objetos. Ora, nada vejo pedido para este fim; parece-me que o 
governo quer renunciar tanto à colonização, como mesmo à medição das terras. É isto o que se pode 
deduzir, não só por não fazer nenhum pedido de fundos, como também porque tendo passado a lei há perto 
de um ano, ainda não está feito o regulamento para a medição das terras... 

O SR. COSTA FERREIRA: – E Deus queira que não apareça! 
O SR. VERGUEIRO: – Compreendo bem que este regulamento tem suas dificuldades, que os 

obstáculos que se hão de encontrar na execução desta lei são muito graves; porém vejo que tem-se 
passado toda a sessão sem que o governo tivesse ao menos apresentado algum projeto para modificar 
várias disposições dela, a fim de que o negócio possa caminhar, pois entendo que no estado atual não pode 
semelhante lei ser executada, e que ela carece, por conseguinte, de algumas modificações. Qualquer que 
seja o regulamento que se faça, não tornará exeqüível a lei; é esta a minha opinião. Mas o governo, que 
não pensa assim, parece, não apresentando coisa alguma a este respeito, que, ou quer abandonar a 
execução da lei, ou entende que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ela é exeqüível. Não acho conveniente a primeira hipótese; o governo deve executar a lei, mas para 
executá-la é necessário mover-se, promover a sua execução por meio de algum regulamento. Por que, pois, 
não há de aparecer este regulamento? Se encontra dificuldades, por que não apresentou nesta sessão 
algum projeto para removê-las, modificando a lei? Creio, portanto, que o abandono deste negócio é 
manifesto; ao mesmo passo que julgo este objeto vital para o país, para o desenvolvimento da nossa 
agricultura... 

O SR. COSTA FERREIRA: – O que está na lei não é vital. 
O SR. VERGUEIRO: – Sei que a lei oferece seus inconvenientes; mas o governo nem trata de 

remediá-los, nem de pôr a lei em execução, porque até agora não aparece o regulamento respectivo: 
Faço estas observações para que o nobre ministro do império diga o que há a este respeito, qual é a 

sua resolução, se quer mandar proceder à medição das terras, ou se tem dificuldades em executar a lei. É 
necessário sair da apatia em que se está, porque este negócio foi julgado de muitíssima importância o ano 
passado, e não só o ano passado assim se julgou, como nos antecedentes. É negócio de tão grande 
importância, que levou alguns anos a amadurecer para sair a lei que se sancionou o ano passado. 
Entretanto, apesar disto, fica a lei encostada a um lado, e nem regulamento aparece para a sua execução! 

O SR. COSTA FERREIRA: – Ainda bem! 
O SR. VERGUEIRO: – Pelo que pertence à importação de colonos, vejo o mesmo abandono; nenhum 

passo se tem dado a este respeito. No relatório se considera muito mal o primeiro sistema de colonização 
que se seguiu. Estou nesta parte de acordo com o nobre ministro; no outro tempo o modo de colonizar era 
fazer todas as despesas dos colonos, não só da vinda como de sua subsistência nos primeiros anos, e do 
fornecimento dos instrumentos de agricultura, etc. Isto decerto não se pôde sustentar, era uma despesa 
enorme. Todavia, sendo tão caro este método, de colonizar, creio que não deu prejuízo ao país. A colônia 
mais cara que se estabeleceu tem dado interesse; falo da de Nova Friburgo. Por suas contas vê-se que 
cada colono importou em 240 e tantos mil réis. Ora, estou persuadido que a produção que se tem tirado 
desta colônia tem já metido no tesouro, a quantidade despendida, ou ainda maior. 

Reprovo porém com o nobre ministro do império este primeiro método de colonizar, prefiro o da 
colonização espontânea; mas esta espontaneidade não é absoluta. Se estivermos só à espera dela nunca 
teremos colonização; é necessário prepará-la, excitá-la. Viu-se afluir numerosos colonos no Rio Grande 
quando tinham terras de graça, o que não aconteceu quando lhas venderam. Parece-me que se não pode 
conceber a esperança da colonização espontânea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No Rio Grande do Sul é onde com mais vantagem se pode estabelecer as colônias, já ali há alguns 
núcleos; os alemães que se encaminham para este lugar encontram com quem se entendam, patrícios e 
talvez parentes, enfim pessoas que falam a mesma língua, que têm mais ou menos os mesmos costumes. 
Mas se assim mesmo tem sido pouca a afluência, espera-se agora que venha esta colonização espontânea, 
imediatamente que haja terras a vender? Não é possível, desvaneça-se esta esperança; não se hão de 
obter colonos sem algum preparo mais do que este de expor as terras à venda. E qual deve ser o principal 
preparo? É seguramente a colonização subsidiada. É necessário caminhar por aí. Eu não quero adotá-la 
como um sistema permanente, mas como um meio de estabelecer núcleos naqueles pontos para onde se 
quiser chamar a colonização, para que depois se facilite então a colonização espontânea. Creio que não 
vêm colonos espontaneamente sem haver esses núcleos. 

Nessa longa discussão que houve sobre a lei das terras expenderam-se estas idéias; parece que 
todo o mundo estava deste parecer. Eu não digo que a colonização subsidiada seja melhor, mas é aquela 
que está ao nosso alcance; a melhor é sempre a espontânea; mas não havemos de ter esta sem 
principiarmos pela subsidiada. Ora, sendo esta a opinião geralmente admitida, anunciada por muitos anos 
no corpo legislativo, tendo passado a lei o ano passado, todavia o nobre ministro recusa-se a prestar 
subsídios, mesmo àquelas pessoas que têm provado a pontualidade do reembolso. Não sei se recusa a 
outros; talvez a alguns se tenham prestado subsídios, mas o fato é este – Recusa-se mesmo a pessoas que 
têm provado já a pontualidade do reembolso e que são dignas deste favor, que se mostram aptos 
instrumentos para favorecer a colonização. 

Disse-se que não há dinheiro. Ora, em 1845 ou 1846, consignou-se a quantia de 12:000$ para isto; 
esta quantia ainda não está toda gasta; será talvez demasiada economia não querer gastá-la. Além disto 
temos o reembolso dos adiantamentos que o governo fez, parece-me que em 1847, e esta quantia está 
intacta, não se lhe quer tocar. A lei consigna 200:000$000 para este objeto, não se lhe quer tocar. Pode 
haver uma prova mais clara, mais evidente da repugnância que o nobre ministro tem à execução da lei das 
terras e à colonização? Parece-me que não. 

Estimarei que o nobre ministro haja de dar explicação satisfatória destes fatos, cuja exatidão não 
pode negar. Lembra-me que quando fui membro da comissão encarregada dessa lei das terras, sabia-se 
por informações da secretaria que restavam ainda para a colonização 64:000$000; que se haviam recebido 
de reembolso 21 contos e tanto... 

O SR. D. MANOEL: – Agora se diz que há só 12:000$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. VERGUEIRO: – ...e foram consignados 200:000$; entretanto, recusa-se todo o auxílio! Em 
outra ocasião, tocando eu neste objeto, disse o nobre ministro que não podia deixar de deferir aos 
requerimentos que acerca disto lhe tinham sido dirigidos, mas que o não fazia por não estar feito o 
regulamento para a execução da lei das terras. A importação de colonos subsidiados e a distribuição, ou 
medição das terras, são coisas distintas. Suponho que para subsidiar a importação de colonos não é 
necessário regulamento: sem ele o tem feito o governo. O projeto mesmo de regulamento que o governo 
mandou consultar não tratava disto, e justamente, porque não era necessário; pois então qual é o motivo 
por que o nobre ministro não se resolve a fazer aplicação dessas quantias, parte das quais estão 
acreditadas desde 1846, e outras têm entrado, já por meio de reembolsos, já por nova consignação? 
Parece-me que quer abandonar inteiramente este objeto. Eu não me animo a oferecer uma emenda a este 
respeito; pode ser que o governo tenha um sistema particular que justifica este proceder que está fora do 
alcance da compreensão vulgar. Mas o nobre ministro se explicará, e se ele quiser fazer-me esta honra, 
talvez ainda faça algumas observações. 

O SR. VISCONDE DE MONT’ALEGRE (Ministro do Império): – Darei algumas explicações em 
resposta ao que tenho ouvido a alguns Srs. senadores. 

Um Sr. senador, falando sobre o orçamento, censurou ao governo por não ter tratado da lei de 
eleições. Eu já tive ocasião de responder que o governo tinha mandado proceder a alguns trabalhos a este 
respeito, que em tempo seriam presentes ao corpo legislativo. Estes trabalhos já existem na comissão. Sem 
dúvida, alguma demora houve, mas cumpre atender para a importância da matéria. Assim, pois, nesta parte 
o governo fez o que prometeu; aí já estão esses trabalhos. 

Perguntou também se não era tempo de fazer-se o transporte das malas por conta do governo ou de 
outro algum modo que melhor e mais econômico seja. O governo tem-se ocupado, e ocupa-se muito deste 
objeto; mas tem conhecido que ainda não é chegado o tempo para realizar este melhoramento, mormente 
nas circunstâncias atuais em que os vapores do governo, ainda que tantos fossem que pudessem fazer o 
serviço do transporte das malas, têm outro emprego mais necessário, mais urgente. Entretanto o governo 
trata disto; há trabalhos a este respeito no conselho de Estado; está mesmo em relações com uma 
companhia de vapores, no intuito de dar maior rapidez às comunicações entre as províncias e a corte. 

Quanto à colonização, todos têm conhecido quanto é dificultosa, quanto mesmo é perigosa a 
execução da lei sobre terras. O governo tem empregado neste objeto a maior cautela, a maior prudência; 
todos os meios têm sido empregados para ser ilustrado, para melhor pôr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



em execução essa lei tão difícil. Todavia, apesar de seus esforços, não tem podido até agora achar-se 
habilitado para o fazer. 

Mas por que não tem apresentado ao corpo legislativo as dificuldades que encontra? Por que ainda 
não está habilitado para isto? Tem empregado todos os esforços, todos os desvelos para apresentar 
alguma coisa a este respeito; mas, repito, não tem podido conseguir; os nobres senadores mesmo têm 
reconhecido a dificuldade da matéria. 

O Sr. senador que ultimamente falou censurou o governo por não ter feito adiantamentos ou avanços 
a alguns que os tem pedido para a colonização. Se o governo não tem feito isto é porque não lhe foi 
possível. Da primeira consignação de 200:000$, votada em 1845, restam apenas 12:000$ ou 15:000$ que o 
governo reserva para alguma eventualidade, idêntica à que apareceu por ocasião da explosão da barca 
francesa Elisa, a cujos desgraçados passageiros proporcionou meios de se transporem para colônias já 
estabelecidas entre nós, para as quais preferiram ir. Quanto aos reembolsos, eles não tornam a ser 
compreendidos no crédito, entram no tesouro, e deles não podem sair mais quantias para a colonização: se 
assim não fosse, não seria de 200:000$ o crédito para esse serviço, seria indefinido o crédito em tempo e 
quantitativo. 

O SR. VERGUEIRO: – É, a lei o autoriza. 
O SR. MINISTRO DO IMPÉRIO: – Está muito enganado, foi votada essa quantia por uma só vez. 
Mas por que não pediu o governo mais dinheiro na lei do orçamento? Porque já se votaram fundos na 

lei de ano passado, na lei da colonização. E por que não tem despendido? Porque não tem regulamentos, 
que são absolutamente precisos para a execução dessa lei. O nobre senador entende que não são 
necessários; eu, e muitos não entendem assim, e isto me parece ser óbvio. Demais, o nobre senador foi 
socorrido pelo tesouro com 33:000$, isto é, com a duodécima parte dos fundos votados para a colonização! 
E quer ainda mais! Note-se além disto que esta soma lhe foi adiantada por um prazo; findo este prazo, 
pediu a reforma dele, e lhe foi concedida; de que se queixa pois o nobre senador? Acaso ele só é que há de 
gozar do benefício que a lei concede? Hei de só atendê-lo, e deixar os outros? Não se lhe atendeu já muito, 
acedendo à prorrogação do prazo que equivale a um novo empréstimo? Quando for posta em execução a 
lei, e não for atendido, queixe-se; mas até aqui creio que não tem este direito. 

Outro nobre senador falou na academia das belas-artes, e pintou-a em estado miserável. Para mim é 
novidade; julgava-a no melhor estado, e não em tão maus termos. Procurarei informar-me, e tomarei 
aquelas medidas que estiverem a meu alcance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quanto ao museu, o corpo legislativo nunca tem querido votar maior quantia que a que está 
consignada na lei. Há muitos anos que o governo pede quota mais elevada; porém nunca tem sido votado 
mais; eu pois não pedi mais; apenas pedi autorização para se concluir as obras do edifício, porque 
realmente as que estão feitas se vão deteriorando. 

A respeito da salubridade pública, confesso eu, Sr. Presidente, que em semelhante negócio não me 
entendo; são tantas as opiniões quantos os médicos! Não vi uma só que reunisse os votos de dois 
facultativos! Entretanto o governo tem seguido aquilo que seus conselheiros oficiais lhe tem indicado. A lei 
criou a junta de higiene pública; foram nomeados os seus membros; o governo a tem consultado; ela tem 
dado o seu parecer sobre diferentes objetos. A respeito da salubridade pública o governo não tem poupado 
esforços nem despesas, e creio que alguma coisa se tem conseguido, que algum alívio se tem dado ao 
povo. 

Não me recordo de algum outro ponto sobre que deva informar; e por isso limito-me ao que tenho 
dito. 

O SR. VERGUEIRO: – Sr. Presidente, eu já havia prevenido que as dificuldades que o nobre ministro 
diz que encontra não podem ser a respeito da importação de colonos, podem ser a respeito das terras. Ora, 
desde 18 de setembro do ano passado, se a opinião do governo é que a lei se execute tal qual, havia muito 
tempo para se fazer esse regulamento. Não se pode pois admitir esta escusa. Há perto de um ano que foi 
promulgada a lei; quando se há de concluir esse regulamento? Conheço, já disse, que há dificuldades na 
execução da lei; mas, se estas dificuldades são tais que exijam providências legislativas, proponham-se 
essas providências. 

Quanto aos colonos, disse o nobre ministro que eu recebi 33:000$, que depois requeri uma 
prorrogação. Eu explico como o negócio se passou. O administrador da casa de que faço parte requereu: 
não foi isto que se mandou requerer; requereu auxílio para a importação de 800 colonos; mas, como a 
pessoa incumbida disto não o pôde obter, então lembrou-se dessa prorrogação de um ano para o 
pagamento das letras. Foi como o negócio se passou: não foi a casa que pediu a prorrogação; mas a 
pessoa que foi incumbida disto, querendo dar boa conta de si, obteve, por seu merecimento, essa graça do 
nobre ministro, a prorrogação de um ano. 

Diz o nobre ministro que não devo ser eu só que me utilize do benefício da lei. Convenho: não 
censuro por isso ao nobre ministro; beneficiasse a todos, estava eu muito satisfeito. Quando comecei essa 
empresa, e depois reparti com outros por me faltarem as forças, não o fiz com vistas de interesse particular: 
não; foi para abrir um exemplo (não me arrependo de o ter feito), foi para mostrar que se podia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



trabalhar no Brasil com braços livres. Foi no interesse público que entrei nessa empresa, e muito satisfeito 
ficaria de que outros tivessem seguido o meu exemplo, que o nobre ministro os socorresse. Não fale só em 
meu nome, não me conceda coisa nenhuma: sei que a mão lhe repugna a isto; mas conceda a outros: não 
guarde este depósito, dê-lhe aplicação, promova a importação de colonos que é reclamada por toda a 
nação. Satisfaça o nobre ministro a esta necessidade até onde chegam os recursos que tem; não me dê 
nada, repito, exclua-me. Não entrei nesta empresa por benefício próprio, para querer fazer interesse; tenho 
outros meios para promover os meus interesses que não este: quis abrir um exemplo, e felizmente o 
exemplo, apesar da resistência, da negativa do nobre ministro, está aberto. Sei disto, porque muitas 
pessoas, muitos fazendeiros me têm consultado sobre este objeto; até um estrangeiro deixou-se possuir da 
vantagem do sistema que introduzi, foi examiná-lo, e publicou uma Memória sobre ele. Muitos fazendeiros, 
como disse, me têm consultado sobre os meios de levar avante um estabelecimento tal, e portanto fico 
muito satisfeito se o nobre ministro promover a importação de colonos, excluindo-me completamente a mim 
e a todos os meus parentes; não se agarre a este dinheiro, empregue-o na conformidade da intenção da lei. 

Tenho visto as razões que há; está-se preparando o regulamento, está-se meditando. Não sei quanto 
tempo se há de meditar; estou que, enquanto o nobre ministro se conservar no ministério, nada se pode 
fazer. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Vou fazer observações sobre três parágrafos deste artigo em 
discussão. 

A primeira é sobre o arquivo público. Vota-se neste orçamento a quantia de 1:200$ além da pedida, e 
nas disposições gerais se diz que o governo é autorizado a gastar 1:200$ com o aluguel de uma casa. Não 
sei se este 1:200$ acrescentado ao § 22 é o mesmo 1:200$ que lá vem nas disposições gerais; parece-me 
que é a mesma coisa, que o artigo das disposições gerais não é senão a explicação dessa disposição do § 
22. De qualquer modo que seja, como se pediu unicamente 6:200$ eu voto por esta quantia e contra o 
acrescentamento de 1:200$. 

Conquanto seja pequena a quantia, todavia junta a outras pequenas, no momento em que estamos, 
poderá aliviar um pouco o peso do tesouro. Direi mais que não sei se se poderá alugar uma casa por 1:200$ 
para nela se colocar o arquivo público. Para ele ficar mal acomodado, fique onde está! Além de que, não sei 
que esteja tão mal; há uma sala e dois gabinetes, se me não engano; para o que existe hoje, pode-se 
acomodar aí muito bem, não só os documentos que lá estão, como outros muitos, por muito tempo ainda; 
uma vez que haja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cuidado na arrumação na classificação das matérias, lá se pode acomodar o arquivo. Voto pois contra este 
aumento; o governo não o pediu, contente-se com a despesa ordinária que se fazia. 

Farei outra observação sobre outro aumento de que já fez menção o nobre senador pelo Rio Grande 
do Norte. O governo pediu 200:000$ para obras gerais, dá-se-lhe 500. Voto contra este acrescentamento; 
não são tão lisonjeiras as nossas circunstâncias financeiras que possamos estar assim gastando dinheiro. 

A mesma razão tenho quanto ao § 38 (obras públicas); hei de votar pelos 80:000$ e não pelos 
100:000$. 

Ora, não posso deixar de adicionar algumas observações as que foram oferecidas na casa. O nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte referiu-se à lei das terras que foi votada o ano passado. Realmente ainda 
não apareceu o regulamento para a execução dessa lei, e eu levanto as mãos para o céu para que não 
apareça tão cedo. (Apoiados.) Se alguém mais está do meu voto, muito me lisonjeio com isto. O negócio é 
dificultosíssimo de regular; o nobre ministro já o disse. Pareceu-me que o nobre senador por Minas não se 
satisfez com as explicações do nobre ministro; mas há com efeito muito que pensar; no meu entender há 
tanto que pensar para executar esta lei, que eu aventuro a idéia de que é preciso revogá-la... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Eu desejaria que o governo pensasse neste sentido; a lei não 

produz o seu efeito na parte principal... 
O SR. PRESIDENTE: – Perdoe-me o nobre senador; eu entendo que não se pode falar contra uma lei 

que está sancionada, senão quando se propõe a sua revogação; o contrário é pôr maior dificuldade à 
execução dela. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Desde que me entendo, parlamentarmente falando, sempre vi que 
na discussão da resposta à fala do trono e na do orçamento há toda a liberdade para se falar em todas as 
matérias relativamente ao império. Se na repartição do império se tratasse da guerra, ou da fazenda, ou da 
marinha, então tinha V. Exª. razão para chamar o orador à questão; mas eu trato de objetos relativos à 
repartição do império. Ora, diga-me V. Exª., que ocasião terei eu para falar sobre isto? Os estilos de todos 
os corpos parlamentares admitem esta prática; na discussão da fala do trono e na do orçamento há esta 
liberdade. Entretanto, se V.Exª. não quer, calo-me, nada direi... 

O SR. PRESIDENTE: – Digo que o nobre senador pode falar; mas oferecendo em tempo competente 
um projeto revogando essa lei. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Estou dizendo que é preciso revogar a lei sobre a qual os Srs. 
senadores já falaram... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Eu apenas fiz uma observação ao nobre senador... 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Digo que a lei é má; que o governo tem feito muito bem em não 

publicar o regulamento. É preciso que eu diga porque a lei é má; é preciso que diga como considero este 
objeto... 

O SR. PRESIDENTE: – Mas uma vez que é lei do Estado, só propondo a sua revogação é que se 
pode falar mal dela. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Assento que se procedeu mal com a desgraçada lembrança de se 
suspenderem as sesmarias. Suspenderam-se sesmarias, e o resultado foi ir-se tomando as terras pelas 
chamadas posses, e por todos os proprietários, na dúvida sobre seus limites. 

Mas eu acabei de dizer que era preciso revogar a lei. Entendo que isto se deve fazer, exceto na parte 
em que manda vender as terras, não porque eu espere nada daqui, mas porque não posso vencer a opinião 
comum. Espero que esta opinião seja esclarecida pelo tempo. É passado um ano, e ainda não vi proposta 
nenhuma para compra de terras. Nem se diga que é por falta do regulamento; na Europa não se espera 
pelos regulamentos; sabendo-se que existem terras, se houvesse quem as quisesse, haviam de vir comprá-
las. Em abono da minha opinião de que nunca se hão de vender terras, tenho agora o nobre senador por 
Minas, que disse que, se quando não se vendiam as terras não havia emigração espontânea, como haverá 
agora com essas vendas? 

Revogada a lei, deixando subsistente esta parte, teremos a grande conveniência de tranqüilizar os 
proprietários, ou por sesmarias, ou por posses com direito adquirido. Na câmara dos deputados já se 
apresentou um projeto explicando a lei; mas eu direi que esse projeto é imperfeito, não preenche ainda 
todos os fins. O projeto é fundado em princípio de que a lei ofende o direito particular. É uma verdade: a lei 
ofende o direito particular, prescreve regras novas para regular direitos antigos. Os sacrifícios que a lei 
exige, disse há pouco em um aparte que não são necessários. 

Se as possessões (não uso da palavra posse porque tem uma significação particular); se essas 
possessões nascem das sesmarias, a lei as sanciona, a lei as concede; se nascem da posse, a lei as 
reconhece; lá está o direito, a prescrição que as sanciona; é de mister, pois, reconhecer as posses 
adquiridas; dá a lei este favor estabelecendo uma legislação nova para regular coisas antigas. É uma 
injustiça flagrante. 

Não darei mais desenvolvimento a esta opinião, mas direi simplesmente que se a lei for executada 
nesta parte que regula os direitos dos posseiros entre si, dos posseiros com os sesmeiros, e dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sesmeiros entre si, eu espero que os executores hão de ser obrigados a levantar a mão. É muito fácil das 
capitais dar ordens; mas ir executar no interior esta lei, espero que os executores por si mesmo suspendam 
a execução dela. 

O verdadeiro sistema que sempre entendi, que expendi nesta casa quando se tratou da colonização 
pela primeira vez, é o de estabelecer núcleos de colonização. Os colonos vindo estabelecer-se no país, 
sendo felizes nos seus trabalhos, convidarão seus amigos e parentes para os vir acompanhar na sua nova 
vida. Este sistema tem sido abandonado porque seguiu-se o método da venda das terras; e o que resulta 
daqui? Que se tem desprezado propostas de casas muito respeitáveis que se têm oferecido para trazerem 
colonos. Se as terras tivessem sido dadas, nós teríamos hoje esses núcleos de que fala o nobre senador, 
sem sacrifício nenhum da nossa parte. O que quer o nobre senador? Quer estabelecer esses núcleos; mas 
como? Concorrendo o Estado. Mas este sistema é proibido pela lei; a lei manda auxiliar a emigração 
gratuita; os fundos que ela designa devem ser aplicados na forma por ela prescrita, e não como quer o 
nobre senador. Por isso duas propostas que foram apresentadas ao governo não foram admitidas, porque 
estabeleciam um sistema de colonização que a lei reprova. 

Disse porém o nobre senador: “Quaisquer que sejam as dificuldades que hajam para a execução da 
lei das terras, o objeto da colonização é inteiramente distinto dessa matéria.” Pode considerar-se apenas 
separado, é verdade, é preciso ligar-se o sistema, é preciso estabelecer um sistema tal que não seja só 
profícuo a uma província. 

Ora, 200:000$ podiam ser absorvidos aqui com alguns colonos; e outras províncias por que não hão 
de participar também de alguma contagem? Estes 200:000$ assim como o produto das terras e o da 
chancelaria, devem ser aplicados conforme o sistema da lei. Poderíamos tomar outro sistema; mas a lei não 
estabelece, nem eu vou para aí. Na discussão da lei se mostrou o grande inconveniente da colonização 
obrigada; pode acontecer que uma ou outra vez haja bom resultado desta colonização; mas o estado da 
Nova Holanda mostra os inconvenientes deste sistema. 

Passarei agora a ocupar-me com as observações que fez o nobre senador pelo Espírito Santo. O 
nobre senador ocupou-se com a academia das belas-artes, e começou por fazer algumas censuras. A 
primeira recaiu sobre o nome da mesma academia, dizendo que lhe parecia mais uma escola do que uma 
academia. Senhores, se me não engano, parece-me ter lido que a palavra academia veio do jardim de 
Academo, onde Platão dava as suas lições, por conseqüência, academia, na sua origem, designa escola. 
Ora, se nessa academia se ensina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o que se chama belas-artes, pode caber o nome que tem. Mesmo entre nós dizemos academia da 
marinha, academia militar. No que concordo com o nobre senador é na censura que fez a 
academia pela escolha dos seus sócios, começando por mim. Isto na verdade merece censura. Eu 
ultimamente recebi um diploma da academia; confesso a minha ignorância nas matérias que ali se 
ensinam; a academia andou mal em se lembrar do meu nome. Porém ocorreram-me ao mesmo 
tempo exemplos que há de varões inteiramente alheios à profissão de certos corpos científicos, e 
que no entanto são membros desses corpos. Lembra-me que um célebre general que nunca foi 
distinto senão pela espada, que na república das letras ninguém lhe deu o nome de grande 
literato, Blücher, indo à Inglaterra, a universidade de Edimburgo conferiu-lhe um barrete de 
doutor em direito. 

Ora, se Blücher podia com a espada na mão cingir o barrete doutoral, quando ele de direito 
nada entendia parece-me que a academia das belas-artes não errou muito em escolher alguns 
correspondentes que não sejam versados nas matérias que nelas se ensinam, e que somente 
sejam doutores em direito canônico. Talvez não tenha compreendido todos os homens da 
profissão, e na verdade essa exclusão de que falou o nobre senador é para censurar. Esse homem 
de que falou o nobre senador com efeito é digno, não só pela propriedade de que é dotado, de 
que fez menção o nobre senador, mas também pela vida, pela animação de suas estátuas, o que é 
o mais difícil da arte, e no que ele é eminente. Eu estou que a academia reparará esta falta. 

O nobre senador deu alguns conselhos ao governo que achei muito prudentes a respeito de 
providências higiênicas, sobre o que convém fazer para evitar que sejamos novamente acometidos 
da febre amarela, e talvez da cólera-morbus, que já está um pouco mais perto do que esteve. Mas, 
senhores, depois que ouvi o nobre senador fiquei ainda mais confuso do que estava. 
Desgraçadamente meti-me a ler alguns livros sobre estas coisas; achei-me confuso e o nobre 
senador aumenta a minha confusão, porque aconselha o governo que não se regule pela opinião 
dos médicos... 

O SR. JOBIM: – Perdoe-me; não disse que não seguisse em geral a opinião dos médicos, 
mas de alguns. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Mas como escolher os que devem ser ouvidos? Eles 
divergem, mas é próprio da ciência. Querer que o governo dê preferência mais a esta opinião do 
que àquela, não sei que se possa fazer. A respeito da academia médica contaram-me uma coisa, 
disseram-me que um dos membros que assinou um parecer mudou três vezes de opinião. Ora, à 
vista disto como há de o governo guiar-se... 

O SR. JOBIM: – Não sei que parecer é esse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. VISCONDE DE OLINDA: – O que não posso admitir é o modo por que o nobre 
senador explicou a opinião dos médicos ingleses; dê-me licença para dizer que faço mais justiça 
ao caráter desses médicos do que parece anunciar o nobre senador pela sua opinião, isto é, que 
os ingleses, vendo que não podem evitar o contato com os outros povos, tornam-se fatalistas, 
entregam-se à sorte. É o que se deduz da observação do nobre senador. Pois o nobre senador 
acha mais difícil em uma terra cercada toda de água proscrever as comunicações do que em outra 
cercada de outras terras povoadas? Pois no continente podem-se empregar esses meios, esses 
cordões sanitários, e em uma ilha não se pode? Parece-me que o nobre senador apresenta uma 
opinião que não se pode defender, que é contrária aos fatos. Se em um Estado qualquer do 
continente é possível tomarem-se essas medidas, muito mais o é em uma ilha como a Inglaterra. 
Se os médicos ingleses, pela dificuldade de obstar a comunicação, têm essa opinião, então 
também nos entreguemos à fatalidade, porque estamos no mesmo caso da Inglaterra com os 
nossos imensos portos. 

O SR. JOBIM: – Não apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Eu desejava que o nobre senador se servisse da palavra – 

contágio – e não transmissibilidade, a qual ilude um pouco a questão. 
O SR. JOBIM: – Se V. Exª. quer me fazer entrar em questões médicas, iremos longe; não 

façamos daqui uma academia. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Nem eu quero; mas uma vez que se fala, é preciso ser 

exato. Eu direi ao nobre senador que hoje nos Estados Unidos a opinião geral é que a febre 
amarela não é contagiosa... 

O SR. JOBIM: – Não apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – É o que está nos livros que eu li. Há um parecer de 

médicos em Inglaterra; o governo inglês mandou este parecer, elaborado por homens eminentes, 
à sua legação aqui para o oferecer ao nosso governo. Este parecer é de uma comissão nomeada 
pelo governo composta de homens eminentes; não se nomeiam lá quaisquer. 

O nobre senador disse que quando se devia esperar que a cólera-morbus em Londres se 
tornasse mais benigna depois das providências higiênicas, é quando apresentou caracteres 
diferentes. É observação feita em Lisboa, e observação feita em Paris, que nos lugares mais 
imundos, nos bairros onde menos circulava o ar, entre as classes que viviam no meio da imundície 
extrema, foi onde a cólera acometeu menos... 

ALGUNS SRS. SENADORES: – Aqui aconteceu o mesmo. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – ...na classe ocupada da limpeza do lixo nenhum foi 

acometido. Isto é muito singular. Querem explicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



com o costume de receber estes miasmas. Ora, o que aqui se diz é que a ciência ainda não 
descobriu o que é este contágio, o que é esta moléstia; eis aqui a conclusão que se pode ou que 
se deve tirar; e pois que é ignorada a natureza da moléstia, não se sabe como ela se desenvolve, 
como se propaga. Eu não digo que não se prescrevam meios higiênicos; prescrevam-se, e creio 
que o governo os empregou, que por isso não pode ser censurado. O nobre senador talvez se 
refira a um parecer da academia médica que não foi aprovado; isto, porém, não afirmo ser do 
governo, e sim da seção do império do conselho de estado. Foi apresentada ao governo uma 
proposta ou um sistema de lazaretos; a seção não pode admitir este sistema. Se o nobre senador 
se refere a este fato de se ter o governo negado a dar esta providência, digo que não era possível 
admitir semelhante sistema... 

O SR. JOBIM: – Não sei nada destas particularidades. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – A academia médica apresentou ao governo um sistema 

para preservar a cidade do contágio, e isto depois de ter feito a febre muitos estragos. A seção do 
conselho de estado não pôde conformar-se com este sistema, porque até era impossível de 
executar-se. 

Sr. presidente, estas eram as observações que queria fazer. Concluo dizendo que voto contra 
os §§ 22, 26 e 32, na parte em que aumentam a despesa. Nós estamos fazendo despesas 
extraordinárias com o exército e com a marinha, será preciso economizar em outros ramos. Sei 
que essas obras serão muito úteis, mas não poderemos espaçar alguma coisa? Não poderemos 
guardá-las para época mais lisonjeira? Tenhamos paciência; não façamos tudo ao mesmo tempo, 
deixemos esta despesa para outros tempos. 

O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, principiarei como têm começado todos ou quase 
todos os oradores que têm falado hoje, isto é, prometendo ao senado fazer muito breves 
observações sobre a lei que se discute. Em verdade, depois da grande tormenta, era indispensável 
que viesse a bonança, e desta estamos nós hoje de posse. 

Eu devo declarar ao senado que não julgo lei alguma mais vital do que a que agora 
discutimos. Lamento que viesse ela para o senado tão tarde. Não sou eu o primeiro senador que 
lamenta uma tal ocorrência; recordo-me das expressões de um falecido senador que grandes 
serviços prestou ao país, o falecido marquês de Barbacena, que aqui no senado teve até ocasião 
de propor medidas regimentais para obstar a que a lei do orçamento viesse tão tarde para ser 
discutida, ocasionando isto que o senado não possa emitir perfeitamente o seu juízo sobre uma lei 
de tal importância. Verdade é, Sr. presidente, que na câmara dos deputados investiga-se tudo 
quanto é possível e é relativo à utilidade pública, deixando-nos muito pouco para tomar em 
consideração nas diversas disposições da lei do orçamento; mas o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



senado não cumpre o seu dever se acaso não discutir com a mesma madureza com que costuma discutir 
outras leis as disposições do orçamento. 

Impressionado desta forma, Sr. presidente, não posso oferecer ao senado muitas observações; 
limitar-me-ei unicamente àqueles dois parágrafos do artigo que se discute que foram já tomados em 
consideração pelos honrados membros que falaram antes de mim. E como de todos eles não me parece 
que haja um mais importante do que seja aquele de que se ocupou o honrado membro que acabou de falar, 
eu também oferecerei minhas opiniões a este respeito. 

A lei sobre as terras, disse o honrado membro, não pode ser executada; é mesmo, senão perigoso, 
pelo menos inconveniente que ela o seja na época atual. Conforma-se o honrado membro nesta parte com 
a opinião do honrado membro pelo Rio Grande do Norte. Eu, Sr. presidente, tenho opinião diversa: julgo 
que é conveniente que, a par da ilustrada e sempre atendida opinião dos honrados membros a que acabei 
de referir-me, vá também a humilde opinião do orador que tem agora a honra de dirigir-se ao senado, e por 
isso peço licença aos honrados membros para declarar que não tenho ainda podido conceber o perigo 
iminente de que os honrados membros têm visto ou descoberto na execução da lei das terras. Se esta lei 
for executada de uma maneira simples, tendo em consideração as suas bases, estou convencido que 
nenhum inconveniente resultará, que não se cometerá ofensa a direito algum particular. O mesmo honrado 
membro por Pernambuco teve a bondade de dizer ao senado que havia já disposições de lei anterior que 
faziam respeitar ou mandavam respeitar as posses e quaisquer direitos adquiridos sobre as terras, e então 
me parece que julgou a lei nesta parte desnecessária, porque referia disposições que já existem. Se pois se 
pode executar a lei de modo que não ofenda de forma alguma o direito particular, que motivo haverá para 
que se diga que a execução da lei é perigosa?... 

O Sr. Visconde de Olinda dá um aparte. 
O SR. MONTEZUMA: – O aparte com que o nobre membro acaba de honrar-me obriga-me a dizer 

ainda alguma coisa a respeito da opinião que emito. O honrado membro diz que não é possível executar a 
lei sem que se ofendam os direitos particulares. Eu creio que toda a execução da lei depende da medição 
das terras; as maiores dificuldades que se podem encontrar na sua execução dependem deste objeto. Ora, 
se nós medirmos as terras unicamente devolutas, se não nos importarmos com aquelas que já estão, ou 
possuídas meramente, ou sobre as quais há direito, e direito adquirido por sesmarias ou por outros 
quaisquer títulos, estou persuadido que a dificuldade, se não desaparece de todo, pelo menos fica 
extremamente minguada. E pergunto: não é possível começar pela medição das terras unicamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



devolutas? Não é possível, no estado em que se acha o nosso país e sua população, saber, por 
meio de um arrolamento, quais as terras que são da propriedade pública, ou ainda devolutas, e 
quais aquelas sobre que podem ser oferecidos títulos de qualquer natureza que seja? Se nós 
podemos fazer isto, por que a medição das terras se não poderá realizar? Conhecida, por 
conseqüência, a área que ainda está devoluta, e que pertence ao país, principiará a venda dela. E 
assim, a execução da lei terá um começo, e um começo que se pode dizer importante, por isso 
que ela se executa também na parte que é mais interessante ou útil. 

Depois, Sr. presidente, de vencida esta dificuldade, não será difícil examinar os títulos das 
outras terras, para decidir quais devem ser considerados justos e legítimos, não conforme a lei ou 
direito civil estrito, mas conforme as indulgências estabelecidas na mesma lei. Eu digo 
indulgências, porque na verdade a lei o que fez foi seguir a eqüidade sustentada pelo espírito 
público; ela não quer ofender o direito particular de maneira alguma, não quer pôr em sobressalto 
a propriedade territorial do Brasil. Todas essas idéias têm sido sugeridas por pessoas de fora das 
câmaras, que, ou por não estarem bem habilitadas para formar um juízo sobre a lei, ou porque 
têm interesse em desvairar a verdadeira opinião pública, assim procedem; e então pergunto se o 
governo do Brasil se acha tão fraco, se não tem a força necessária para obstar as conseqüências 
de um proceder que me parece que devo qualificar nesta ocasião de absolutamente criminoso. 

Eu creio que o governo do país se acha suficientemente habilitado, suficientemente forte, 
para poder fazer executar a lei, uma vez que de sua execução não vai resultar, como o honrado 
membro por Pernambuco receia, ofensa ao direito particular. Se nós quisermos começar a 
execução da lei pela violência ou usurpação dos direitos adquiridos, de sorte que se ponha em 
dúvida o direito da propriedade territorial, isto há de sem dúvida arrostar desgostos que podem 
entorpecer a execução da lei; mas eu entendo que é possível descobrir um meio de executar a lei 
sem desgosto público, como acabo de demonstrar. 

Um Sr. Senador dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. MONTEZUMA: – Não exija V. Exª. de mim nesta ocasião que apresente na discussão 

do orçamento um plano completo para a execução dessa lei; o que tenho dito é suficiente para 
que o honrado membro por Pernambuco, cujas luzes eu tenho mais de uma vez reconhecido, 
cujas opiniões desejarei sempre tomar por meu farol, permita que a sua opinião seja publicada 
com a minha, que, conquanto não tenha o mesmo prestígio, servirá todavia como de protesto 
unicamente contra a sua ilustrada e patriótica opinião. 

Sr. presidente, o honrado membro também disse que a lei devera ser completamente 
revogada, que apenas excetuava a parte relativa à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



venda das terras, porque julgava isto um ensaio que deve ter lugar até que a opinião pública seja 
suficientemente esclarecida. Perdoe-me o honrado membro; eu creio que em todas as suas partes a lei 
deve ser executada. Não queira porém o senado deduzir desta minha opinião que não considero 
indispensável algum artigo que esclareça a lei, que preencha alguma omissão, alguma lacuna da mesma 
lei. Poderei reconhecer lacunas, poderei reconhecer falta de clareza em algumas das disposições da lei; 
mas não censuro o governo por não ter ainda nem dado execução à lei, nem oferecido projetos que a 
esclareçam; porque, como disse o honrado ministro do império, ainda não tem o governo conseguido tudo 
quanto é indispensável para formar um juízo completo acerca dela, e apresentá-lo definitivamente ao corpo 
legislativo. E então, senhores, acusaremos nós ao governo por não querer obrar com precipitação? 
Queremos que o governo, arrastado pela nossa opinião, forme um juízo mal fundado, sem que tenham 
ainda sido esgotados todos os recursos indispensáveis para que venha forte com uma opinião exigir do 
corpo legislativo esta ou aquela medida ou disposição? Perdoe-me o honrado membro por Minas, a quem 
sinceramente respeito, de quem sou cordialmente amigo, que eu não seja nesta ocasião da sua opinião, 
que eu acho um pouco precipitada; não adoto a censura que fez ao governo, peço-lhe que dê ao governo 
todo o tempo preciso para sobre a lei formar um juízo digno dele, e de acordo com os interesses nacionais, 
em assunto tão grave. 

Mas não poderei de forma alguma, como já disse, sustentar que a lei deve ser revogada, ou no todo, 
ou em parte. 

Sr. presidente, com a execução da lei acha-se ligada uma questão importantíssima, que é a questão 
da colonização. O corpo legislativo, todos os estadistas do país, toda a imprensa, de há muito se ocupam de 
ver o melhor a tal respeito. O não se ter ainda conseguido este fim, não haver ainda uma opinião que se 
possa dizer da maioria do país, prova para mim que a questão, ou é insondável, ou então tem-se 
caminhado por um terreno que não é próprio. Eu não desconheço que a questão é de grave dificuldade, 
mas também não posso deixar de ver que se tem trilhado um caminho que não é próprio para conseguirmos 
o fim. 

Sr. Presidente, a natureza física não faz saltos, é axioma que ainda não foi disputado; a natureza 
moral, digo eu, também não faz saltos. Tudo tem seus períodos, todas as existências morais ou físicas têm 
sua marcha ordinária; aquilo que é próprio de uma idade não é possível que se passe ou vença de salto 
para que se entre em uma outra época, um outro período. Não é possível que o Brasil deixe de ter a 
população pouco mais ou menos que atualmente tem, não é possível que ele vença as dificuldades que 
necessariamente aparecem quando se quer aumentar de chofre a sua população. Isto que acontece 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ao Brasil tem acontecido a todas as nações; algumas que apresentam um resultado diferente, se se 
examinarem todas as condições de sua existência, há de se ver que nós não as devemos invejar em tudo e 
por tudo; não desejaremos esse número infinito de proletários aglomerados nas cidades, tendo cada um 
deles interesses diversos, falando diferentes línguas, etc.; e por isso não desejaremos sair de uma maneira 
extraordinária e precipitada do estado em que nos achamos. 

O sistema de colonização até hoje seguido tem se dividido verdadeiramente em três sistemas, ou 
fazer toda a despesa com os colonos, ou subsidiar aqueles que trouxerem colonos para o país, ou promover 
a colonização espontânea. Esta última, que é sem dúvida o único sistema que nos cabe, que é o da lei, que 
é o fundado na índole e natureza das associações colocada nas circunstâncias em que nos achamos, é 
exatamente aquele que tem sido apenas, ou nem ainda apenas seguido. É este sistema que vai ser talvez 
posto em execução em virtude da lei a que acabo de referir-me, é este sem dúvida o que há de dar ao Brasil 
um aumento de população verdadeiramente útil. Todos os mais têm defeitos radicais e não oferecem as 
necessárias garantias exigidas pelo país. Fique também V. Exª. certo que este sistema não se pode dar 
sem a venda das terras, e esta dificilmente se realizará em grande escala sem que o país se torne 
transitável, para que o cultivador estrangeiro encontre vantagem na cultura de novas terras. 

Senhores, até hoje é raríssimo o lavrador que tem vindo da Europa para o nosso país, bem que 
muitos estrangeiros tenham vindo para ele. A razão é simples, porque eles não podem encontrar vantagem 
alguma. Não é possível que o lavrador estrangeiro venha disposto a abrir meios de comunicação para poder 
achar valor e mercado para seus produtos; se ele tiver em vista uma tal dificuldade, não pode vir com o 
decidido propósito de ser cultivador, há de necessariamente vir com o desejo de melhorar de fortuna, e 
achar no Brasil um meio de vida qualquer industrial, mais proveitoso do que o que tinha no seu país; o mais 
pronto que se lhe ofereça será para ele o mais conveniente. Não vai procurar os nossos despovoados, não 
vai lutar com as dificuldades imensas que eles oferecem, não têm em vista vencê-las. Por conseqüência, a 
colonização sem um sistema vasto de meios de comunicação não se pode realizar em grande escala. Que 
porventura o corpo legislativo oferecer aos colonos todos os capitais indispensáveis para os seus 
transportes, despesas de estabelecimento, além do que é mister para abrir estradas ou outros quaisquer 
meios de comunicação, a fim de acharem valor aos seus produtos? Não é possível; seria sem dúvida 
exaurir todos os recursos do nosso tesouro. Eis a razão por que, quando se discutiu a resposta à fala do 
trono, tomei a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



liberdade de lembrar ao senado a necessidade de ir já protegendo quanto for possível as nossas 
fábricas, as nossas manufaturas. 

São elas que nos hão de dar o viveiro de população proletária para ir suprir na agricultura a 
falta dos braços escravos quando ela se fizer sensível. 

Senhores, não confundamos as coisas; tem-se algumas vezes falado em colonização, como 
se ela fosse um meio de suprir os braços escravos que não podem ser mais importados no país. 
Há uma diferença muito grande entre o colono cultivador e o colono trabalhador; e quais são os 
que vêm? São, porventura, os primeiros, ou os segundos? Algum trabalhador na Europa deixa de 
ser trabalhador ali, para continuar a ser trabalhador aqui, com muito maiores dificuldades, com 
muito menos vantagem? Menos vantagem sem dúvida, porque se se fizer o cálculo das despesas 
que faz um trabalhador no nosso país para poder viver há de se ver que essas despesas são muito 
maiores que as despesas de um trabalhador na Europa. A maneira por que ele é obrigado a viver 
aqui é muito diferente daquela com que ele vive na Europa; os cômodos são também diversos: não 
há vantagem alguma. A maneira por que eles são aqui tratados enquanto existir escravidão civil, é 
também diferente, e influi de tal maneira no espírito do colono, que dificilmente ele se sujeita ao 
serviço... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Está enganado: olhe para as carroças. 
O SR. MONTEZUMA: – Ora, o meu honrado colega exatamente concordou com o que eu 

disse; são as carroças mesmo que me provam que na realidade a colonização que tem vindo para 
cá não é aquela que querem as necessidades da agricultura que venha; que esses que vêm não 
têm em vista senão empregarem-se prontamente, preferindo as povoações e cidades. Logo, tal 
colonização não é útil à agricultura. Note mais o honrado membro, que se são verdadeiras as 
notícias que correm, e que se tem publicado pela imprensa, se é verdade que esses homens 
desempregados das carroças têm-se empregado em empresas criminosas, se é verdade isto, o 
que prova? Por que não foram eles para o campo? Por que não procuraram ser trabalhadores de 
fazendas? Por que antes se empregam em um meio tão criminoso, que necessariamente lhes há de 
ser muito fatal, se é verdade o que acabei de dizer, e que desejarei que não seja? 

Sr. presidente, isto é tanto assim, que na província da Bahia, quando lá estive, o honrado 
presidente dela, e meu digno colega, dando execução a uma lei da assembléia provincial, 
relativamente à proibição de se empregarem escravos nos saveiros, sendo o honrado presidente 
na execução desta lei, como na de muitas outras, extremamente feliz, porque a lei foi executada 
sem a menor dificuldade, veio a deslocar desse serviço de 600 a 700 escravos. Ora, já é uma 
porção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bem notável; mas pensa V. Exª. que estes escravos foram para a lavoura? Se pensa isto está enganado; 
ficaram na capital... 

O SR. DANTAS: – Hão de ir. 
O SR. MONTEZUMA: – Pensa V. Exª. que na lavoura querem trabalhadores com hábitos da cidade? 

Peço perdão a V. Exª.; o que se quer na lavoura são homens com hábitos absolutamente diversos daqueles 
que já têm os escravos nas capitais... 

ALGUNS SRS. SENADORES: – Apoiado. 
O SR. DANTAS: – Então conservemos as coisas no statu quo. 
O SR. MONTEZUMA: – V. Exª. tira um corolário completamente alheio das minhas palavras; deduz-

se delas porventura que eu quero que continuem as causas no statu quo? Estou mostrando as dificuldades 
da matéria; pertence ao corpo legislativo destruir essas dificuldades; nem mesmo posso pretender lembrar 
uma ou outra circunstância, porque me falta o talento para isso. (Não, não!) O que estou fazendo é 
unicamente lembrar as dificuldades, referir esse fato da província da Bahia. Poderei estar enganado, porque 
não sendo domiciliado naquela cidade, não me demorando ali mais que três meses, poderei omitir alguma 
outra circunstância; mas o meu nobre colega, presidente daquela província, poderá se acaso há omissão de 
uma ou outra circunstância, esclarecer melhor o senado; por enquanto afirmo que nenhum desses 700 
escravos foi para o interior, pelo contrário cuidaram logo de procurar outro gênero de vida na cidade. Isto é 
que também acontece a todo colono que vem da Europa, porque dali não vêm trabalhadores, e menos 
cultivadores; os trabalhadores que vêm de lá é para serem aqui logo cultivadores, fazendeiros, amos, e não 
fâmulos, ou então empregam-se em indústrias em que podem achar meios de subsistência. 

Senhores, a questão da colonização está ligada com a questão das obras públicas, com a questão 
das pontes, das estradas, etc. É por isso que também não posso concordar com a opinião dos honrados 
membros que têm falado contra o aumento da despesa com estes objetos. Eu hei de votar pela quantia de 
500.000$000, ou por mais ainda; desejarei que o governo nesta parte tenha a maior autorização possível. 
Se eu pudesse dar ao governo nesta ocasião 2,000:000$000 para estas obras, dava-os; desejo que o 
governo tenha a maior soma possível, porque é a base de toda a colonização. Roteemos as nossas matas 
por meio de estradas, cortemos o país todo por estradas, e outros meios de comunicação, perfeitos ou não, 
e veremos que a povoação, ou uma porção dela há de internar-se... 

O SR. RODRIGUES TORRES: – Se forem bem feitas, estas despesas serão produtivas. 
O SR. MONTEZUMA: – Assim se chamam em economia auto-política; hão de aumentar a renda do 

Estado, hão de aumentar a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



população do país, hão de aumentar o seu engrandecimento, em uma palavra, com este ramo de despesa 
está ligado tudo quanto pertence à glória e prosperidade nacional! 

O SR. D. MANOEL: – Com 500:000$000? 
O SR. MONTEZUMA: – Se não puder dar mais que 500:000$, dou os 500.000$000; mas se o 

honrado membro entende que na realidade podemos dar 2.000:000$, mande a emenda; ouviremos o Sr. 
ministro da fazenda; pois em tais objetos peço perdão ao honrado membro para declarar que em geral, e a 
não ter mui fundada opinião do contrário, me dirigirei mais pelo acordo e informações do ministério do que 
pela minha pessoal convicção, ou por informações particulares, porque ele tem mais meios de conhecer a 
verdade do que eu. Como estou intimamente convencido que o ministério tem tanto interesse ou maior do 
que eu na prosperidade do país, eis a razão por que hei de votar pela sua opinião... 

O Sr. D. Manoel dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. MONTEZUMA: – Sei que o honrado membro quer dizer, censura-me por eu dizer que o 

governo tem mais interesse do que eu. Sr. presidente, o governo tem um duplo interesse, um é o interesse 
que tem todo brasileiro o outro é o interesse que chamarei oficial; eu só tenho um, é unicamente o de 
brasileiro... 

O SR. D. MANOEL: – E o de senador. 
O SR. MONTEZUMA: ...como brasileiro é que estou aqui falando. Ora, pergunto eu ao honrado 

membro, a quem pertence a glória de todos esses elogios, de todas essas bênçãos que o povo tem dado 
pela água que hoje é subministrada a cada um quase em suas portas? Pertence a outro que não seja o 
governo? Peço perdão para dizer que não; pertence ao governo, porque foi ele quem empreendeu e 
realizou essa utilíssima empresa, quem concebeu o plano. Suponha-se mesmo que este plano não foi 
concebido pelo governo, mas por um seu subalterno; ainda assim tem a glória de ter sabido compreender a 
vantagem do plano que se lhe ofereceu. Essa glória, Sr. presidente, constitui um interesse que chamei 
oficial. Por conseqüência, Sr. presidente, creio poder dizer, sem ofensa alguma do meu pudor como 
brasileiro, que o governo tem duplo interesse em promover a prosperidade, a grandeza, a glória do país. 

Hei, pois de votar pelos 500:000$, e mais se for possível, e ainda por outra razão, porque no projeto 
se diz que o governo despenderá pelo menos metade desta quantia com obras nas províncias. Eu estou 
aqui para advogar os interesses do Brasil; porém também, e muito especialmente, para advogar os 
interesses da província que me fez a honra de dar uma tão brilhante votação. Portanto, mais por esta razão 
hei de votar pelos 500:000$. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quanto à outra verba de 80:000$, creio que é uma verdadeira ilusão. Estou que o país não perde 
coisa alguma em se votar 200:000$ para obras públicas, e dou a razão. Suponhamos que o tesouro não 
tem 200:000$, que há um déficit da diferença de 80 ou de 100:000$ para 200:000$; o crédito que neste 
caso dermos ao governo não é, como muito bem disse o honrado Sr. ministro da fazenda, uma despesa 
produtiva? Não são estas obras úteis ao país? Delas não há de resultar proveito público? Este proveito não 
há de concorrer para enriquecer o país? Sem dúvida, por conseqüência eu, se julgar que o governo aceita, 
hei de votar pelos 200:000$ para obras públicas. 

Creia o senado, creia o país inteiro, que sem que gastemos muito dinheiro em obras públicas úteis, 
não pode ter desenvolvimento algum a nossa indústria, seja de que natureza for. Já que tivemos a fortuna 
de ter acabado com o espírito revolucionário, já que no Brasil se entendeu que os únicos meios de advogar 
os grandes interesses do Estado, e do indivíduo, são os que subministram a tribuna e a imprensa, e nunca 
esses meios violentos, as comoções públicas; já que enfim não somos mais obrigados a gastar, como tenho 
dito, várias vezes 60,000:000$ com rebeldes, todos os nossos recursos cumpre que sejam empregados em 
desenvolver a riqueza do país. (Apoiados.) Senhores, demos trabalho àqueles que necessitam de trabalho, 
porque por esta forma o espírito de ordem tomará o incremento que tanto reclama nosso país. 

Agora peço perdão ao honrado membro pelo Rio Grande do Norte, por não ser da sua opinião 
relativamente a uma máxima que adotou acerca de um ramo do serviço público. O honrado membro, depois 
de censurar o governo por se desviar de uma regra que o honrado membro concebeu relativamente às 
ajudas de custo para os presidentes das províncias, declarou que se deve estabelecer a este respeito a 
maior igualdade. 

Peço ao honrado membro que me permita diferir da sua opinião, e a razão porque as ajudas de custo 
não dependem somente da distância que há para esta ou aquela província, dependem das condições em 
que se acha a província para onde se nomeia este ou aquele presidente, e das condições em que se acha o 
mesmo presidente; por exemplo, há de estabelecer-se uma ajuda de custo para o presidente da província 
do Alto-Amazonas igual à do presidente do Pará? Crê o honrado membro que esta ajuda de custo deve ser 
a mesma que daqui a 6 ou 10 anos, quando as dificuldades da criação da província estiverem todas 
vencidas? 

O SR. D. MANOEL: – É outra coisa. 
O SR. MONTEZUMA: – O mesmo se dá a respeito de outras províncias. Existe uma província 

sublevada; é necessário que vá para 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ela um presidente; este presidente deve achar-se nas mesmas condições em que se acha aquele que vai 
para uma província tranqüila, que faz apenas o sacrifício da sua pessoa, que não põe em risco, não digo a 
sua vida, mas o seu nome, a sua fama, o conceito que tem merecido da nação? As dificuldades morais são 
diversas, as despesas em outros casos podem ser diversas, e há de ter a mesma ajuda de custo? O 
presidente atual do Rio Grande do Sul deverá ter a mesma ajuda de custo que se dava a um outro 
presidente em 1831 ou 1832? Não é possível! As ajudas de custo por conseqüência não são nem devem 
ser proporcionadas unicamente às distâncias, devem ser proporcionadas às condições em que se acham as 
províncias para onde vão os presidentes... 

O SR. D. MANOEL: – A lei diz o contrário disto. 
O SR. MONTEZUMA: – Perdoe-me o honrado membro; eu creio que a lei não teve por fim só as 

distâncias, antes parece que teve por fim estabelecer ajudas de custo ordinárias para circunstâncias 
ordinárias, e ajudas de custo exigidas e reclamadas por circunstâncias extraordinárias. Peço ao honrado 
membro licença para declarar isto. Não acha o honrado membro que há inteira analogia com o que 
acontece relativamente a despesas policiais?... 

O SR. D. MANOEL: – Não, senhor. 
O SR. MONTEZUMA: – ...há de se dar a mesma quantia para circunstâncias extraordinárias que se 

dá para as ordinárias? Certamente que não. Nesta parte eu deixo inteiro arbítrio ao governo, debaixo da sua 
responsabilidade. Quando julgar os seus atos, eu terei ocasião então de examinar se o procedimento do 
governo teve sólidas razões, a fim de estabelecer uma ajuda de custo conveniente e justa. (Lê o art. 4º da 
lei de 3 de outubro de 1834.) 

O que acabo de ler da lei comprova a opinião que emiti no senado; fico mais persuadido que a lei não 
teve em vista só despesas ordinárias, mas também as extraordinárias. 

Sr. presidente, eu também vou inteiramente de acordo com a opinião do honrado membro por 
Pernambuco relativamente ao arquivo público. Concordo com ele em que 1:200$ é pequena quantia para o 
fim que o governo tem em vista. Por esta ocasião o governo me permita que lhe lembre a necessidade de 
escolher da torre do Tembo, e de outras repartições públicas em Portugal, documentos que nos devem sem 
dúvida ser utilíssimos, e até para a nossa história, quando ela tiver de escrever-se devidamente. Era bom 
que o governo continuasse a ter um homem empregado unicamente neste importantíssimo trabalho, o qual 
podia ser também um dos adidos da nossa legação, com uma gratificação ou ordenado proporcionado. 
Assim podem se obter documentos, sem os quais mal poderemos decidir um dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



questões muito sérias de direito público, e escrever a nossa história política e legislativa anterior à nossa 
gloriosa independência. 

A hora está dada, por conseqüência limito aqui as minhas observações; em outra qualquer ocasião, 
se tiver alguma coisa mais a dizer, direi; o que quis dizer de mais importante já disse. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia: 
Última discussão das proposições da câmara dos Srs. deputados aprovando as aposentadorias 

concedidas a Felix Emilio Taunay e a alguns magistrados. 
Segunda discussão do projeto – L – sobre navegação por vapor entre os portos da Bahia, Sergipe e 

Alagoas. 
Primeira e segunda discussão da proposição da câmara dos Srs. deputados, nº 16, aprovando o 

privilégio concedido à companhia que for organizada por Thomaz José da Costa. 
E do meio-dia em diante, a continuação da segunda discussão do orçamento. 
Levanta-se a sessão às duas horas e três quartos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Aposentadorias. Discursos dos Srs. Costa Ferreira, Montezuma, e visconde de Olinda. Votação. 
– Navegação por vapor entre várias províncias. Discurso do Sr. Gonçalves Martins. – Orçamento do império. 

Discursos dos Srs. Vergueiro, visconde de Mont’Alegre, Jobim, visconde de Olinda, e Montezuma. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do Sr. ministro do império, remetendo os autógrafos sancionados das 

resoluções da assembléia geral legislativa que aprovam as pensões concedidas a D. Leopoldina Eugenia 
de Freitas, D. Guilhermina Amalia Villares Botelho, e D. Theresa Esmendes. Fica o senado inteirado, e 
manda-se comunicar à câmara dos Srs. deputados. 

Lê-se e aprova-se a redação das emendas do senado à proposição da câmara dos Srs. deputados, 
de 1850, que autoriza o governo a conceder uma subvenção anual ao teatro de S. Pedro de Alcantara, ou 
outro desta corte, e julga-se prejudicada a resolução da mesma câmara de 9 de agosto de 1849, que 
manda proceder à desapropriação do referido teatro. 

O SR. MAFRA (1º secretário): – Sr. presidente, à proposição da câmara dos Srs. deputados, a que o 
senado fez as emendas, cuja redação acaba de aprovar, precedeu outra proposição da mesma câmara de 
19 de agosto de 1848, autorizando o governo para mandar proceder à desapropriação do teatro de S. Pedro 
de Alcantara. Esta mesma disposição existia no projeto que aqui foi emendado, e nele foi suprimida, mesmo 
porque não existe a coisa que se desejava desapropriar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assim, pois, participo ao senado que, na forma prescrita pela constituição, vou comunicar à outra câmara 
que a essa sua proposição de 19 de agosto de 1848 não pôde o senado dar o seu consentimento. 

Fica sobre a mesa a redação do projeto do senado estabelecendo as penas, o processo e julgamento 
em conselhos de guerra para alguns crimes cometidos em caso de guerra externa. 

O Sr. Presidente retira-se da cadeira, que é ocupada pelo Sr. vice-presidente. 
 

ORDEM DO DIA 
 
Entra em terceira discussão, e é aprovada sem debate, a resolução vinda da outra câmara aprovando 

a aposentadoria concedida a Felix Emilio Taunay no lugar de diretor da academia das belas-artes. 
Segue-se a terceira discussão da resolução da mesma câmara aprovando as aposentadorias dos 

Srs. conselheiros de estado Antonio Paulino Limpo de Abreu, Honorio Hermeto Carneiro Leão, José Cesario 
de Miranda Ribeiro e Candido José de Araujo Vianna, nos lugares de ministros do supremo tribunal de 
justiça, e José Clemente Pereira, e Manoel Alves Branco nos lugares de desembargadores da relação do 
Rio de Janeiro. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Felizes entes, Sr. presidente! (Risadas.) Eu desejava que me dissessem 
os Srs. legistas se a nossa ordenação sobre aposentadorias está ou não em vigor. Não me consta que ela 
fosse revogada nesta parte; e se com efeito não está, como aprovar estas aposentadorias? Quando aqui se 
tratou da aposentadoria do Sr. visconde de Congonhas, nosso muito digno colega, eu citei essa ordenação; 
julgava que o nosso respeitável colega devia continuar no lugar em que está. Ora, se então já tinha esta 
opinião, como agora posso aprovar a aposentadoria destes senhores que aqui vêm, que muito menos razão 
têm para serem aposentados? 

Vem até aqui o Sr. José Clemente, ente feliz, que desde 1841 foi aposentado, e cuja aposentadoria 
nenhum Sr. ministro ousou trazer ao senado! O Sr. José Clemente está bom e rijo; é presidente do tribunal 
do comércio, aonde por cada assinatura ganha 10$; tem mil cargos, cuida dos vivos, dos doentes, e dos 
mortos! No entanto vem aqui aposentado, tendo recebido desde 1841 o seu ordenado sem que o corpo 
legislativo aprovasse a sua aposentadoria! Não há coisa melhor! Para que esta cerimônia de vir aqui esta 
resolução? Para que iludir-se assim o país? Pega-se em um homem ainda forte e aposenta-se; vai ele 
recebendo dinheiro; não se dá satisfação ao corpo legislativo; somente quando lá vem uma ocasião 
oportuna, vem a aposentadoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



por mera formalidade, para ser aprovada pelo corpo legislativo, porque o aposentado vai recebendo o seu 
ordenado! 

Senhores, é necessário, para que se dê aposentadoria, que o empregado tenha certa idade, que 
esteja impossibilitado; é isto o que diz a ordenação. Entretanto, quer-se que um homem, porque é senador, 
coma a três e quatro carrilhos. Se querem que assim seja, embora; mas não com o meu voto. 

Ora, eu que pugnei para que não fosse aposentado o nosso colega o Sr. Congonhas, que já era um 
homem velho, que já tinha trabalhado muito, só porque entendia que podia ainda trabalhar, que era juiz 
muito são, como poderei consentir que rapazes tão robustos, tão fortes, que se acham nesta casa tão 
floridos, sejam aposentados? Como hei de querer que seja aposentado o desembargador que, na forma da 
nossa ordenação, não o pode ser, pois que não tem uma certa idade, nem está impossibilitado? Desejaria, 
repito, que qualquer dos Srs. legistas me dissesse se no título das ordenações relativas às aposentadorias 
estão incluídos estes senhores que aqui vêm aposentados. 

Eu lerei essa parte da ordenação. (Lê.) Ora, algum destes senhores terá idade de setenta anos? Esta 
lei estará em vigor? Podemos nós calcá-la aos pés? Dizem por aí as folhas que no senado existe um poder 
sem igual, por conseqüência vamos calcar a lei, não façamos caso dela! Mas se o senado calcar uma lei 
aos pés, os povos não têm razão de dizer que há no senado uma oligarquia despótica que pode mais que 
as leis? 

Eu confesso, Sr. presidente, que se não estivesse intimamente persuadido que a pior pecha de um 
legislador é o desânimo, se eu não tivesse nesta câmara repetido muitas vezes ao meu ilustre amigo, um 
dos maiores ornamentos da nossa corporação que a morte recentemente nos roubou; se eu não lhe tivesse 
dito – meu amigo, a maior pecha de um legislador é desanimar; o legislador deve considerar-se colocado no 
pico de um alcantilado monte; quando, olhando para o Oriente, vê a atmosfera carregada, deve volver os 
olhos para o Ocidente, onde está o sol fulgente e risonho; assim deve fazer o legislador; é necessário não 
desanimar, cumprir a sua missão, morrer na brecha –; se não tivesse sido esta minha opinião, se ainda não 
estivesse nela, eu decerto, não ousaria levantar mais a minha voz. Sim, Sr. presidente, se não fora isto, 
desde que passou essa lei que ontem se votou, com o que me caiu a alma aos pés, eu ficaria mudo. 

Voto contra a resolução; o senado fará o que entender. 
O SR. MONTEZUMA: – Se a resolução não tivesse sido impugnada pelo honrado membro, contentar-

me-ia com o voto simbólico. 
O senado não pode deixar de louvar os sentimentos que levaram o honrado membro a fazer as 

observações que acabam de ser ouvidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pelo senado; elas são sem dúvida filhas do extremo desejo que nutre o honrado membro de ver a lei 
sempre executada, e nos seus empregos os magistrados os mais conspícuos pela sua ilustração e pela sua 
integridade. Mas o honrado membro, pela maneira por que raciocinou, há de me perdoar que diga que não 
atendeu a todas as faces da questão. O nobre membro disse que havia uma lei entre as nossas ordenações 
que determinava o modo e ocasião por que se deviam fazer as aposentadorias dos magistrados; mas nessa 
ocasião o honrado membro não teve em vista que depois dessa lei veio a lei da criação do conselho de 
estado... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Ela derrogou a ordenação? 
O SR. MONTEZUMA: – ...e então não sendo possível, como o honrado membro há de reconhecer, 

que uma mesma pessoa exerça duas jurisdições diferentes e incompatíveis pela sua natureza, isto é, a 
jurisdição administrativa e a jurisdição judiciária, tendo de decidir conflitos entre estas jurisdições, daí vem a 
incompatibilidade que obsta que o membro do conselho de estado exerça lugares da magistratura. 

Dir-me-á o honrado membro: "Então deve continuar no lugar da magistratura, porque é o primeiro, 
aquele que já exercia." Se nós adotarmos esta doutrina, seguir-se-á que o chefe do Estado deve ficar 
privado das luzes, dos conhecimentos daqueles magistrados que merecem ou possam merecer os lugares 
do conselho de estado. Não podendo adotar esta doutrina, é evidente que o lugar de conselheiro de estado, 
devendo-se considerar absolutamente incompatível com o lugar de magistrado, salvo se quiser confundir as 
duas jurisdições, é indispensável conceder tais aposentadorias. A idéia de confundir as duas jurisdições 
ainda até hoje ninguém sustentou em ocasião alguma, ou em país algum onde se haja organizado tribunais 
administrativos. Portanto, julgo que se acaso o honrado membro quisesse tomar em consideração a lei que 
acabo de citar, que não pode deixar de forma alguma de derrogar nesta parte a ordenação, veria que não 
há injustiça alguma, que não houve desperdício dos dinheiros públicos, concedendo-se as aposentadorias 
que se discutem. 

O honrado membro fez uma observação que me parece também digna de ser respondida. Disse o 
nobre membro que o nosso ilustre colega o Sr. José Clemente fora aposentado em 1841, que ainda 
governo algum apresentou a sua aposentadoria ao senado senão agora. 

Eu creio que o nobre membro não se recorda que esta aposentadoria foi concedida em dezembro de 
1841, que dessa época até hoje estiveram no poder durante mais de quatro anos pessoas que pertencem 
completamente às crenças políticas do nobre ministro. Não sendo essa política que deu aposentadoria a do 
nosso colega, era natural que, não concordando os amigos do honrado membro com esta aposentadoria, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a trouxessem ao corpo legislativo, não só por este motivo, mas ainda pela razão dada pelo honrado 
membro, porque era indispensável essa aprovação que o honrado membro notou que não se tinha dado. 
Mas parece que o contrário disto aconteceu; logo se a observação do nobre membro pode proceder, ela 
procede justamente contra os próprios ministros de sua crença política. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Eu fui ministro? 
O SR. MONTEZUMA: – Se por não ter sido ministro, segue-se que não é responsável pelo proceder 

que censura nessas outras administrações, o que se segue é que não quer tomar a solidariedade política 
que devem tomar, e quase sempre tomam a si os membros de um partido político... 

O Sr. Vergueiro dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu ouço um aparte do nobre membro por Minas, que diz que Deus nos livre 

que tal solidariedade política se estabelecesse entre os membros de um partido. Se a máxima prevalecer, o 
que se segue é que não podem haver partidos políticos, haverá verdadeiras unidades políticas. Pois eu, que 
pertenço a um partido, não hei de tomar sobre mim a responsabilidade dos atos praticados pelos homens 
eminentes do meu partido, porque são estes ordinariamente aqueles que sobem ao poder? São eles que 
tomam as pastas, que dirigem os negócios do Estado; os membros medíocres de um partido sustentam-os. 
Eu concordo em que haja ocasiões em que um ou outro membro político de um partido deixe de convir em 
todos os atos praticados pelo ministério que pertence a esse partido; mas nessas ocasiões é preciso que se 
declare em público, que fiquem consignadas na imprensa as divergências de opiniões. Ora, pergunto eu, 
ignorava o nobre membro que em 1841 foi aposentado o nosso colega o Sr. José Clemente? Não; e por 
que não exigiu aqui no senado que esta aposentadoria fosse apresentada para se lhe opor? Por que razão 
guardou silêncio? Por que não consignou na ocasião em que o seu partido esteve no poder esta 
circunstância, para que então ficasse salvo da solidariedade que referi, e que me parece que não pode 
deixar de ser reconhecida por todos aqueles que sabem que coisa é um partido político? 

Portanto, Sr. presidente, estou persuadido que não há fundamento nas razões oferecidas pelo nobre 
membro para se opor às aposentadorias; direi mais a V. Exª., que as aposentadorias são um verdadeiro 
prêmio dado pelos bons serviços feitos pelos magistrados. É preciso dar-lhes descanso, dar-lhes repouso, 
principalmente quando a situação em que eles se acham é de tal natureza que implica, que estabelece 
alguma ou toda incompatibilidade com o exercício da magistratura. Se nós raciocinarmos de outra forma, o 
que se segue é que o mérito, a honradez, a probidade é uma razão suficiente ou fundada para que o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



homem tenha menos cômodos na sociedade. Eu não posso de forma alguma adotar semelhante máxima; 
pelo contrário, entendo que 10 anos de bom serviço praticado na magistratura são suficientes para que ao 
magistrado se dê repouso, muito mais sendo elevado a outro lugar incompatível. 

Não acho pois fundamento algum nas observações feitas pelo nobre membro. Peço-lhe mil perdões 
por não concordar agora com a sua opinião; em outra ocasião me esforçarei por modelar o meu voto pelo 
seu; mas nesta ocasião peço licença para votar absolutamente contra a opinião do nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Depois do discurso do honrado membro, respondendo a todas as 
observações que foram feitas contra o projeto, eu me julgo dispensado de repetir ao senado as mesmas 
observações; mas há um ponto que julgo necessário esclarecer. 

O nobre senador pelo Maranhão fundou-se na ordenação; disse ele que a lei exige a idade de 70 
anos para a aposentadoria, e perguntou se esta lei estava ou não em execução. Com efeito, o argumento é 
alguma coisa forte; se a lei existe, como é que o governo pode dar aposentadorias com menos dessa 
idade? Eu disse, quando o nobre senador começou o seu discurso, que a ordenação era omissa, não 
tratava desta matéria. Como ele insistia na sua opinião, julguei bom apresentar-lhe a lei. Com efeito, 
examinando-se a ordenação vê-se que ela não trata das aposentadorias de que nós tratamos. É preciso 
entender a ordenação: antigamente não só o rei ou o governo, como também os fidalgos, como se diz neste 
título, e também as câmaras municipais, isto é, os conselhos de que aqui se fala, exerciam o direito de 
aposentar. Já vê o nobre senador que aqui trata-se de alguma coisa especial que não é a que nós tratamos. 
A ordenação quis coarctar o arbítrio que exerciam os fidalgos e as câmaras municipais nestas 
aposentadorias; entre o nobre senador nas ordenações, e verá se isto não é assim. Sei que corre este erro; 
tenho ouvido a muita gente a opinião que sustenta o nobre senador; por isso examinei a questão e vi que há 
um engano manifesto. As simples palavras da ordenação "que não se aposente senão com a idade de 70 
anos" tem dado ocasião a esta opinião, mas é errada. 

Senhores, a ordenação trata de aposentadorias que são dadas pelas câmaras municipais, é preciso 
entender o que isto era. Sabemos que havia certos ônus chamados de cargos da república, como ser 
vereador, juiz de órfãos e outros empregos, que são verdadeiros ônus para os particulares, que a lei 
encarregava a qualquer cidadão com certas habilitações, é verdade, mas não com as habilitações que se 
exigem para outros empregos públicos. Estes cargos chamados da república, por isso que as câmaras 
municipais e alguns fidalgos se arrogavam o direito de dispensar, de isentar deles alguns indivíduos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tornaram-se pesados à população; porque, sendo muitos os afilhados que eram dispensados, recaía o ônus 
sobre o resto, sobre aqueles que não tinham padrinhos. Foi para cortar este arbítrio das câmaras 
municipais, de estar dispensando a muita gente do serviço público, que a ordenação proibiu que elas 
continuassem no exercício deste direito. Eis aqui o que a ordenação diz; ela não se ocupa com a 
aposentadoria dos empregados públicos, porque as câmaras municipais nunca tiveram tal direito. 

Estou que alguma coisa deve-se fazer a este respeito; assento que o empregado público, enquanto 
puder servir, deve servir; mas, enfim, tem-se multiplicado tanto estas aposentadorias que, para haver 
alguma igualdade, tem-se julgado necessário fazer uma lei de aposentadoria. Mas o caso é que a 
ordenação fala da aposentadoria dos cargos públicos, da isenção dos cargos municipais, que era dada 
muitas vezes pelas mesmas câmaras municipais e pelos fidalgos. Eis aqui o que a ordenação quis; foi cortar 
este arbítrio, e não marcar regras para a aposentadoria dos empregados públicos. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Principiarei por responder ao nobre senador que está aqui ao meu lado 
(o Sr. Montezuma), que eu não sou responsável por ministério algum, quer ele seja do meu partido, quer 
não. Tenho a minha doutrina; se os ministros obram segundo o que eu entendo que devem obrar, eles me 
chamam à sua opinião; se no ministério houver quem proceda conforme eu entendo que é de justiça, esse é 
o meu ministro, eu o apóio; eis aqui o meu sistema. Aqui neste negócio não entra amizade, não entram 
motivos políticos; a prova é que entre os aposentados acha-se o Sr. Manoel Alves Branco, homem a quem 
muito respeito, a quem estimo pelos seus princípios, com quem estou unido na oposição desta casa, e no 
entanto oponho-me à sua aposentadoria. Ora, quem assim obra, deve carregar com os pecados alheios 
como o bode emissário? 

Diz o título da ordenação: "A el-rei somente pertence aposentar alguém, por ter a idade de 70 anos." 
Note o nobre senador que aqui se trata não só desses indivíduos a quem se referiu, mas igualmente dos 
desembargadores; a lei diz – alguém. Nesta lista entram os juízes; o nobre senador sabe belamente que 
outrora haviam certos juízes que eram nomeados por certos potentados. Tinha havido abusos a este 
respeito; esses potentados aposentavam, como o senado quer aposentar agora, homens de idade nova, 
homens que ainda podiam trabalhar; o que fez, pois, a ordenação? Quis, para obstar a esse abuso, que 
este direito só pertencesse a el-rei; e com que cautelas? Não bastava só a idade; era preciso que se desse 
moléstia que impossibilitasse de continuar no serviço. "Os conselhos ou Fidalgos (lendo) de qualquer 
estado ou proeminência que sejam, não aposentarão a alguém, por muito doente ou por qualquer causa ou 
razão que tenha." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A ordenação quis obstar ao abuso que esses potentados faziam. Eles, a seu bel-prazer, quando tinham 
empenhos, aposentavam a F. e a F. como nós fazemos; porque entre nós também se diz: "O Sr. F. é bom 
para ministro; o Brasil necessita dele, é necessário; em conseqüência disto aposente-se no supremo 
tribunal de justiça." Pois, senhores, tantos rapazes, tão belos, com tanta força, tão trabalhadores, homens 
justiceiros, devem ser arrancados do tribunal de justiça? Como se quer ter justiça no país, se os homens 
que se julgam mais probos, mais justiceiros, são aposentados, só porque são necessários para serem 
ministros? 

"O que quiser ser aposentado (continuando a ler), apareça pessoalmente perante nós..." Ousaria hoje 
um destes belos moços que se querem aposentar, apresentar-se perante o rei, dizendo: – tenho 70 anos, 
estou doente? –" ...apareça pessoalmente perante nós ou perante os nossos oficiais a quem pertencer, 
tendo enfermidade porque não possam pessoalmente vir. E se os ditos oficiais virem o aspecto de suas 
pessoas..." (Porque podia acontecer que fossem desses com aspecto muito belo, mas como as laranjas 
bichadas.) "...se os ditos oficiais virem pelo aspecto que podem razoavelmente ter a idade de 70 anos, 
dêem-lhes carta para se tirar inquirição de testemunhas na terra sobre a dita idade." Exigia-se até que se 
examinasse os livros de batismo, que se examinasse na terra a idade dos homens. "Sendo chamado o juiz, 
o procurador do conselho, para verem como se fará a inquirição (não se queria que fosse uma inquirição, 
como se costuma a dizer, atrás da porta; havia toda esta cautela), e contrariarem ou forem contraditas as 
testemunhas. Acabada a inquirição, sejam autorizados pelos ditos nossos oficiais para virem." 

Ora, se há pessoas tão necessárias que têm cargos incompatíveis, então faça-se uma lei; todo o 
desembargador que passar para o conselho de estado não seja mais desembargador. Se estes homens 
têm servido bem como magistrados, se devem ser bem recompensados pelos seus serviços, por que não 
se recompensa bem o seu trabalho? Quem mais do que eu nesta casa tem pugnado por esta idéia? Não 
tenho dito tantas vezes que os juízes brasileiros devem ser bem pagos, que possam subsistir 
independentes, porque conheço que a fome é péssima conselheira? Eu vejo que em toda a parte do mundo 
onde os juízes praticam reta justiça, têm eles avultado salário. A minha regra é – poucos juízes, juízes 
independentes, juízes bem pagos –; regra que desgraçadamente tem sido abandonada no meu país! Quis-
se uma multiplicidade de juízes, uma chusma de gafanhotos do Egito! 

Eu não falo aqui por motivos particulares, por aqui se achar nesta lista o Sr. José Clemente; nela 
também vem o Sr. Alves Branco; sou amigo dele, e entretanto voto também contra a sua aposentadoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mas, diz o nobre senador, por que não exigistes que uma dessas aposentadorias viesse ao senado 
durante o tempo em que estiveram no poder ministros do vosso partido? Ora, senhores, havia eu de 
esgravatar na secretaria da câmara dos Srs. deputados! Há muito tempo que sei que essa aposentadoria 
estava lá dormindo; agora é que veio entrelaçada com outras. 

Mas, no tempo do despotismo, no tempo de el-rei nosso senhor, ousaria um homem ir perante o rei e 
dizer: "Senhor, estou doente, estou velho, quero ser aposentado; no entanto, senhor, posso ser chefe do 
tribunal do comércio, onde por cada assinatura ganho 10$?" Se então isto se fizesse, era por se estar sob 
um governo despótico; mas agora? E não quereis vós que o senado seja atenazado por essas folhas que a 
torto e a direito nos atacam? 

Ninguém mais do que eu aberrece a licença da imprensa; ninguém mais do que eu respeita a 
imprensa. Quando a imprensa me ataca, examino a minha vida; se estou em erro, não me envergonho de 
recuar. É necessária a imprensa; oxalá que sempre o meu país a tenha! Muito embora, muitas vezes tenha 
sido vítima dos seus ataques, desejo-a conservada; farei eu caso de certos ataques das folhas sustentadas 
pelo governo? Eu só sinto que se sustente esses cães de fila com os tributos que paga a nação; mais nada. 

Se o senado quer aprovar estas aposentadorias, melhor é que revogue a lei; façamos uma que 
marque regras para as aposentadorias. Se estes homens têm trabalhado, não quero que morram de fome, 
pague-se-lhes bem. Não quero ver, como vejo, um que ainda não se aposentou, membro do supremo 
tribunal de justiça, homem que jaz cortado de dores, homem de quem sempre ouvi dizer que era juiz reto; e 
para prova apenas tem uma pequena chácara, onde vive retirado da cidade. Falo do Sr. Werneck. Sem 
dúvida esse nobre juiz teme pedir a sua aposentadoria, ainda que há muito que devia ser aposentado, que 
se lhe devia conceder uma pensão, para que pudesse subsistir com a sua família. 

Senhores, se queremos salvar o país na crise em que ele se acha, o que é preciso? Observar a lei. 
Se é preciso nova lei, faça-se; mas respeitem-se, observem-se as que existem. 

Julga-se discutida a matéria. A resolução é aprovada para subir à sanção. 
Entra em 2ª discussão o art. 1º do projeto do senado – L – deste ano, autorizando o governo a 

conceder privilégio exclusivo até 20 anos à companhia que se organizar para a comunicação por vapor 
entre os portos da Bahia, Sergipe e Alagoas. 

O Sr. Visconde de Olinda faz algumas observações sobre o artigo, que não podemos ouvir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. GONÇALVES MARTINS: – O nobre senador impugnou apenas o projeto com razões 
gerais; e principalmente achou reflexões que oferecer ao art. 4º, que generaliza a todas as 
associações que se organizarem à disposição do art. 1º; disse que por esse art. 4º se devia 
principiar. Ora, tendo aparecido uma proposta para a organização de uma companhia que é a de 
que trata principalmente o projeto, estabeleceu-se nos primeiros artigos as condições com que ela 
se podia formar; e para que outras não viessem ocupar a atenção da assembléia, se ampliou a 
essas outras que porventura se tentasse organizar, as mesmas disposições. Mas, se apenas 
passasse o art. 4º, onde as condições que devessem servir de base às concessões? 

Quanto a dizer o nobre senador que aqui se tem organizado destas companhias sem auxílio 
do governo, direi que muito diversificam as condições e circunstâncias das localidades; além de 
ser a companhia de que o projeto trata muito mais importante do que as pequenas companhias 
aqui organizadas, por isso que vai estender sua navegação a três províncias. 

O nobre senador sabe que na corte abundam os capitais; aqui acha-se dinheiro a 6 por 
cento ao ano, e em Pernambuco o dinheiro dá-se a 2 por cento ao mês. O nobre senador sabe que 
há poucos capitais nas províncias, e, não estando os capitais da corte dispostos a se empregarem 
nelas, é preciso alguma animação para que o pouco que ali existe se desenvolva em empresas 
ainda pouco conhecidas. As circunstâncias, pois, não são idênticas. Hoje o espírito de associação 
está ainda tão pouco desenvolvido nas províncias, que, se o governo não se colocar à testa desse 
movimento, ele não se realizará. Se esta despesa fosse improdutiva ou de mero favor, bem, tinha 
razão o nobre senador; mas ao nobre senador não há de escapar certamente que até no primeiro 
ano o governo se indenizará do auxílio que dá, quanto mais nos outros. 

O projeto no art. 1º trata de facilitar também a comunicação das diversas comarcas ao sul da 
província da Bahia com a capital. Eu estou persuadido que as terras que a nação possui nas 
comarcas do sul são de uma riqueza incalculável. A nação, como o nobre senador disse ontem, vai 
ser vendedora de terras. Ora, no dia em que esta associação tiver andamento, no dia em que os 
primeiros vapores realizarem a projetada navegação, entendo eu que as terras que valerão apenas 
hoje 1:000$, passam a valer 10:000$ imediatamente. Ora, a marcha da indústria agrícola da 
província da Bahia é tal, que, se eu der algumas explicações ao nobre senador, S. Exª. se 
convencerá das vantagens extraordinárias de poder levar uma parte da população da província 
para o sul; em poucas palavras procurarei comunicar-lhe uma parte do meu pensamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A lavoura da parte mais rica da província, hoje, que é a do Recôncavo, é a do açúcar. Pode-se dizer 
que a produtiva é aquela que é feita pelos proprietários; porque quanto aos chamados lavradores, estes 
trabalham apenas para viver, para comer; ou seus capitais ficam estacionários, ou definham até sua 
completa extinção. O pai de família, quando morre, deixa, por exemplo, uma propriedade de engenho; um 
de seus numerosos filhos ou herdeiros fica com o engenho, os mais chegam apenas à condição de 
lavradores, e na posse de meia dúzia de escravos, meia dúzia de bois, alguns carneiros etc.; toda a sua 
fortuna consiste em ficar nas terras que pertenceram ao casal de seus pais, plantar alguma cana, de que 
não tiram vantagens, alguns gêneros de primeira necessidade, e promover alguma criação miúda para se 
sustentarem apenas. Estes homens, que trabalham sem esperança de aumentar sua fortuna, e que de fato 
a não aumentam, desejam ser proprietários; eles não o podem ser, porque o valor das terras nessas 
proximidades é exorbitante. Ouvem dizer que há terras muito férteis à margem dos rios Jequitinhonha, 
Mucuri e Pardo etc.; ambicionam a posse de uma sorte de terras ali para serem proprietários, porém obsta-
lhes a falta de comunicações. Alguns mais empreendedores arriscam-se a uma viagem, e depois de 15 ou 
20 dias de riscos, tormentos, arribadas, e mesmo naufrágio, conseguem visitar essas desejadas terras, 
onde, tentados da sua fertilidade, projetam fazer seu estabelecimento. Neste pensamento procuram 
regressar às suas famílias; porém ficam retidos naqueles miseráveis e pobres lugares por falta de meios de 
condução; ou não há barco, ou, se o há, a barra não lhe dá passagem, quer pelas águas, quer por falta de 
vento próprio. Enfim, realizam seu regresso, e os tormentos da viagem com os trabalhos anteriores os 
fazem olhar com horror para os sítios que antes desejavam; a cultura das belas comarcas do sul continua 
no mesmo estado estacionário. 

No projeto deixa-se entrever a idéia de grandes melhoramentos, mesmo para a cabotagem à vela. 
Uma das grandes dificuldades com que luta a navegação é a saída das barras; o governo pode impor à 
companhia a obrigação de se prestar ao reboque das embarcações, mediante uma módica paga. Em 
Sergipe não há ano nenhum que por causa de tais saídas das barras não se percam muitas sumacas 
carregadas de gêneros. Os vapores poderão conduzir rapidamente grande quantidade destes gêneros; e a 
outra será facilmente transportada por barcos à vela, desembaraçados dos perigos dos portos. 

Já não falo da polícia, que melhor ficará organizada nesses lugares; já não falo nos outros meios de 
governo, na condição de presos, recrutas etc. Só por este lado está compensada a prestação que o 
governo possa dar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como não se tem dado maior desenvolvimento às censuras que se possam fazer ao projeto, eu fico 
aqui por ora. Desejaria que o senado desse esta prova do desejo de desenvolver a indústria dessas três 
províncias, votando por este pequeno auxílio. Com ele só a associação ou companhia não se organizará, 
pois que ele é muito diminuto; mas as três províncias estão dispostas a auxiliar com outro tanto talvez para 
que se realize este grande benefício à sua indústria. Parece ser tempo de encaminhar as províncias para 
este fim, para o seu desenvolvimento industrial. Temos tantos rios, tanta capacidade para fazer alguns 
canais de comunicação; temos um mar que banha a nossa costa toda, que é talvez a mais rica; facilitemos 
a comunicação para esses lugares, que assim promoveremos o aumento de suas riquezas e de sua 
população. 

Eu, pois, continuo a votar pelo projeto e pedirei ao senado que o faça passar com alguma pressa, 
para que possa ser discutida ainda em tempo na câmara dos Srs. deputados. 

Tendo dado meio-dia, fica adiada a discussão. 
(O Sr. Presidente ocupa a cadeira.) 
Estando presente o Sr. senador ministro do império, continua a 2ª discussão, adiada pela hora na 

última sessão, do art. 2º e seus parágrafos da proposta do poder executivo, orçando a receita, e fixando a 
despesa geral do império para o exercício de 1852 a 1853, conjuntamente com as emendas da câmara dos 
Srs. deputados. 

O SR. VERGUEIRO: – Sr. presidente, ainda que veja na presente sessão bastante frieza para 
negócios que são considerados de grandíssima importância já há anos, eu volto a eles. Trato das terras da 
colonização. 

Eu disse quanto era suficiente para provar o abandono em que se tem deixado a lei das terras; tudo 
porém quanto disse, o dilema que estabeleci, foi inútil. Eu disse que desde 18 de setembro não aparecia 
coisa alguma a respeito da execução dessa lei, ou porque havia dificuldade no regulamento, isto é, porque 
a lei necessitava de algumas modificações, ou porque não se tratou de fazer esse regulamento; o caso é 
que nem o regulamento está feito, nem se tem proposto emenda à lei de modo que possa ter a verdadeira 
execução. Em um ou outro caso se mostra o abandono em que o nobre ministro do império deixou este 
negócio, porque 11 meses eram tempo de sobra para meditar no regulamento ou para se conhecer as 
dificuldades que havia para se pôr a lei em execução. É por causa deste abandono que tenho observado 
nesta sessão indiferença para objetos que nos anos antecedentes se julgavam de maior importância, que 
causavam entusiasmo. Eu estou ainda dominado por esse movimento dos anos anteriores, e por isso não 
posso deixar de ocupar-me ainda deste objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conheço, como já disse, que havia dificuldade em executar a lei tal qual está, mas não era isto motivo 
suficiente para parar diante dessas dificuldades, era mui fácil remover os embaraços que havia. Segundo a 
lei, parecia que para ela se executar ou para se conhecer quais eram as terras públicas, era necessário um 
tombamento de toda a propriedade particular. Isto era de tal dificuldade que tocava ao impossível; mas se 
se adotasse outro princípio, que era procurar o governo saber quais eram as terras devolutas, desaparecia 
essa grande dificuldade, o trabalho ficava reduzido a menos de um centésimo. Pelo primeiro método ia-se 
bulir com proprietários que são senhores de terras ou têm títulos que remontam a mais de 300 anos; obrigar 
aos possuidores das primeiras sesmarias que no Brasil foram concedidas a mostrar se seu terreno é de 
posse ou de sesmaria, era coisa mais injusta que há; por tradição sabe-se que muitos terrenos são de 
sesmarias; mas já não se sabe quais são os marcos delas, porque se tem substituído outras divisas. Por 
isso digo que toda a dificuldade desapareceria se o governo tratasse de conhecer quais eram as terras 
devolutas, marcar as suas divisas, e deixar os particulares questionar entre si; com o governo só podiam 
questionar aqueles que confinassem com as terras devolutas. Entendo pois que tem havido abandono neste 
negócio, abandono muito nocivo à causa pública. 

Farei uma observação ao nobre senador pela Bahia que julgou que a lei atacava direitos particulares. 
Parece-me que se engana; a lei não ataca direitos, nem verdadeiramente ataca interesses, porque não se 
podia adquirir um domínio sem um título. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu não disse que a lei atacava direitos particulares. 
O SR. VERGUEIRO: – Bem; nem era possível. Parece que posso dizer que há mil títulos na província 

de S. Paulo; considere-se as dificuldades que existem para entrar no exame dessa multidão de títulos; cuido 
que esta dificuldade iguala ao impossível. Devia tratar-se deste negócio muito seriamente; foi considerado 
de urgência; porém este ano cessou esta urgência, o corpo legislativo o pôs de parte, mas não a população. 

Quanto à colonização, o nobre ministro do império fez-me uma argüição que vou mostrar que é 
injusta; atribuiu-me querer eu monopolizar os favores concedidos pela lei, dizendo que eu já tinha recebido 
um empréstimo de 66:000$, que queria tudo, quando esses favores deviam tocar a todos. Eu não combato 
esta segunda parte, que deve tocar a todos, mas a todos aqueles que se apresentarem, se mostrarem 
dignos desses favores. 

Quanto ao recebimento de um empréstimo tão avultado, julgo que há nisto exageração; ao menos 
quis-se considerar a coisa de certo modo para fazer avultar o negócio. Sou obrigado a contar esta história. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Há anos empreendi fazer uma colônia à minha custa, não recebi auxílio nenhum do governo; importei por 
uma vez 40 e por outra 50 colonos, ao todo 90. Esta colônia foi mal sucedida, extinguiu-se; o nobre ministro 
do império sabe muito bem a razão por que essa colônia se frustrou, sabe quem concorreu para isto. 
Abandonei, pois, o projeto, com o qual tinha em vista apresentar um exemplo de que era possível e devia 
ser útil empregar braços livres na agricultura em grande escala. Não tive por fim o interesse particular, se 
bem que daí podia resultar algum; a experiência me mostrou que se tivesse isto em vista, não devia 
empreender este negócio, porque de fato tive prejuízo com ele. Todavia não me desanimei, porque a causa 
do mau sucesso da empresa era extraordinária, seria muito difícil repetir-se; não me desanimei para aceitar 
o convite que fez o governo. Note o senado que não solicitei do governo favor nenhum; mandou ele no ano 
de 1846 convidar a todos os lavradores para receberem colonos, adiantando as passagens, e 
responsabilizando-se os lavradores por elas. Então me apresentei, e como as minhas forças não eram 
suficientes já para tratar de uma empresa tal, entreguei os meios que tinha, meti-os à disposição de uma 
sociedade, que é hoje quem figura, e não eu individualmente. Ora, apresenta-se esta sociedade, aceita o 
convite do governo, e oferece-se para colocar os colonos que pudessem trazer duas embarcações. O 
governo mandou vir esses colonos, chegaram às embarcações em 1847, a sociedade os recebeu. Note-se 
que o governo havia dado precedentemente a todos os que tinham querido aquartelar colonos 50$ por cada 
um desses colonos; mas aconteceu estar eu no ministério na ocasião em que a sociedade foi tratar com o 
governo sobre as condições. Como era interessado nisto, disse à sociedade que acedesse a que a ajuda de 
custo de 50$ por cada colono fosse reduzida a 30$. Assim se fez o negócio; a sociedade só recebeu do 
governo por cada colono maior 30$; parece-me que andou isto por 11 ou 12:000$, porque não entravam 
nessa conta os menores. 

A sociedade fez preparativos para receber maior número de colonos, contando que o governo, uma 
vez que ela desse boa conta de si, não lhe havia de faltar; com estas vistas fez grandes desembolsos. 
Requereu então, por si e por outro cidadão muito bem habilitado, e conhecido do nobre ministro do império, 
para que o governo se responsabilizasse por dez ou vinte vezes mais colonos do que isto; requereram essa 
sociedade e esse cidadão 800. O nobre ministro disse que não havia dinheiro. Talvez não houvesse para os 
800, mas decerto havia para 600, pois que havia 64:000$. A sociedade estava prestes a fazer o pagamento 
nessa ocasião, e contava já receber esse outro pagamento para operações. Eu não sei aqui das 
circunstâncias particulares que houve; mas a pessoa incumbida deste objeto teve somente ordem para 
obter os 800 colonos, e veio afinal dizer: "O ministro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



alega que não há dinheiro; por isso obtive a prorrogação de um ano de pagamento.” Aceitou-se, 
acreditando-se muito na sinceridade do ministro, apesar da prevenção em que eu estava de que existia 
dinheiro. Mas que aconteceu? Fez-se a lei o ano passado em que se consigna 200:000$, e não se lhes 
despachou o requerimento que há onze meses tem sido deferido. Veja-se se não há aqui abandono do 
negócio ou tenção particular! 

Mas disse um nobre senador que a consignação votada na lei do ano passado era diferente, que o 
que se queria era importar a colonização gratuita. Não se salva o ministro por este lado, porque a sociedade 
e esse cidadão a quem me tenho referido fizeram uma réplica em que declaravam que aceitavam as 
condições de 1846. Ora, se eles aceitavam as mesmas condições do contrato de 1846, responsabilizando-
se pelas passagens, como não aceitariam a importação gratuita sem responsabilidade nenhuma? Se se 
ofereciam para responsabilizar-se pelas passagens, é porque queriam que ficasse essa operação menos 
pesada ao governo. 

Agora é que sei as razões que o nobre ministro teve para não aceitar esses requerimentos, ou, pode-
se dizer, a oferta desses cidadãos; é porque não queria monopólio, não queria que a sociedade absorvesse 
tudo! Entretanto eu vejo no seu relatório que outro cidadão tem recebido consideravelmente mais, é uma 
colônia que há no Valão dos Veados, a qual tem recebido 33:900$, e, segundo diz o nobre ministro no seu 
relatório, tem 246 pessoas. Todo este subsídio, é verdade, não foi dado pelo nobre ministro, porque já 
anteriormente havia recebido esse cidadão 5.900$; mas continuou-se-lhe o subsidio até elevar-se à soma 
de 33:900$, para, como disse, 246 colonos, e só para colocação, porque ele não se responsabiliza pelas 
passagens. Ora, repartidos os 33:900$ pelos 246 colonos, toca a cada indivíduo 137$900 e tanto, e isto 
sem distinção de maior ou menor. Ora, a sociedade de S. Paulo recebeu só pelos maiores 30$ e nada pelos 
menores, e assim viria a corresponder provavelmente 20$ por cada colono. Será isto monopolizar os 
favores do governo? 

Parece-me, pois, que tenho respondido a essa argüição de querer monopolizar, de querer abarcar 
tudo. E como queria esse monopólio? Apresentou-se alguém que quisesse colocar os colonos que fossem 
importados pelo governo? Não se apresentou ninguém. 

Diz-se que a lei consignou fundos para a importação gratuita. Não é exato. É certo que no projeto 
original havia esta idéia de importação gratuita; mas eu ponderei que isto podia não ser conveniente, que 
era melhor deixar toda a liberdade ao governo, e que mesmo podia a colonização ficar mais barata, uma 
vez que se fizesse com o reembolso, além de não me parecerem boas as condições com que se aceitava a 
importação gratuita; enfim, mostrei que era melhor que o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



governo ficasse amplamente autorizado para obrar como lhe parecesse, e não ligado a despender sem 
esperança do reembolso, e assim passou. Mas, repito, ainda que o nobre ministro obrasse neste sentido, se 
assim deferisse a súplica ou o oferecimento que se lhe fazia para receber colonos, a sociedade ficava 
satisfeita. Esta responsabilidade do reembolso traz consigo prejuízos; eu os tenho sofrido; a sociedade tem 
sofrido perdas com esses desembolsos; alguns colonos morrem, outros extraviam-se etc., e a sociedade, 
que por eles se responsabilizou, paga. 

Tenho, portanto, mostrado que a sociedade não recebeu senão 11:000$000, com pouca diferença, 
para a colocação; o mais que veio até essa quantia de 30 e tantos contos proveio do reembolso adiantado 
pelo governo. Não foi toda a quantia proveniente de empréstimo, o empréstimo foi só de 11:000$000. Ora, 
receber 11:000$000, pagar pontualmente nos vencimentos a que se obrigou com a prorrogação de mais um 
ano, será querer monopolizar os favores concedidos pela lei? Parece-me que não. Eu não pretendo, nem 
hei de insistir para que a sociedade seja preferida a qualquer cidadão que quisesse aproveitar dos favores 
do governo; o que desejo é que ela se esforce para conseguir o que é útil até com sacrifício meu; e o que 
peço ao governo é que importe colonos, quanto se possa. Isto está no interesse de todos. O que não posso 
aprovar, o que não posso desculpar ao governo, é a indiferença com que trata deste objeto. Já não falo da 
falta de lisura que houve para com a sociedade; poderia se dizer que não havia dinheiro, que o regulamento 
não estava feito, quando o regulamento nada tem com este negócio; de tudo isto eu absolvo o governo, 
mas mande vir quantos colonos quiser, não esteja à espera, como parece indicar o nobre ministro no seu 
relatório, da emigração espontânea, sem promovê-la. Essa emigração espontânea de que o nobre ministro 
fala no seu relatório é a que se deve estabelecer nas terras públicas depois de vendidas; eu não trato desta, 
que não supre as necessidades da lavoura. Sabe-se que o número de braços com que se trabalhava vai 
diminuindo todos os dias, que em poucos anos hão de ficar os lavradores sem terem meios de poder 
trabalhar as suas fazendas, que por isso hão de ser abandonadas. Como dorme o governo sobre este 
objeto? Não reflete o nobre ministro que também tem fazendas em que isto pode acontecer? Não observa 
na sua própria casa que há de haver falta de braços? Serão os colonos que vêm comprar terras, que vêm 
ser proprietários os que hão de suprir a falta de braços que sentem os fazendeiros? Não, decerto; é 
portanto necessária esta colonização avulsa; será necessário subsidiá-la, e creio que isto se pode obter, 
uma vez que o colono tenha certeza (é até o fundamento do meu estabelecimento), que quando chegue ao 
Brasil tenha logo ganho, tenha quem supra todas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



as suas necessidades, tenha quem dê trabalho suficiente para a sua subsistência e para fazer lucro com 
estas vantagens. 

Sei que na Alemanha principalmente predomina muito este sistema; parece que a Alemanha quer 
germanizar o Brasil, quer que a sua população venha em grande massa conservar aqui a sua língua, a sua 
religião, os seus costumes. Creio que todo o lavrador que exigir a colocação dos colonos que o governo 
mandar vir, oferecendo meios de eles subsistirem, e ficarem satisfeitos, fará um grande serviço ao país. Eu 
não exijo monopólio, repito; não se conceda a um cidadão ou a uma companhia tudo, e a outros nada, mas 
conceda-se àqueles que se apresentarem. Há muitos fazendeiros que não olham só para o dia de hoje; 
observam que todos os dias estão morrendo escravos; procuram outros meios, e pelas consultas que tenho 
recebido vejo que o meu sistema vai propagando. O que o governo devia fazer era, se quisesse, apressar 
mais este sistema. Mas eu creio que o nobre ministro continua no abandono em que tem estado, e se se 
perpetuar na administração nada se fará, quando urge que se tomem algumas providências. Entretanto, os 
lavradores sem recurso algum do governo hão de lançar mão dos seus meios com algum risco, com muita 
dificuldade, para suprir a falta que sentem; hão de fazer isto independente do governo. Mas isto há de levar 
mais tempo, quando com o auxílio do governo se podia fazer melhor e mais depressa. Creiam que não há 
outro modo de suprir a falta de braços dos atuais fazendeiros. É necessário não tratar os colonos como são 
tratados os escravos; é necessário ter método, ter sistema, ter arranjos para isto. 

Mas disse um nobre senador pela Bahia que o meio de promover a colonização era abrir estradas, 
promover a indústria fabril. A respeito das estradas, concordo; decerto abrindo-se estradas abrem-se 
terrenos à produção, franqueia-se à produção terrenos que não podiam deitar de si para fora os produtos 
que oferecem. Mas querer logo o nobre senador para conseguir o fim a que nos propomos que se 
estabeleçam fábricas, julgo que está enganado. 

O que foi feito daqueles escravos marinheiros que foram substituídos na Bahia por gente livre? 
Ficaram aí mesmo por não quererem mudar os hábitos. Ora, aqueles que se ocuparem nas fábricas hão de 
querer mudar de hábitos? Não, não vão para lá. Isso só pode ser para aumento da população; mas para 
fornecer braços à agricultura, de modo nenhum; depois de afeitos às povoações; de gozarem de certas 
comodidades que não podem gozar no campo, não vão pegar na enxada. É preciso trazê-los diretamente 
para a enxada, e trazer só os que têm hábitos desse serviço; com que as sociedades se têm dado mal, é 
com artistas que vêm no número sem elas o saberem. 

Estou com efeito muito persuadido que o sistema que propus é o que há de ser seguido na 
generalidade com aquelas modificações que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cada um irá fazendo; a mesma sociedade pode ser que o modifique, mas debaixo da mesma base; é o 
único meio de poder substituir os braços escravos. Hão de convencer-se disto, é o que há de verificar-se; os 
lavradores que tiverem meios hão de mandar à Europa buscar braços para suprir essa falta. Eu sei que já 
alguém se vai dispondo para isso. Agora parecia que não havia nada mais natural do que o governo auxiliar 
esta tendência; mas como que se mostra avesso, inimigo da colonização, só à espera de se estabelecerem 
as colônias nas terras que hão de ser medidas e vendidas daqui a não sei quando. Aonde se encontrarão 
essas terras devolutas que terão de atrair os compradores? Em poucos lugares. Eu pelo menos nos 
terrenos que conheço não sei de nenhum que depois de medido pelo governo apareça devoluto; para o 
norte pode talvez haver muitos, mas por aqui não. 

Parece-me pois que o governo, em lugar de tachar de monopolista aquele que se apresenta, devia-
lhe franquear livremente todos os meios, uma vez que estiver seguro de que os que se responsabilizam são 
capazes de pagar. Ora, parece que o nobre ministro não podia entrar em dúvida a respeito dos que se 
responsabilizavam. 

A minha conclusão é que o ministério do império tem tido no maior abandono que é possível este dois 
objetos, as terras e a colonização, e que foi muito injusto o nobre ministro em dizer que eu ou esta 
sociedade queríamos abarcar tudo; quando eu mostro que tendo recebido 423 colonos, tendo importado 
muitos sem o socorro do governo, outro mais feliz recebeu por 246 33:900$, compreendendo maiores e 
menores, o que corresponde a 137$ por indivíduo, e a sociedade recebeu 11:000$ pelos maiores e 
menores, o que apenas pode corresponder a 20$ por cada um. Ora, veja-se a diferença entre 137$ e 
11:000$, e digam se se pode chamar monopolista a sociedade, se é monopolista o que recebeu só 11:000$ 
tendo outro recebido 137$. Não sei se se tem efetuado os pagamentos; mas se estivesse pago não vinha 
isto aqui, devo entender que não o está. 

Nada mais direi, o nobre ministro do império continue nessa indolência enquanto quiser; os 
interessados vendo que nada podem esperar do governo irão lançando mão dos meios que puderem. 

O SR. VISCONDE DE MONT’ALEGRE (Presidente do Conselho): – Responderei ao nobre senador 
repetindo o que ontem disse, pois que ele insiste, e repete o que ontem dissera. Os primeiros 200:000$, os 
200:000$ votados em 1845, estão quase esgotados, restando apenas uns doze ou quinze, que reservo para 
alguma eventualidade. Os 200:000$ que a lei do ano passado decretou, além de deverem ter outra diversa 
aplicação, depende o seu dispêndio e emprego dos regulamentos de que necessita essa lei para ser 
executada; regulamentos que ainda não estão, como tenho dito, em estado de serem publicados, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



posto que muito se haja neles trabalhado. Não tenho, senhores, poupado desvelos para que a lei das terras 
tenha execução, porque conheço sua importância; mas como também conheço seus perigos, de bom grado 
me sujeitarei à nota de descuidado, para evitar a de imprudente e de inconsiderado. 

Torna o nobre senador a queixar-se de lhe haverem negado o auxílio que pedira para colocar mais 
não sei quantos colonos, e quis fazer crer que apenas recebeu 10:000$ ou 11:000$ do governo, e que o 
mais porque é responsável procedeu das passagens dos mesmos colonos. O governo pagou essas 
passagens, que, a não serem satisfeitas por ele, teriam de sair do bolso do nobre senador; adiantou-lhe 
essa quantia, e por isso ficou o nobre senador responsável ao tesouro por 33:000$, que é nem mais nem 
menos a sexta parte dos 200:000$ da lei de 1845, e a duodécima dessa quantia, junta a outra que foi 
decretada na lei das terras para colonização. 

Disse o nobre senador que não pediu prorrogação do prazo em que devia efetuar seus pagamentos, 
que isso foi feito pelo seu sócio, que deu esse passo por lhe haver eu negado o dinheiro preciso para 
colocar 800 colonos. Não me recordo de haver recebido tal requerimento, mas recebesse ou não, o fato é 
que não lhe podia conceder a soma pedida, porque a não tinha. Concedi a prorrogação, que com toda a 
certeza me foi pedida, não sei se pelo nobre senador ou por seu sócio; e lha concedi sem pôr dúvida, 
porque era o que podia fazer sem violar a lei. 

Dos 200:000$ aplicados na lei das terras, não podia nem posso dispor, como já por vezes tenho dito; 
e muito folgo de ver que todos os nobres senadores que nesta matéria têm falado, entendem essa lei como 
eu entendo, com a única exceção do nobre senador que advoga causa própria, posto que diga que não é 
ele quem pede, mas a sociedade de que é membro, cuja firma, observarei ao senado, é, se me não engano 
Vergueiro e Filhos. 

Diz o nobre senador que se não pode dizer que ele pretende monopolizar a quantia votada para a 
colonização, porque só ele é que tem pedido auxílio ao governo, e que mais ninguém se tem apresentado. 

Não falei em monopólio, não atribuí ao nobre senador o desejo de aproveitar-se exclusivamente da 
soma votada para a colonização, apenas contei o fato; e direi que é inexato, que não se tinha apresentado 
pretendentes a iguais auxílios. E é crível, Sr. presidente, que não haja quem queira que se lhe forneça 
dinheiro para mandar vir colonos? Não, não tem faltado quem o queira, mas não o tem havido para se dar a 
esses que o têm querido, bem como se não deu ao nobre senador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Queixou-se o nobre senador de não ter tido algum deferimento a petição que fez logo que passou a 
lei das terras. E como o queria o nobre senador, se essa lei ainda não estava em execução, e era sobre a 
quantia votada nas leis das terras que o nobre senador fazia o seu pedido. Se o nobre senador fez réplicas, 
e fez mais de uma petição, não sei, recordo-me de haver recebido um só requerimento. 

Esteja o nobre senador certo de que não dá maior importância à colonização do que o governo, do 
que eu. O governo e eu estamos ligados ao sistema de a promover que foi decretado por uma lei que terá 
execução logo que seja possível com toda a circunspeção que exige tão delicada matéria. Não me é livre 
fazer a colonização como a entende e deseja o nobre senador, sem dúvida porque julga que o seu sistema 
é muito útil ao Brasil, e a ele e aos seus sócios. Prefiro obedecer à lei, apesar de desgostar com minha 
obediência ao nobre senador, e ir de encontro a seus desejos e aos interesses da sociedade de que faz 
parte. 

Ainda uma vez o direi, pois que o nobre senador tanto insistiu no abandono em que o ministro do 
império tem a colonização, e a execução da lei das terras, que a ela está ligada, não tenho poupado 
esforços para dar a execução à lei de que se trata, mas ainda me não foi possível fazê-lo, porque é muito 
delicado o objeto, é muito difícil, e porventura mesmo perigoso. 

O SR. D. MANOEL: – É bom ser franco, pedi ao corpo legislativo a suspensão da lei. 
O SR. VISCONDE DE MONT’ALEGRE: – Também não estou habilitado para o fazer, e não 

apresentarei imprudentemente uma tal proposta. Não o farei sem que seja bem verificada a necessidade de 
suspender-se ou de revogar-se a lei, ou alguma de suas disposições. Que muito é, Sr. presidente, que se 
tenham demorado onze meses os regulamentos de uma lei que levou ao corpo legislativo nove anos a 
fazer! 

Ao mais que disse o nobre senador sobre ódio, parcialidade, ex-comunhões ou excomungados, não 
respondo. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. Vergueiro. 
O SR. VERGUEIRO: – Eu queria rogar ao nobre ministro do império que pusesse em melhor ordem a 

sua secretaria, para que não enganassem as partes quando lá vão. 
O SR. JOBIM: – Sr. presidente, não desejo tomar tempo ao senado na época avançada em que se 

acha a sessão. Se o senado quer votar, não serei eu um obstáculo a essa votação sobre o orçamento; mas 
se há mais alguém que peça a palavra também falarei. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Montezuma pediu a palavra. 
O SR. JOBIM: – Então continuarei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, se a matéria de que tenho de falar não fosse tão importante e vital para o país, se eu 
não estivesse convencido de que podem resultar das coisas de que vou tratar graves conseqüências para o 
crédito ou descrédito dos nossos portos marítimos, eu lhes daria de mão; até porque creio que diga eu o 
que disser há de sempre haver quem pense que entra aqui algum interesse pessoal, e que não falo 
unicamente pelo zelo e interesse que é do meu dever tomar nesta casa pelo bem público. Mas pouco me 
importo com a interpretação que a iniqüidade queira dar às minhas intenções; é do meu dever emitir aqui a 
minha opinião com toda a franqueza sobre matéria de tanta importância, e eu o vou fazer no interesse de 
nós todos. 

Senhores, tive ocasião de ouvir ontem de um nobre senador, respeitável pelas suas luzes, e que 
tanta influência exerce sobre os destinos do país pela sua posição elevada e bem merecida, e pelos 
empregos que ocupa, opiniões que me parecem em contradição com aquelas que tenho, opiniões que creio 
podem comprometer gravemente o futuro do país. Eis por que razão animo-me a tomar a palavra sobre 
essas opiniões, relativas à saúde pública. Talvez o senado se aborreça de ouvir-me; mas Sr. presidente, 
entendo que não devo calar-me, e falando respeitarei as boas intenções, os louváveis desejos de acertar 
que sempre reconheci no Sr. ministro do império no cumprimento da lei sobre saúde pública que teve de 
executar, e que passou no senado o ano passado. Mas, ou fosse por defeito da mesma lei, ou fosse pela 
novidade dos acontecimentos, ou pelo pessoal que foi designado, fosse lá pelo que fosse, as coisas 
passaram-se este ano de um modo bem deplorável. E também estou persuadido de que o Sr. ministro do 
império não foi suficientemente informado de muitas destas coisas, porque tal é a confiança que tenho no 
zelo e boas intenções de S. Exª., que creio que se tivesse sido informado outra seria a marcha que se teria 
seguido neste ramo importante do serviço público. 

Seja-me permitido dizer alguma coisa antes de entrar na matéria de que acabo de falar, em resposta 
ao que disse ontem o nobre senador por Pernambuco. 

Principiou o nobre senador por declarar que eu não tinha razão em não querer que essa instituição se 
chamasse – academia. 

Chame-se como quiserem, o que creio é que a linguagem oficial do país deve ter harmonia. Se se 
entende que as corporações que se ocupam de examinar devem chamar-se – escolas –, como a de 
medicina, a militar, etc., parece que o que se chama – academia de marinha e academia de belas-artes –, 
que tem por fim ensinar, chama-se também – escola –; a palavra – academia –, é hoje geralmente tomada 
em uma acepção diferente da palavra – escola –; ela significa uma reunião de pessoas todas dotadas pouco 
mais ou menos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



da mesma força de saber e capacidade, concorrendo para os progressos das ciências ou das artes, quando 
a escola trata simplesmente de transmitir aos discípulos a ciência ou arte tal qual ela existe. Há pois uma 
diferença capital entre estas duas espécies de instituições. Se o que se chama – academia das belas artes – 
tem por fim ensinar as belas artes, deve-se chamar – escola –; assim como temos a escola militar, a de 
medicina, etc. Eis o que eu queria fazer sentir, a necessidade de harmonia na nossa linguagem oficial. Nada 
mais acrescentarei sobre a chamada academia de belas artes –, senão que estimo muito que o nobre 
senador por Pernambuco concordasse comigo no que respeita as informações que tenho do pessoal dessa 
academia, pessoal que não tenho a honra de conhecer; mas tenho bastante confiança nos bons 
sentimentos e na probidade da pessoa que mas deu; e à vista do que aparece nas exposições anuais dessa 
academia, tenho toda a tendência para acreditar que seja exato, pedindo todavia ao Sr. ministro do império 
que tenha a bondade de verificar esses acontecimentos, para que os 20:000$ que se despendem com 
semelhante estabelecimento não sejam, por assim dizer, lançados pela janela afora, mas empregados em 
proveito real da nossa mocidade que se entrega a esses estudos. 

Vamos às questões sobre a saúde pública. 
Aproveitarei esta ocasião para dizer ao nobre senador por Pernambuco, que ontem falou sobre estas 

matérias, que a pessoa a cujo respeito se falou aqui em uma sessão já a tempos passada, que foi mandada 
admitir-se a exame na escola de medicina com um diploma julgado falso pela mesma escola, tendo 
inculcado pelos jornais que se achava habilitada pela escola de medicina na Bahia para exercer a medicina, 
não está habilitada, nem tem aprovação alguma desse diploma por aquela escola, segundo o que me acaba 
de mandar dizer o Sr. diretor daquela escola em um ofício que aqui tenho. Se me quisesse demorar sobre 
esta matéria, apresentaria também ao nobre senador cartas de diferentes médicos estrangeiros, e entre 
outras a do distinto médico irlandês, estabelecido em Itu, o Sr. Ricardo Gumbleton Daunt, e do Sr. Dr. 
Langard, não menos recomendável pelo seu saber, estabelecido em Sorocaba, em que me mandam 
notícias muito circunstanciadas do que se passa ordinariamente nas universidades da Alemanha a respeito 
da venda de diplomas honoríficos; além disto, tenho também informações de pessoas fidedignas do Rio de 
Janeiro, em que se me diz que aquela pessoa nunca foi à universidade de que tem diploma. Isto mesmo se 
confirma pelos exames a que lá se procedeu, pois, segundo os jornais alemães, até foi motivo de espanto 
que essa tese fosse lá impressa; o impressor ao menos assevera que tal tese não foi lá impressa. Aqui 
estão vários extratos de jornais desse país em que se diz isto, não os leio para não tomar tempo a casa com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



uma questão que não tem aqui grande importância. Digo só isto para esclarecimento do nobre senador por 
Pernambuco, e para ao mesmo tempo suplicar-lhe que nestas questões tenha S. Exª. a bondade de atender 
muito ao crédito de uma corporação como a escola de medicina do Rio de Janeiro, digna sem dúvida de 
alguma consideração; creio bem que o nobre senador não teve intenção formal de faltar ao que é devido a 
essa escola; mas S. Exª. permita-me que lhe diga que não reflete bem no mal que faz, protegendo, sem o 
querer, o charlatanismo, com grave detrimento e desmoralização da profissão médica. 

Estou persuadido, senhores, de que a sociedade não pode ser feliz sem que se respeitem os brios 
que cada profissão tem e deve manter; e logo que se façam coisas que tendam a fazer murchar esses brios 
das profissões, a sociedade não pode ir bem. Convencido desta verdade, serei sempre muito zeloso desses 
brios das diferentes profissões sociais. Quero que o padre seja muito padre, que o militar seja muito militar, 
que o médico seja muito médico, que o magistrado seja muito magistrado; porque estou persuadido de que, 
se a França, por exemplo, tem saído triunfante de tantos choques políticos e de tantas revoluções, se não 
tem sido submergida, é porque as profissões de que se compõe a sociedade nesse país são muito briosas 
no cumprimento de seus deveres; o padre é muito padre, o militar muito militar, etc. Peço por isso ao nobre 
senador que reflita bem nos males que podem trazer à sociedade a falta de atenção a esta circunstância; 
que se lembre que o charlatanismo é uma imoralidade flagrante da arte de curar, é uma planta parasita que 
se liga à profissão médica e a mata; que a cerca por todos os lados, a destrói completamente, chupando-lhe 
o suco e desanimando os que se dão ao verdadeiro estudo da ciência, aos homens de bem, enfim, que não 
são capazes de abusar da boa fé e credulidade do povo, tão fácil de ser enganado por charlatães sem alma 
e sem probidade. Creio bem que não é esta a intenção do nobre senador por Pernambuco; mas às vezes 
acontece fazer-se o mal sem se querer, deixando-se levar por um zelo mal entendido. Creio também que o 
nobre senador não procederá assim, desmoralizando a profissão médica se prestar a esta matéria toda a 
atenção que a sua elevada inteligência lhe permite prestar. 

Sr. presidente é uma questão sumamente importante a questão da transmissibilidade da moléstia que 
invadiu o nosso país o ano passado. O nobre senador por Pernambuco como que pareceu rejeitar a palavra 
– transmissível – para somente adotar-se a palavra – contagiosa. A razão por que adotamos de preferência 
a palavra transmissível é muito simples, é porque exprime o mesmo e é de mais fácil inteligência e 
compreensão para todos. A palavra – contagiosa – é de tão difícil compreensão, que até mesmo médicos 
erram sobre a sua significação, como posso mostrar pelo relatório que o Sr. ministro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



do império julgou conveniente anexar ao seu, relativamente às medidas que se julgam convenientes sobre a 
saúde pública. Vê-se que o médico que fez esse relatório não estava muito certo na significação da palavra 
– contágio. Ora, se a um médico isto acontece, o que não sucederá a outros? Diz ele, por exemplo, que 
deve haver um lazareto para os atacados da febre amarela, não porque esta moléstia seja contagiosa, mas 
por causa da infecção. Ora, na palavra – contagiosa – está compreendida a infecção, porque o contágio é 
ou imediato, ou mediato, e no contágio mediato está entendida a infecção produzida pelos corpos doentes. 
Ora, se um médico não entendia a palavra, se fez uma distinção que não devera fazer, como é que as 
pessoas estranhas à profissão hão de compreendê-la? Nós devemos procurar quando tratamos de matérias 
que tocam ao interesse de todos servir-nos de palavras de mais fácil compreensão e inteligíveis para todos; 
eis por que hoje nos servimos de preferência da palavra – transmissível. Os ingleses ainda vão mais longe, 
servem-se da palavra zimótica, fermentantes, produzidas por uma fermentação. Mas esta palavra não é tão 
recebida como a palavra transmissível. Eis a explicação rápida que dou a S. Exª. da razão por que prefiro a 
palavra – transmissível – à palavra – contagiosa –, rejeitada até porque médicos há que, não a compreendo 
bem, dizem que uma moléstia não é contagiosa, quando o é na sua mesma opinião. 

Disse V. Exª., e também o Sr. ministro do império, que os médicos nunca têm acordo entre si e que 
por conseqüência não se sabe como tomar pé em questões desta natureza. É uma verdade bem lamentável 
o que disseram suas excelências. Com efeito, se os médicos têm acordo entre si nas questões simples, 
mais grosseiras para assim dizer e ordinárias da prática da medicina, se nestas apenas se dá uma ou outra 
discordância; se, por exemplo, uma pneumonia é tratada pelos médicos de alguma instrução de modo 
quase idêntico, se há ordinariamente acordo nestes casos de simples prática, não acontece o mesmo nas 
questões graves e filosóficas da profissão; aí há sempre opiniões muito discordes, e as razões disto, que 
me permitirá o senado que diga, foram dadas por um médico distinto: o simples bom senso, com alguma 
reflexão será bastante para convencer de que estas razões são verdadeiras, que são elas a causa real 
desse desacordo lamentável nas questões mais elevadas e filosóficas da nossa ciência. 

A primeira razão dentre seis apresentadas é o pouco cuidado que eles têm em observar, e a muita 
facilidade que têm em sistematizar de um modo imaginário. A segunda é o pouco espírito de crítica que se 
observa ordinariamente nos homens, logo que as questões são um pouco complicadas; isto não acontece 
somente em medicina, outro tanto sucede na política e em outras ciências em que não há igualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



acordo na maior parte dos homens. A terceira é o amor do maravilhoso, natural no coração de todos os 
homens, e que é também natural no coração dos médicos, deixam-se fascinar facilmente pelo fantasma das 
maravilhas. A quarta e quinta é a facilidade irresistível de dar como verificadas observações inexatas ou 
falsas, visto que lhes é muito mais fácil acreditar do que discutir. A sexta finalmente é porque o orgulho que 
eles todos têm naturalmente não os deixa dizer que não sabem, todos querem inculcar que sabem aquilo 
mesmo que não estudaram suficientemente. 

Eis a razão por que ontem disse eu que nestas questões filosóficas da ciência é preciso muito 
cuidado a respeito do que dizem os médicos, é preciso não os acreditar assim de leve, é preciso ver quando 
se acredita se o indivíduo está suficientemente autorizado para emitir uma opinião que mereça crédito, se 
tem compulsado todos os escritores de melhor senso sobre matérias tão difíceis de decidir e que muitos se 
metem a decidir com tanta leviandade pelos motivos que dá o médico distinto cuja opinião acabei de citar. 

Vejamos agora outra questão grave que foi aqui tratada o ano passado, opinião que me parece 
dominar no relatório do Sr. ministro do império; isto é, que a febre amarela é uma moléstia devia à infecção 
local, a circunstâncias topográficas dos países, e que uma vez destruídas essas circunstâncias, destruídos 
os pretendidos miasmas da terra, destruídas as imundícies, os pântanos, as águas encharcadas, arejando-
se casas, secando-se os pântanos, a moléstia deve necessariamente desaparecer. Esta opinião acha-se 
terminantemente exarada no relatório do Sr. ministro do império, mas é necessário o maior critério para 
decidi-la com acerto; aqui não daremos um passo, para o reconhecimento da verdade, se não marcharmos 
fundados sobre os fatos e observações referidas pelos homens mais eminentes e sinceros da profissão; e 
nesta escolha há muita dificuldade a vencer, quais são esses homens que devem ser atendidos de 
preferência? Sem dúvida os que dão prova de maior critério e amor de verdade. 

Sr. presidente, a história de muitas epidemias, e particularmente a do flagelo que nos acometeu o ano 
passado, mostra de um modo evidente que não existe relação alguma certa entre o seu aparecimento e as 
circunstâncias atmosféricas, meteorológicas, ou topográficas, de sorte que não se pode dizer que dadas 
essas circunstâncias a moléstia deva necessariamente sobrevir, e reciprocamente, sobrevindo a moléstia se 
deva daí concluir que tais circunstâncias existam; contudo não quero por isto dizer que tais circunstâncias 
atmosféricas, ou locais não sejam precisas para que a moléstia se desenvolva e se propague. Acontece a 
esses princípios mórbidos o mesmo que acontece a uma semente que não pode desenvolver-se e 
propagar-se senão debaixo de certas e determinadas circunstâncias; mas apesar da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



necessidade dessas circunstâncias, da necessidade, por exemplo, do calor e da umidade, o seu 
desenvolvimento e propagação não teria lugar. O mesmo acontece a certas moléstias que além do gérmen 
necessitam de circunstâncias especiais para o seu desenvolvimento e propagação; e será inadmissível esta 
analogia trazida do reino vegetal para o animal? Agora se consultarmos a história das epidemias de febre 
amarela veremos que, se certo grau de temperatura, de umidade, e aproximação do mar são necessários, 
não há para o desenvolvimento desta moléstia necessidade alguma nem de pântanos, nem de imundícies, 
nem de infecção alguma local ou terrestre. 

Ora, quando aqui se legislou o ano passado para a repressão deste flagelo, sustentou-se a existência 
de uma relação necessária entre ele e os pântanos ou imundícies, e ainda ontem disse o nobre senador por 
Pernambuco que a moléstia tinha sido mais severa e mortífera na rua da Vala, do que em qualquer outra 
parte. Peço licença a S. Exª. para dizer-lhe que foi mal informado, que não houve essa recrudescência da 
moléstia na rua da Vala em relação a outras ruas; antes é sabido que a rua da Quitanda, onde não há 
pântanos nem imundícies, foi das mais flageladas, e no Aljube por onde passa essa vala imensa e imunda, 
onde o ar não é convenientemente renovado, não houve um só caso, segundo me informou o médico que lá 
trata dos numerosos presos daquela cadeia. 

Quando a febre amarela apareceu no princípio deste século em várias cidades da Espanha e da 
Itália, não apresentou também relação alguma entre a intensidade dos seus furores, e as circunstâncias 
locais de infecção terrestre. Em Liorne, quando este flagelo apareceu em 1804, notou-se um fato singular: 
sendo essa cidade extremamente pantanosa do lado do sul, sofreram muito pouco os habitantes desse 
lado, ao mesmo tempo que os do norte, onde não há pântano algum, sofreram de um modo horrível. Em 
Barcelona, quando lá apareceu a febre amarela em 1821, 300 pescadores evitaram toda a comunicação 
com a cidade, e foram-se colocar ao pé de um cano que servia de cloaca para todos os despejos da cidade; 
viveram ao pé dessa imundície todo o tempo da epidemia e não apareceu entre eles um só caso de febre, 
porque evitaram toda a comunicação com a gente infeccionada da cidade; ao mesmo tempo, Barceloneta, 
um bairro da cidade muito arejado, em uma posição elevada, não teve uma só casa onde não houvesse 
grande mortandade. A cidade ficou quase deserta, e esse bairro sofreu mais do que nenhum outro, sendo 
aliás muito arejado, e sem o menor pântano ou imundície. 

Em Gibraltar não há pântano algum, não há infectação alguma local; é uma praça forte na qual é 
sempre entretida pelos ingleses a maior limpeza possível: essa cidade foi flagelada várias vezes pela febre 
amarela, que fez nela estragos consideráveis. Na última invasão, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



em 1808, notou-se este fato singular, que foi costeando a Espanha no sentido do noroeste em direção a 
Portugal até chegar à margem esquerda do Gaudiana, à povoação espanhola chamada Aya-Monte; mas os 
portugueses, estabelecendo logo do lado direito do rio e em Castro-Marinho um cordão sanitário o mais 
rigoroso, nada sofreram. 

Mais adiante estava a cidade de Tavira cercada de pântanos, e nessa cidade portuguesa não houve 
um só caso de febre amarela. Estes acontecimentos ainda há pouco foram invocados pelos portugueses 
quando estabeleceram as mais rigorosas medidas para impedir a invasão do cólera-morbus e também da 
febre amarela que lavrava nos portos do Brasil. Eles gloriavam-se de que à sua vigilância e cuidados era 
devido o não ter ali entrado a febre amarela em 1828, e insistiam que era preciso proceder-se com o mesmo 
rigor contra a invasão desse flagelo. Eu poderia apresentar muitos outros exemplos, mas o que tenho dito é 
bastante para mostrar que é errônea a opinião dos que pensam que basta o asseio, o esgoto e 
dessecamento dos pântanos para desaparecer a febre amarela. Estas causas sempre existiram entre nós, e 
nunca tivemos febre amarela. 

Sr. presidente, tive dúvidas sobre a maneira por que esta moléstia apareceu no país. Animou-se um 
moço, doutor recém-nascido da escola de medicina da Bahia, a afirmar que sempre existiu este flagelo no 
Brasil, que até o Dr. Sigaud refere em uma obra sua quatro casos de febre amarela; suscitou-se esta 
questão na academia imperial de medicina na presença do mesmo distinto Dr. Sigaud, mas ele não 
sustentou que esses casos fossem realmente de febre amarela: Ora, eu que tenho mais de vinte anos de 
prática em um grande hospital, também nunca encontrei um só caso; apesar de procurar com aquele 
interesse que se deve ter nestas indagações, nunca pude descobrir um só caso que fosse realmente de 
febre amarela, apesar de ver numerosos casos de febre perniciosa. 

Para melhor orientar-me, além das informações que nos deu o Sr. presidente da Bahia sobre a 
origem da febre que começou naquela cidade, dirigi-me aqui a pessoa que tem a mais numerosa 
correspondência para os Estados Unidos, ao Sr. Maxwell, para pedir-lhe informações exatas sobre a 
marcha do navio americano Brasil que se considerou como a causa da invasão na Bahia da febre amarela 
em setembro de 1849. O Sr. Maxwell fez-me o obséquio de mandar procurar essas informações a New 
Orleans, e à Bahia. Tinha-se assegurado que, na ocasião em que esse navio saiu de New Orleans, não 
havia lá febre amarela, e que portanto não tinha sido ele o importador do mal. Mas pela derrota desse navio 
sabe-se que ele tocou na Havana, em época em que a febre amarela fazia lá estragos, e que veio sofrendo 
sempre o flagelo pelo alto mar aonde as moléstias contagiosas, como se sabe, não fazem grandes 
estragos, vão-se entretendo por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mais tempo do que se entreteriam se não fosse o arejamento do navio. Ora, quais foram na Bahia os 
primeiros casos? Os que se achavam próximos desse navio foram logo atacados; o cônsul americano e 
outros empregados do consulado que com ele comunicavam sucumbiram. Foi-se depois espalhando o mal 
pela cidade e soube-se então que esse navio tinha trazido semelhante flagelo. 

Ora, atenda-se ao modo de invasão desta moléstia para o norte e sul da Bahia ao mesmo tempo. 
Veja-se o que sucedeu em Pernambuco. O nobre senador sabe que o bairro da Boa Vista é um dos mais 
belos e asseados de Pernambuco; mas chegando lá da Bahia o brigue inglês Alcyon, foram os seus 
marinheiros que levavam a febre amarela transportados para o hospital inglês que existe naquele bairro, e 
foi aí, e nas vizinhanças dele, que começou a lavrar a febre amarela, naquele bairro aonde não há 
pântanos, que tem pelo contrário belas casas com jardins, etc. No Rio de Janeiro vimos que a moléstia 
começou pela rua da Misericórdia aonde não há pântanos, e daí foi seguindo para diferentes partes da 
cidade, e nos lugares pantanosos, que são tão assolados pelas febres perniciosas, a febre amarela não fez 
estrago algum! Logo não há essa relação que se quer acreditar que existe entre o aparecimento da febre 
amarela e as infecções atmosféricas locais. 

Eu não quero com isto dizer que se deva desprezar o asseio das cidades e povoações; mas o que 
não desejo é que abracemos a nuvem por Juno, e que, desprezando as medidas que se devem tomar 
contra a transmissão da moléstia, vamos dirigir a nossa atenção para outras que não podem ter a mesma 
influência. 

Sr. presidente, eu não falarei na questão em que tocou o nobre senador por Pernambuco em relação 
ao cólera-morbus. Não quero entrar agora na questão da transmissibilidade, ou não transmissibilidade 
dessa moléstia; mas direi de passagem ao nobre senador, que o relatório do conselho de saúde pública de 
Londres, que foi mandado imprimir por ordem do governo inglês, e distribuído por todas as partes do 
mundo, labora em um erro, e é supor que, porque um indivíduo afetado do cólera veio de fora para esta 
casa, e ninguém mais foi afetado, ou porque um indivíduo que já se achava nesta casa foi afetado e 
ninguém mais teve a moléstia, ela por isso não é transmissível. O relatório não atendeu a todas as 
circunstâncias da transmissibilidade; porque, ainda que os fatos que acabo de lembrar tenham lugar, não se 
segue daí que a moléstia não seja transmissível, atentas as circunstâncias que ninguém pode desconhecer, 
tanto da predisposição individual, como também da possibilidade da transmissão a grandes distâncias. E 
assim como não podemos deixar de reconhecer a influência de certos princípios vegetais exercendo-se 
sobre vegetais colocados a grandes distâncias, assim também não podemos afirmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que essa mesma influência não se exerça no reino animal a certas distâncias sobre indivíduos que se 
achem predispostos. Quem ignora o acontecimento que a este respeito teve lugar em Paris há alguns anos? 
Havia um pé de tamareiro no jardim das plantas, que, sendo do gênero feminino, nunca dava frutos; mas 
crescendo outro na planície de Frenelle, na distância talvez de uma légua, que era do gênero masculino, e 
começando a desenvolver as suas flores, apareceu o do jardim das plantas fecundado e produzindo frutos. 
Procurou-se aonde existia a planta que fosse capaz de produzir essa fecundação, e reconheceu-se que era 
essa de Frenelle em tamanha distância. Ora, uma vez que se dão estes fatos na economia vegetal, por que 
razão havemos de negar a sua possibilidade ao menos na economia animal? E nestes casos, como já 
disse, a simples possibilidade tem muito valor. Mas não quero entrar agora na questão da transmissibilidade 
do cólera-morbus, não é disso que trato agora; o que quis fazer sentir com o artigo estatístico do conselho 
de saúde pública de Londres foi que devemos desconfiar da veracidade da opinião dos médicos, e que 
basta haver dúvidas sobre matérias de tanto comprometimento para devermos seguir em tal caso o partido 
da prudência. É isso mesmo o que aconselham médicos que sustentam que a febre amarela não é 
contagiosa, como por exemplo, o Dr. Tomassini. Diz ele que as nossas idéias e observações são falíveis, 
podem ser errôneas, e por isso o bem da humanidade exigindo cautelas, é melhor e mais prudente 
proceder-se conforme as idéias da transmissibilidade. Neste momento em que escrevo, diz ele, estou 
assinando os mais severos regulamentos para evitar que a moléstia, a febre amarela, passa à Etruria. 
Devemos nós então ser indiferentes a essas medidas quando vemos entre nós mesmos fatos que provam 
claramente a transmissibilidade de tal flagelo? Creio que não. 

Agora, Sr. presidente, direi alguma coisa sobre o que se passou este ano no porto do Rio de Janeiro 
a respeito da febre amarela. 

Nos fins do ano passado anunciou-se que a febre amarela tinha deixado de existir no Rio de Janeiro; 
entretanto pelas informações que tenho, esse flagelo sempre se conservou a bordo dos nossos navios de 
guerra. Informa-me um cirurgião do hospital da marinha, que a bordo dos nossos navios de guerra 
conservou-se sempre mais ou menos febre amarela. Senhores, eu lamento muito este fato, e ainda mais 
porque ordinariamente a transmissão de outras moléstias contagiosas faz-se por intermédio desses navios 
empregados no serviço público. Vemos freqüentemente que as bexigas quando parecem terem 
desaparecido são-nos muitas vezes trazidas pelos recrutas que vem do norte. Não culpo disto ao governo, 
mas creio que os cirurgiões de bordo não cumprem exatamente os seus deveres. É necessário obrigá-los a 
ter mais vigilância sobre estes casos, impondo-se-lhes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mesmo multas severas todas as vezes que a bordo dos navios sucederem casos destes por negligência 
sua, por não terem tomado todas as medidas convenientes, quando, por exemplo, se derem estes casos, 
por falta de vacinação, que creio ser dever deles praticarem imediatamente nos recrutas recém-chegados. 

O governo, Sr. presidente, estava convencido da transmissibilidade da febre amarela; quaisquer que 
fossem as suas dúvidas particulares, procedeu em conformidade com esta opinião estabelecendo no Rio de 
Janeiro um lazareto. Mas, se o governo, no seu proceder, estava de acordo com esta opinião, como é que 
apareceram as mais flagrantes contradições com ela nos fatos que se deram? Assim, Sr. presidente, tendo 
a moléstia reaparecido com algum furor no porto do Rio de Janeiro, ou não se quis obrigar, ou não houve 
forças bastantes para obrigar as pessoas que se achavam a bordo afetadas da moléstia a transportarem-se 
para o lazareto que o governo estabeleceu; elas conservaram-se a bordo, e a moléstia transmitiu-se a 
navios vizinhos recém-chegados. Alguns médicos me afirmavam que iam a bordo, e continuariam a ir tratar 
de doentes lá mesmo, sem que ao menos esses navios se afastassem dos outros. Se se devia permitir isto, 
então para que estabelecer um lazareto? É necessário ser conseqüente, e veja-se o que nestes casos se 
pratica em a cidade de New York; não posso deixar de considerar esta falta como um grave descuido, e 
muito repreensível, da parte dos que estavam encarregados da vigilância do porto, vigilância que não sei se 
se faria como devia sê-lo. 

Se o governo entendeu dever estabelecer um lazareto, conformou-se com a opinião da 
transmissibilidade, e então era necessário segui-la em todas as suas conseqüências e com todo o rigor. É 
necessário, pois, que ele adote ou uma coisa ou outra, ou muito rigor ou nada; é necessário que daqui por 
diante, a admitir-se a necessidade dos lazaretos, que o procedimento seja outro, para que não se diga com 
razão que por descuido foram sacrificadas centenas de vidas no porto do Rio de Janeiro. Quando a febre se 
achava assim disseminada pelo porto, chegaram três navios carregados de colonos, que foram a galera 
Tentadora, e as barcas Maria II e Leal. Esses desgraçados colonos, deixados ao pé de navios que se 
achavam infeccionados, tiveram de receber a mesma infecção, e quase todos morreram! Transportaram-
nos para o antigo lazareto dos negros novos na Saúde, já atacados da moléstia; e quando um armazém se 
achava acumulado de doentes, é levada outra carregação de recém-chegados para um armazém contíguo, 
donde resultou morrerem quase todos esses colonos, como aqui o diz e lamenta o médico empregado no 
hospital do Livramento. Pois a moléstia era suposta transmissível, e por isso estabeleceu-se um lazareto, 
porque se deixava vir estes doentes para a cidade, para terra, e para que vir trazer os são para onde 
estavam os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



doentes? Desse depósito saíam os desgraçados ou moribundos para o hospital do Livramento, ou já mortos 
para o cemitério do Caju! É o que aqui diz o Dr. José Marianno, médico daquele hospital. Pode-se deixar de 
considerar um acontecimento destes pelo menos como um grave descuido? Creio que ninguém pode deixar 
de considerar tal como mesmo imperdoável, e que não desejo que torne a reproduzir-se. 

Além disto, senhores, permitiu-se que viessem para terra outros muitos indivíduos afetados da 
moléstia. Os hospitais que ficam para o lado da Saúde recebiam continuamente, debaixo de diferentes 
títulos de moléstias, diversas pessoas afetadas da febre amarela. 

Ora, estes fatos não são por si suficientes para mostrar que não houve neste serviço o zelo que devia 
haver? Que houve uma contradição flagrante, que ele fez-se muito mal, que entendo-se que a moléstia era 
transmissível, e tendo-se estabelecido um lazareto, as suas vistas não foram preenchidas, não foram 
seguidas todas as conseqüências desta sua opinião? 

Senhores, não me demoro mais sobre estas questões, não desejo fatigar a atenção do senado, que 
me parece dar indícios de aborrecido de ouvir tratar de matérias desta natureza. Concluo dizendo que, 
depois de ter lido e estudado a matéria quanto me foi possível entendê-la, vendo o que de melhor se pode 
encontrar a este respeito, confirmei-me completamente na necessidade de adotarmos, pouco mais ou 
menos, o que dispõe sobre ela o regulamento sanitário de New York, que é o resultado da experiência de 
muitos anos desse povo ilustrado, do contrário iremos mal. Nestas matérias não se pode improvisar; quem o 
quiser fazer, há de necessariamente enganar-se, e produzir males que não são sem dúvida da sua intenção 
produzir. É melhor que vamos procurar aquilo que a longa experiência dos outros tem feito reconhecer 
como necessário e indispensável. É nesse regulamento sanitário que encontro as medidas as mais 
apropriadas e convenientes para a repressão de semelhante flagelo. 

No que disse, Sr. Presidente, não tive em vista senão fazer sentir a necessidade de cautelas, de 
medidas mais rigorosas do que aquelas seguidas até aqui no nosso país; porque estou persuadido, como 
ontem disse, que enquanto em um ponto do Brasil existir o flagelo da febre amarela, ou mesmo enquanto 
ele puder ser transportado de fora, corremos o risco de tornar a passar por cenas tão tristes e lamentáveis 
como as do ano passado, e mesmo deste ano, em que foram sacrificadas por aquele flagelo 500 e tantas 
pessoas, somente no porto do Rio de Janeiro, fora o que se passou em outros portos do Brasil. Isto foi o 
que tive em vista, e estimarei muito que as minhas palavras não sejam perdidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Sr. presidente, eu proponho-me somente a dar algumas 
explicações. Ou o nobre senador que acaba de falar se equivocou, ou eu não me exprimi bem quando falei 
a respeito da academia das Belas-Artes. 

Eu disse que concordava no juízo que ele formava da escolha que a academia tinha feito dos seus 
sócios, censurando a exclusão de pessoas dignas. Mas eu não concordei quanto ao juízo que ele formou 
sobre o pessoal da academia. Concordei na parte relativa aos sócios, e como prova da censura que eu 
fazia, trouxe o meu próprio nome; lembrou-se muito mal a academia de me contemplar no número dos seus 
sócios. Mas não me referi ao pessoal da academia, nem podia nessa parte concordar com o nobre senador, 
porque não conheço nenhum dos seu professores. Para que eu pudesse concordar naquela censura, fora 
preciso que eu os conhecesse. De vista conheço dois ou três lentes, mas não tenho amizade com nenhum 
deles, por isso não podia nunca apoiar a censura da má composição da academia. Agora acrescentarei 
que, se eu formasse da academia o juízo que nobre senador manifestou ontem, confesso que não viria 
expor em público as nossas misérias. Servir-me-ia desse conhecimento para exortar em particular ao 
governo, mas não teria ânimo de vir em público apresentar nossas misérias, se isso é verdade, o que não 
sei. Tenho explicado quanto à primeira parte; o nobre senador equivocou-se, eu não concordei com ele 
nesse juízo. 

Passou depois o nobre senador a ocupar-se com diplomas, achou que eu tinha menoscabado a 
faculdade medicina. Não sei qual é a parte do meu discurso a que se refere o nobre senador. Eu não toquei 
direta nem indiretamente na faculdade de medicina, a questão de diplomas nem me passou pelo 
pensamento, não procurei de modo algum tirar a consideração à faculdade de medicina, nem ouvi a 
ninguém enunciar um juízo menos airoso a essa faculdade. 

O SR. JOBIM: – Referi-me ao parecer que foi mandado à faculdade de medicina. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Não sei, repito, a que se refere essa parte do discurso do nobre 

senador. 
Passou depois o nobre senador à questão do contágio ou da transmissibilidade da moléstia. Disse 

que se tinha servido da palavra – transmissível – de preferência a de contágio, por ser esta de mais fácil 
compreensão, tanto assim que até médicos mesmo ignoravam a força da sua significação. Não duvido que 
seja de mais fácil compreensão a palavra – transmissível – mas creio que quando se fala como homem da 
ciência, deve-se empregar o termo próprio; não é pela dificuldade que se deve fugir de exprimir em termos 
próprios. 

Quanto à questão, porém, não entrarei nela, se a moléstia é ou não contagiosa, se é transmissível ou 
não. Quando eu me propusesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



agora a responder ao nobre senador, para o que não sou competente, o resultado seria nenhum; porque se 
mesmo entre os médicos a questão está ainda por decidir, a que viria uma questão entre nós? Mas sempre 
direi ao nobre senador que aos fatos que ele apontou eu poderia dar resposta cabal. 

O SR. JOBIM: – Isso é que era necessário. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Esses fatos estão explicados por outros médicos de outro modo. O 

nobre senador sabe muito bem que essas febres da Espanha e de Liorne estão explicadas 
satisfatoriamente. Mas eu hei de cansar o senado com esta discussão? Não por certo. Direi, porém, a 
respeito da Espanha que o contágio que se atribuiu a um navio que ali aportou de uma das Antilhas, 
provou-se exuberantemente que não proveio desse navio, que esse navio nunca teve em si a febre 
amarela, que não veio do porto de onde se dizia. 

O SR. JOBIM: – V. Exª. não está bem informado. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Apareceu não se sabe como. Já o tenho lido em mais de um 

escritor sobre esta matéria, que de fora não foi. É verdade que nesse tempo atribuiu-se àquele navio, e até 
o governo espanhol abraçou tanto esta idéia, que chegou a proibir que se dissesse o contrário, mas depois 
mostrou-se que não havia tal. 

Não falarei do outro fato, mas farei uma observação sobre a argumentação do nobre senador, que 
falando do que aconteceu entre nós disse que a febre amarela começou na rua da Misericórdia, aonde não 
há pântanos, e dai pareceu deduzir que ela só se podia desenvolver pela transmissão. Pois sem pântanos 
não pode haver desenvolvimento de febre? O nobre senador não sabe que ela pode desenvolver-se em 
uma casa, que pode manifestar-se, haver emanações pútridas que sejam o foco da febre? 

O SR. JOBIM: – Infelizmente não me compreendeu. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Pois não podia desenvolver-se em qualquer daquelas casas por 

quaisquer focos de podridão? 
O SR. JOBIM: – Eu não entrei na questão do desenvolvimento espontâneo da febre. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Dentro das casas podem haver focos de podridão, de emanações 

pútridas que produzam a febre. Agora como ela se propaga depois de produzida é o que ainda se não 
descobriu. Sabe-se de alguns fatos, conhece-se como vai marchando, mas como se propaga realmente na 
atmosfera é o que não se sabe. Logo sem haver pântanos podem dar-se infecções, porque sem pântanos 
podem haver focos de emanações pútridas. 

O SR. JOBIM: – Eu não falei no desenvolvimento espontâneo da febre. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Mas esta questão não é para o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



senado. Limito-me às explicações que dei: na primeira parte fui mal entendido, quanto à segunda não sei a 
que se refere. 

O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, como está a hora adiantada, e eu não quero demorar a 
votação, tratarei só de retificar um argumento de um honrado membro que respondeu a algumas 
considerações que apresentei na sessão de ontem. 

Disse ele que tinha achado inconseqüência na minha argumentação, produzindo um fato que provava 
inteiramente o contrário daquilo que eu tinha oferecido ao senado como opinião minha. Eu disse ontem que 
era necessário para aumento da população darmos o maior desenvolvimento possível às fábricas, às 
manufaturas. O honrado membro disse que este argumento não procedia, porque eu mesmo havia dito que 
na Bahia os escravos que foram substituídos por homens livres nos saveiros não foram para a agricultura, 
visto que o homem acostumado a trabalhar nas fábricas não as largava para tomar a enxada. Ora, não 
tendo eu a menor intenção de fazer que o trabalhador das fábricas as largasse para ir para a cultura das 
terras, porque eu mesmo tinha dito que os escravos das cidades eram muito maus trabalhadores de 
enxada, eram muito impróprios para a agricultura; o que quis dizer foi somente uma verdade que é 
reconhecida por todos os economistas políticos, e vem a ser que, se entre os meios mais eficazes para 
aumentar a população de um país se conta a divisão das terras, é também um deles o desenvolvimento das 
fábricas e das manufaturas. 

Realmente observa-se em todos os países que as cidades onde imperam ou dominam as fábricas e 
manufaturas são de uma população extraordinária, que dobra com facilidade; entretanto que o mesmo 
desenvolvimento de população não se observa nos lugares agrícolas. Ora, como eu também creio que o 
aumento de população há de trazer trabalhadores para a nossa agricultura, por isso quero que se aumente 
a população, porque há de resultar dela um excesso de população para se empregar na agricultura. 

 O honrado membro nessa ocasião disse que eu tinha confundido aumento de população com 
colonização. Eu não confundi; estou convencido, e sustentei perante o senado, que a colonização que 
ordinariamente se fazia e se faz no Brasil mal serve aos interesses da agricultura; que é o aumento da 
população que há de sem dúvida dar braços à agricultura ou suprir os braços escravos que devem um dia 
terminar. Por isso, creio que não fui contraditório, nem é improcedente aquilo que expendi perante o 
senado. 

Demais, Sr. presidente, é preciso tirar do espírito da população um engano em que ela se acha. 
Algumas pessoas crêem que a colonização há de suprir os braços à agricultura. É um erro completo. E para 
que o senado empregue o melhor meio que está ao seu alcance para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



desvanecer esse erro, eu hei de propor em ocasião conveniente, porém desde já lembro, fazer-se um 
inquérito a este respeito pelas pessoas mais habilitadas, pelos lavradores mais conspícuos e práticos, pelos 
homens que reúnem à teoria também a prática da agricultura. Esses é que hão de provar com os seus 
depoimentos que na verdade a colonização que estamos promovendo não há de, de forma alguma, 
substituir os braços escravos. Quaisquer porém que sejam os meios, eu não pretendo nesta ocasião 
lembrar ao senado, mas não poderei deixar de aproveitar esta ocasião para dizer que é necessário que os 
nossos lavradores empreguem todos os meios para aumentar a vida dos trabalhadores escravos que 
existem atualmente. Empreguem também o casamento como um dos meios mais eficazes para aumentar 
as famílias dos escravos. São os crioulos, é a longevidade dos escravos que há de suprir por algum tempo, 
ou fornecer o indispensável, para que os nossos agricultores não sofram demasiado. 

Enquanto à população que pode vir ao Brasil para colonização, lembre-se o senado que essa 
população é livre, que tem de trabalhar conjuntamente com os escravos. 

O SR. VERGUEIRO: – Não tem... 
O SR. MONTEZUMA: – Há de me perdoar; se não tem de trabalhar com eles na mesma fazenda, tem 

ao pé de si, na vizinhança, escravos que trabalham do mesmo modo que eles; e este exemplo é um 
exemplo fatal que arreda constantemente do trabalho agrícola homens livres, que não querem de forma 
alguma prestar-se ao trabalho a que são sujeitos os escravos. É uma grande dificuldade a vencer, acredite 
o honrado membro. 

O SR. VERGUEIRO: – Eu creio mais nos fatos que nos discursos. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu falo com os fatos, e é por isso que desejo que se promova um inquérito, e 

que este inquérito seja feito pelas pessoas as mais habilitadas, que aos quesitos respondam os homens 
práticos da agricultura que também têm já empregado até a um certo ponto colonos. 

O honrado membro disse que os colonos alemães eram sem dúvida alguma os mais próprios para o 
Brasil. Eu não o nego; mas o nobre senador já teve na sua própria fazenda um exemplo que prova que na 
realidade eles não são sempre inabaláveis pela sedução, que também são sujeitos a debandarem-se, que 
são sujeitos às mesmas fraquezas que os outros. Se depois o honrado membro pode reuni-los, se os tem 
conservado convenientemente, isso é devido aos talentos peculiares do honrado membro, talentos que 
talvez não sejam vulgares, e que por conseqüência não pertencendo a todos, o princípio do honrado 
membro falece na prática. Isto é o que desejo que o honrado membro tenha em vista para concordar 
comigo em que não é possível que o governo faça as despesas da colonização. (Apoiados.) É todo o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



meu afã. Eu não me oponho à colonização, mas o que peço ao senado e ao país é que se convença de que 
não é possível que o tesouro faça as despesas da colonização. (Apoiados.) Se as pretender fazer há de as 
fazer em muito pequena escala, há de despender grandes somas sem proveito ou vantagem pública. Esta 
verdade é que quero dizer com franqueza e lealdade ao país, porque não quero iludi-lo de forma alguma, 
porque não quero que se entenda que colonos hão de vir servir na agricultura. Não, os colonos que vierem 
viram ser lavradores. É necessário que dividamos as terras; é só da divisão das terras que há de resultar 
esse aumento de população, e por conseqüência uma espécie de suprimento às desvantagens que a 
agricultura até certo ponto há de sofrer. Dividam-se as terras convenientemente. Proteja-se a população 
agrícola em tudo e por tudo. Ela então aumentará e o país se salvará. 

Tudo isto é que eu desejo que o país saiba. Mas o país não deve acreditar só no que eu digo; faça-se 
um inquérito como na Inglaterra. O senado não se lembra que para a decisão da questão do tráfico de 
africanos se fez no parlamento inglês um inquérito dos homens mais ilustres, e habilitados para 
responderem com sisudez, e com conhecimento de causa? Esse inquérito serviu ao governo inglês, e 
serve-nos a nós para julgar até certo ponto da questão da abolição do tráfico, e principalmente da 
legalidade dos meios empregados pelo governo inglês para o conseguir. Façamos a mesma coisa. 

O honrado membro disse hoje que o seu sistema, apesar da indolência do governo, havia de triunfar, 
porque o povo estava imbuído da bondade de tal sistema. Eu peço licença para dizer ao honrado membro 
que ele está exatamente na posição daqueles que, dominados por uma idéia que seguem com a convicção 
da sua consciência, mal podem encarar outra, perscrutá-la, e avaliar as verdadeiras dificuldades da 
questão. Assim, perdoe o honrado membro que eu lhe diga que tal não é a opinião geral; é isto que desejo 
que o país saiba, para se preparar para todas as ocorrências. 

O SR. VERGUEIRO: – Digo que é a de muitos que me têm consultado. 
O SR. MONTEZUMA: – Não é doloroso, senhores, ver que no Brasil a mortalidade das crianças 

escravas chega a 30 e 40 por cento? Não haverá meio de remediar este mal? Pois a mortalidade dos 
adultos não excede de 4 a 5 por cento, e a das crianças há de subir a tal porcentagem? Não é possível 
diminuí-la? Senhores, examine-se o que tem sido seguido em outros países; e perguntarei como é que os 
Estados Unidos têm procedido? Porventura os Estados Unidos em época alguma da sua existência política 
pagaram as despesas da colonização? Nunca, senhores. O honrado membro não observa que os Estados 
Unidos nunca promoveram a colonização de que tanto nos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



temos ocupado: suas medidas legislativas apenas tendem a aumentar a população. Dividem as terras em 
pequenas porções, vendem-nas por módico preço e a prazos, para facilitarem a emigração de pessoas 
agrícolas. A fertilidade de nossas terras não é inferior à dos Estados Unidos: por que não faremos o 
mesmo? 

Agora, Sr. presidente, peço licença ao honrado membro para declarar-me contra uma expressão que 
ele proferiu no senado. Ele disse que o governo tinha sido indolente na execução da lei das terras. Eu não 
sou procurador do governo, mas sou senador, tenho de dar o meu voto por esta ou por aquela opinião; 
cabe-me por conseqüência avaliar as opiniões dos meus honrados colegas, a fim de exercer acerca delas 
essa docilidade, de que ninguém mais do que eu está disposto a revestir-se. 

Senhores, o governo, em minha opinião não tem sido indolente. Recorde-se o honrado membro que 
nos Estados Unidos a lei das terras passou em 1800 e que só em 1812 é que se organizou a inspeção geral 
que, à semelhança da nossa lei tinha a seu cargo a venda e medição das terras! Nesses 12 anos, nesse 
grande espaço de tempo estudou-se, e reformou-se a lei em muitos pontos como poderei notar ao honrado 
membro; por exemplo, uma das disposições que passou em 1800 estabelecia um desconto em favor 
daqueles que, comprando terras, as pagassem imediatamente; reconheceu-se porém que isto era um favor 
que se dava aos homens ricos, e que podia por conseqüência dar lugar a monopólio em favor deles, e 
revogou-se esta e outras deliberações. E cumpre notar que o sistema adotado nos Estados Unidos não é 
complicado, como o é o da nossa lei, é o mais simples possível. Ali não se procura o aparato, nem em 
relação às disposições, nem em relação aos empregados que têm a seu cargo tão importantes objetos. O 
tribunal apenas se compõe de duas pessoas, além do secretário que é nomeado pelo comissário geral, ou 
inspetor ou chefe da inspetoria das terras, que está debaixo da direção da repartição da fazenda. Desta 
simplicidade ainda há outro exemplo. V. Exª. sabe a maneira por que nos Estados Unidos se faz o senso. O 
marshal a que chamarei o administrador do distrito, faz o arrolamento da população do seu distrito, de 10 
em 10 anos. Por este trabalho recebe do tesouro um dólar por 300 pessoas que alista. Se acaso a 
população é muito disseminada, e por conseqüência tem o administrador mais trabalho, paga-se um dólar e 
um quarto por 50 pessoas. Para evitar abusos filhos do interesse em aumentar o número dos indivíduos 
arrolados, afixa-se nas praças e lugares públicos o arrolamento, e pune-se com uma multa de 800 pesos a 
negligência e o excesso. Eis as garantias da exatidão. E como ali se cumpre a lei, e pune-se a quem obra 
mal, não tem havido até hoje clamor ou queixa. E se há, é satisfeito e punido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Há um aparte.) 
Ouço dizer ao honrado membro pelas Alagoas, que isto é perigoso entre nós. Permita-me que 

proteste contra tal opinião, porque é desairosa ao nosso país. 
O SR. DANTAS: – Em termos hábeis. 
O SR. MONTEZUMA: – Estou satisfeito. O que eu digo desde já ao senado é que este método 

simples e arrazoado é também econômico, a despesa não é extraordinária, M. Warden diz que ela foi 
calculada apenas em 40,000 dólares na época a que ele se refere, que é 1810. Ora, todos convieram que 
não é uma grande despesa, atenta à importância dos resultados de uma tal medida. Nós devemos conhecer 
a população do país, saber quantos escravos existem, quantos homens livres; a quanto orça a população 
verdadeiramente agrícola, etc., para julgar o que se deve adotar, não só a respeito da indústria agrícola 
como da fabril. 

Eu não canso mais o senado. Desejava somente lembrar esta idéia. É necessário que o governo 
promova um inquérito para decidir-se a questão da colonização. O honrado membro disse, como o senado 
acabou de ouvir, que o governo é indolente, que quando toda a população clama por uma colonização, o 
governo não se presta a ela, não executa a lei das terras, não distribui os 200:000$ da consignação 
estabelecida na lei. Ora, senhores, estas proposições lançadas na população, devem necessariamente tirar 
em grande parte a força moral do governo, porque parece que o governo tem um interesse oposto ao país, 
e quer retardar a sua prosperidade, ou é indiferente à ela, principalmente em objeto de tanta importância 
como seja aquele de que o honrado membro se ocupou, e de que eu com minhas humildes opiniões 
também tomei a liberdade de ocupar-me. Mas era necessário que estas proposições não passassem tais 
quais. O governo não tem sido indolente, e também a lei das terras não é inexeqüível. 

O SR. COSTA FERREIRA: – É um facho de anarquia. 
O SR. MONTEZUMA: – Em uma palavra, o sistema de colonização seguido até hoje não é de forma 

alguma digno de ser adotado no país. 
Mas ainda disse o honrado membro, essa questão foi ventilada em tempos anteriores e passou como 

uma das mais urgentes; a colonização foi sempre considerada como negócio da primeira monta. Concordo 
no que diz o honrado membro, assim se tem entendido no corpo legislativo, os estadistas mais eminentes 
do país tem-no assim entendido; mas segue-se dai que esta deva ser sempre a opinião do corpo 
legislativo? Certamente não; a experiência é que deve decidir. A lei das terras não alterou já esse 
pensamento? Para que fiquemos certos da verdade promova-se o inquérito. Em todo o caso, Sr. presidente, 
haja ou não 200:000$, haja ou não crédito, peço ao governo, e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



espero que ele os distribua com igualdade, esses 200:000$, ou a soma que for votada, qualquer que seja, 
porque para a Bahia nós também precisamos de algum dinheiro. Se o governo tem de o dar, eu desde já 
em pleno senado peço alguma coisa para mim, e espero que não me levará a mal, porque também sou filho 
deste país; e principalmente para a província por onde tenho a honra de ser senador. Outros dirão a mesma 
coisa, e onde, Sr. presidente, irá o governo buscar todas essas somas enormes para satisfazer as 
exigências que necessariamente devem ser feitas a tal respeito? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – É tirar da bolsa de uns para dar a outros. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu espero, Sr. presidente, que o governo também faça tudo da sua parte 

para que se promovam algumas fábricas no nosso país. Lembre-se o senado que quem há de suprir a 
deficiência da agricultura hão de ser as fábricas, as manufaturas, no pé em que nós as pudermos ter. 

O SR. VERGUEIRO: – Devo dizer algumas palavras em justificação das proposições que emiti e que 
desagradaram ao nobre senador. É verdade que eu disse que o Sr. ministro do império tinha sido 
desleixado neste objeto, porque nada fez a respeito das terras. Diz o nobre senador que há dificuldade, que 
é melhor proceder a um inquérito; procedeu o nobre ministro? Não; não fez caso nenhum, nem se lembrou 
de expor ao corpo legislativo as dificuldades que encontrou na execução da lei, nem de fazer o 
regulamento. Portanto não posso deixar de achar desleixo nisso. 

Quanto ao mais, o não ser admissível fazer a colonização à custa do governo, eu também reconheço 
que a colonização feita à custa do governo não pode ir tão longe que satisfaça necessidades do país; mas 
estou também convencido de que é necessário estabelecer núcleos de colonização para desafiar a 
colonização espontânea. Agora, para estes núcleos é que eu desejava que o governo empregasse alguma 
diligência que ao menos empregasse aqueles meios que a lei faculta. 

Quanto a dever ser este benefício espalhado por toda a parte, não duvido. O nobre senador também 
quer para a sua província; mas requereu ele? Ofereceu-se para aquartelar um certo número de colonos? 
Não se ofereceu. Quando se estabeleceu a consignação, o ministério de então oficiou a todos os 
presidentes, mas ninguém se apresentou, porque geralmente se estava persuadido da impossibilidade do 
trabalho livre. Houve só um, e esse não devera ser atendido? Parece-me que em vez de se dizer que queria 
fazer monopólio merece elogios. Não me consta que ninguém mais se apresentasse, ou que o governo 
deferisse a ninguém. O que se tem feito é dar auxílio a alguns que têm recolhido colonos vindos 
espontaneamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pelo mapa já eu mostrei que só a um se tinha feito o adiantamento de 33:900$ só por 
colocar os colonos, e não para se responsabilizar pelas passagens. Essa soma, como mostrei, 
corresponde a 137$ por cada colono. Isto comparado com o que a sociedade recebeu, que 
corresponde a 20$ por cabeça, faz uma diferença muito grande. Parece-me, portanto, que aqui há 
alguma coisa com esta sociedade. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – A isso não se responde. 
O SR. VERGUEIRO: – Eu tenho cumprido o meu dever em pedir ao governo que favoreça a 

colonização, que a auxilie com os meios a seu alcance. Não reclamo para mim nem para parentes 
meus, porque esses creio que estão excomungados. 

Quer-se que se comece pelas fábricas... Senhores, o Brasil por ora há de continuar a ser 
agrícola. É o que acontece a todos os povos novos. Qual é o povo novo que começa por fábricas, 
principalmente quando ocupa um terreno fértil? Se ocupar um terreno estéril há de começar pela 
indústria. Isto é da ordem natural das coisas, não só porque a agricultura é que fornece as 
matérias para sustentar as fábricas, como porque os produtos da indústria são resultado das 
forças industriais somente. Pelo contrário os produtos da agricultura são o resultado das forças 
industriais combinadas com as forças naturais. Se o Brasil possui tão poderosamente essas forças 
naturais, porque não se hão de auxiliar? Parece-me que se deve principiar primeiro por aqui. 
Quando houver uma agricultura abastada há de haver essas fábricas; mas um país falto de braços 
começar logo por produtos que são o resultado de braços sem auxílio das forças naturais; 
desprezar as produções em que entram em grande soma algumas vezes, em que as forças 
naturais excedem dez vezes a força de braços que é necessário empregar! Parece-me é andar às 
avessas. 

Eu estimo muito que tenha havido esta discussão, e que houvesse quem combatesse as 
minhas opiniões, porque do debate é que há de resultar a verdade. O que me afligia era a 
indiferença com que se tratava este negócio. Parece que o nobre ministro do império teve a 
habilidade de adormecer tudo a esse respeito com o seu abandono. Disse-se que nos Estados 
Unidos levou muito tempo essa questão sobre as terras, que a administração respectiva só se 
organizou doze anos depois de promulgada a lei; mas lá sempre se fez alguma coisa nesse 
intervalo. Eu não me admirava de que não se tivesse feito tudo, mas o que queria era que 
aparecesse algum trabalho, que ao menos alguma coisa se dissesse sobre as dificuldades que se 
encontram. Não se concluir não seria coisa que se notasse; o que noto é não se ter dado um 
passo. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Sr. Presidente dá para ordem do dia as discussões adiadas hoje, e mais matérias dadas, 
acrescendo a 1ª e 2ª discussão da resolução nº 17 concedendo a várias irmandades faculdade para 
possuírem bens de raiz. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e meia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
Sumário. – Navegação por vapor entre várias províncias. Discurso dos Srs. Dantas, Carneiro Leão e 

Gonçalves Martins. Votação. – Orçamento do império. Discurso do Sr. Costa Ferreira. Votação. – 
Orçamento dos negócios estrangeiros. Discursos dos Srs. Montezuma e Paulino José Soares de Souza. 
Votação. – Orçamento da marinha. Votação. – Orçamento da guerra. Discursos dos Srs. Montezuma, 
Manoel Felizardo e Costa Ferreira.  

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
O Sr. 1º Secretário dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Um ofício do Sr. ministro da justiça, remetendo um dos autógrafos sancionados do decreto da 

assembléia geral legislativa estabelecendo que os arcebispos e bispos, nas causas que não forem 
puramente espirituais, sejam processados e julgados pelo supremo tribunal de justiça – Fica o senado 
inteirado, e manda-se comunicar à câmara dos Srs. deputados. 

Outro do 1º secretário da referida câmara acompanhando duas proposições, uma revogando o § 1º 
do art. 5º do decreto n° 583, de 5 de setembro de 1850, e outra autorizando o governo para conceder a uma 
ou mais companhias a construção total ou parcial de um caminho de ferro. 

Vão a imprimir as resoluções. 
Lê-se, aprova-se a redação do projeto do senado estabelecendo as penas, o processo e o julgamento 

de alguns crimes cometidos em tempo de guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDEM DO DIA 
 
Continua a 2ª discussão, adiada na sessão antecedente, do art. 1º do projeto do senado – L – deste 

ano, autorizando o governo a conceder privilégios até 20 anos à companhia que se organizar para a 
comunicação por vapor entre os postos da Bahia, Sergipe e Alagoas.  

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, eu prestei a minha assinatura a este projeto, porque em verdade 
acho de muita utilidade; mas apesar disso, de conhecer que podem resultar dele muitas vantagens ás três 
províncias Bahia, Sergipe e Alagoas, principalmente ás duas últimas, porque é conhecida a dificuldade que 
a navegação ali oferece, pelo perigo que há em suas barras, todavia eu desejo conciliar a utilidade pública 
que resulta a estas províncias com o estado do nosso tesouro. As dificuldades dessa empresa não se 
podem superar sem uma subvenção, mas dê-se-lhe em terrenos, isto é, uma subvenção que baste para 
fazer face às despesas do custeio, de uma viagem por mês, porquanto pagando o tesouro as despesas do 
custeio ficará a companhia com os gastos dos fretes das mercadorias e dos passageiros.  

O Sr. Montezuma dá um aparte. 
O SR. DANTAS: – Falando sobre o art. 1º, não posso deixar de tocar nos artigos seguintes, porque 

com ele tem toda a relação. No art. 1º dá-se um privilégio exclusivo por 20 anos. Eu entendo que um tal 
privilégio, tão extenso, pode ser muito prejudicial mesmo a estas províncias quando se conceda. Creio que 
entre nós não há um privilégio de 20 anos; é o primeiro. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Há até de 30. 
O SR. DANTAS: – A respeito de vapores? Creio que não. Mas, enfim, se têm sido concedidos em 

certos tempos privilégios por mais de 10, 15 ou 20 anos, as nossas circunstâncias hoje são muito diferentes. 
O nobre senador sabe que antigamente os nossos capitais só se empregavam em comprar e vender 
escravos; mas hoje que esse comércio está quase acabado, há superabundância de capitais e 
necessariamente hão de aparecer muitas empresas e algumas desta natureza, e portanto, senhores, a não 
se trancar a porta aos empreendedores, é provável que daqui a dez anos apareçam empreendedores com 
condições mais vantajosas, e não é quando há uma imensidade de capitais que lhe devemos trancar a 
porta ás muitas empresas que hão de aparecer. Portanto, acho que, a conceder-se o privilégio, será 
bastante por 10 anos. Pelo art. 2º dá-se ao governo faculdade para conceder um subsídio que não exceda 
de 60:000$, uma vez que as barcas façam ao menos uma viagem por mês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, é preciso calcular as despesas que pode fazer um vapor navegando entre as 
três províncias, e compará-las com a subvenção concedida no projeto. Um vapor que navegar 
desde o rio Mucuri, que suponho ser ao sul os limites da província da Bahia, ou Vila Viçosa até 
Maceió, creio que faz um terço da navegação que fazem os paquetes da companhia que vão do Rio 
de Janeiro até o Pará. Do Rio de Janeiro até o Pará, segundo se lê nos respectivos relatórios, um 
vapor gastar 8:000$ no costeio de uma viagem redonda, e tira de lucro, termo médio, 8:000$; é 
claro que as despesas do costeio ficam cobertas com o lucro dos fretes, e vem a companhia ter de 
lucro a subvenção de 10:000$000 que o governo lhe fornece por cada viagem redonda. Agora 
apliquemos isto ao vapor da nova companhia que se quer formar. A viagem do rio Mucuri a Maceió 
é um terço da outra, a sua equipagem deve ser menor e mais barata, o combustível há de ser mais 
barato, porque é lenha, e mesmo quando não for não pode gastar nele mais de 1:500$000, que é 
pouco mais ou menos o terço da importação de 400 toneladas de carvão que gasta um paquete de 
vapor em viagem redonda do Rio ao Pará. Ora, dando-se mais 1:000$000 para as despesas do 
pessoal, acredito que 2:500$000 serão bastantes para o costeio de uma viagem, e fica à 
companhia o lucro dos fretes. 

Se, pois, o nobre senador quer que se dê uma subvenção de 60:000$, obrigando-se a 
companhia a duas viagens, não terei dúvida de votar. No projeto fala-se de uma só viagem. 

O SR. GONÇALVES MARTINS: – Pelo menos. 
O SR. DANTAS: – Mas eu quero que no projeto se determine as duas viagens, e que se 

corte essa luta que necessariamente há de haver entre a empresa e o governo; porquanto a 
experiência mostra que nessas lutas sempre sucumbem os interesses públicos; e para que uma só 
viagem? De que serve? Porventura os passageiros hão de estar um mês com as suas mercadorias à 
espera de um vapor? 

O SR. PRESIDENTE: – Essa matéria é unicamente do art. 3º. 
O SR. DANTAS: – Senhores, eu entendo o regimento de uma maneira diversa. Ele dispõe 

que na segunda discussão se discuta cada artigo de per si, para evitar que na votação passe 
desapercebidamente alguma disposição; mas não inibe ao orador quando discute um artigo tocar 
naquilo que com ele tem relação. 

O SR. PRESIDENTE: – Pode tocar, mas não fazer dele o objeto principal da discussão. 
O SR. DANTAS: – Como há toda a relação entre os anos do privilégio e subvenção, 

porquanto, quanto maior for o tempo do privilégio menor deve ser a subvenção, e vice-versa, 
entendo, pois, que posso fazer algumas considerações sobre os arts. 2º e 3º na relação que 
podem ter com o 1º.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O que eu digo, principalmente, é que na atualidade não se deve conceder o privilégio por 20 
anos. 

O SR. MONTEZUMA: – Mas vota pelo projeto.  
O SR. DANTAS: – Voto, acho-o muito útil; mas quero unicamente regular ou proporcionar 

a subvenção às necessidades da empresa, não quero que uma companhia ou empresário, por uma 
viagem de Mucuri a Maceió, tenha uma subvenção de 5:000$, ficando-lhe livre o lucro dos fretes e 
passageiros, e um privilégio de 20 anos, isto em um tempo em que há imensos capitais com 
auxilio dos quais podem aparecer muitas empresas. Há 20 e tantos anos não havia no Brasil um só 
vapor, hoje temos muitos; espero que daqui a 10 anos hajam muitas empresas desta ordem, 
empresas que hão de ser embaraçadas se formos concedendo privilégios por longo tempo. 
Senhores, as minhas observações tendem unicamente a modificar o projeto; se não forem 
atendidas, apesar disso votarei pelo projeto, que é de reconhecida utilidade às três províncias, 
máxime às de Sergipe e Alagoas, onde as barras não são muito boas. Em Sergipe é bem conhecida 
aquela enseada chamada de Santa Isabel, e o Vasa Barris, aonde todos os anos perdem-se muitas 
embarcações... 

O SR. MONTEZUMA: – Daí vem o adágio: "deu em Vasa Barris". 
O SR. DANTAS: – Portanto, o projeto é muito útil, desejo que passe, mas com algumas 

modificações. Não convém dar a essa companhia 5:000$ por viagem, quando damos 4:000$ pela 
viagem do Rio Grande do Sul, quando os vapores que a fazem são maiores e muito mais 
dispendiosos, entretanto que os desta companhia podem ser apenas de 80 toneladas, e podem 
gastar lenha, que, sem encher o vapor, a podem ir recebendo nas diferentes escalas que hão de 
fazer, deixando desta sorte muito espaço para as mercadorias. 

Eu mando uma emenda para que em lugar de 20 anos se diga 10 anos. 
É apoiada a seguinte emenda: 
"Emenda ao projeto – L – que se discute. – No art. 1º em lugar de 20 anos, diga-se – 10 

anos. – Dantas." 

A emenda entra em discussão com o artigo. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Não sou contrário ao projeto, mas julgo dever fazer algumas 

observações acerca do seu alcance, e indicar uma emenda que me parece necessária. 
Sr. presidente, se estes vapores fossem destinados simplesmente para transportes de 

passageiros e malas, era evidente a necessidade de subsídio, visto que nesses portos que se 
devem comunicar por via desses vapores não há provavelmente um número assaz considerável de 
passageiros para poder dispensá-lo; mas, sendo esses vapores também destinados para carga, 
não dou por líquido que eles devam precisar sempre do subsídio, pois creio que em alguma época 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



poderão não precisar dele, isto é, desde que o comércio apreciar esse meio de condução e se 
habituar a ele. Para isto basta observar que entre a corte e os portos de Jerumerim, Mambucaba, 
Ubatuba, Macaé e Campos, existe já uma navegação por vapor em épocas determinadas para 
transportes de mercadorias e de passageiros, e que as companhias que a estabeleceu têm-se 
mantido sem subsídio. Contudo, me persuado que, como o primeiro serviço que se tem de exigir 
da nova companhia é o da correspondência entre aqueles portos, e como as localidades não 
oferecem talvez as mesmas vantagens que os portos da província do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
será indispensável algum subsídio, e cumpre então ver quanto será necessário. 

A meu ver, podia-se antes alargar o número de anos do privilégio e diminuir o subsídio, em 
lugar de diminuir o número de anos e conceder talvez o mesmo subsídio. Entendo até que seria 
conveniente estipular desde já o modo mais útil e vantajoso por que a companhia pudesse para o 
futuro dispensar o subsídio que talvez fosse melhor conceder somente durante os primeiros anos, 
renovando-o, se porventura pelos balanços da companhia se mostrasse necessária a sua 
continuação. 

Porém as principais observações que tenho a fazer dizem respeito à deslocação dos 
empórios de comércio já estabelecidos. Nós devemos favorecer estas províncias e ao empório que 
se vai formar na Bahia; mas cumpre também não prejudicar outra província. Creio que é 
indispensável, uma vez que se quer formar esta companhia, estabelecer outra com as mesmas 
vantagens para a navegação entre os portos de Pernambuco e de Maceió, e para o norte até a 
Paraíba, e talvez mesmo para algum porto do Rio Grande do Norte. Mas pelo modo por que se 
quer estabelecer este privilégio, sairá da esfera em que atualmente se acha, no caso de prosperar 
a companhia, o comércio das Alagoas, pois que é indubitável que o comércio desta província se 
faz sobretudo para a de Pernambuco, com exceção da cidade do Penedo, que faz principalmente 
para a Bahia. Parece-me, por conseguinte, que a escala destes vapores para o norte não devia 
passar da cidade do Penedo; mas que daí para o norte pode haver outra companhia ou a mesma 
que estabeleça as viagens para o porto da cidade do Recife. 

Não sou, portanto, contrário ao estabelecimento dessa companhia, e mesmo a algum 
subsídio; mas cumpre calcular se este subsídio não pode ser menor, se o devem logo conceder 
por todo o tempo do privilégio, ou somente por dez anos com a cláusula de se examinarem as 
contas e livros da companhia, findo esse prazo, a fim de se deliberar sobre a continuação ou 
suspensão do socorro, segundo estiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ou não a companhia nas circunstâncias de manter a navegação com suas próprias forças.  
Apesar de não ser contrário ao estabelecimento da companhia, parece-me que não devemos 

organizar as coisas de modo que possam prejudicar o comércio de uma província para favorecer a 
outra. O meio de evitar que isto aconteça, é, como já disse, autorizar ao mesmo tempo a 
organização de outra companhia, ou da mesma, debaixo de certas condições, para que se 
estabeleça também uma navegação por vapor entre os portos das Alagoas não compreendidos no 
privilégio, e a cidade do Recife até Rio Grande do Norte ou Paraíba, ou até onde se julgar 
conveniente. Não ponho limite algum; pode-se estabelecer mesmo até o Ceará, porque na verdade 
o comércio faz-se em grande parte tanto daquela província como da das Alagoas para a cidade do 
Recife. Por isso desejo que, depois de examinarmos o estado do comércio em certos pontos, 
tratemos de conservá-lo e não de deslocá-lo. Ampliando-se assim o privilégio para outra 
companhia, com alguma modificação a respeito da época por que deve durar o subsídio depois do 
exame necessário, não tenho dúvida alguma em dar o meu voto ao projeto que se discute. 

O SR. GONÇALVES MARTINS: – Sr. presidente, felizmente os desejos do nobre senador 
podem ser satisfeitos no projeto. A minha primeira tenção não foi levar a navegação até o porto de 
Maceió; aqui está o meu relatório à assembléia provincial da Bahia, na qual pela primeira vez 
apareceu a idéia da companhia de que trata o projeto em discussão. "A presidência tem tido o 
pensamento de organizar uma nova companhia, que estenda a navegação deste porto duas vezes 
por mês até a vila de Caravelas, tocando na de Ilhéus, e em um ou outro porto intermédio; bem 
como que obrigue-se a mesma companhia a mandar mensalmente outras tantas vezes um vapor 
até a cidade do Penedo, em Alagoas, tocando na Cotinguiba, e talvez no porto da capital de 
Sergipe." 

Vê-se desta parte do relatório da presidência da Bahia que a primeira idéia concebida para a 
empresa em discussão acompanhava a marcha que seguia atualmente o comércio, e não quis 
fazer essa deslocação que o nobre senador receia. Mas por que razão no projeto que se discute se 
estendeu a navegação até Maceió? 

Eu dou a razão. Pareceu-me que o Sr. ministro do império desejava que a atual linha de 
vapores que desta corte segue até o Pará, se limitasse a tocar nos quatro portos principais, Bahia, 
Pernambuco, Maranhão e Pará, criando navegações intermédias, que trouxessem para esses 
quatro portos a correspondência e os passageiros, a fim de não se demorar a comunicação rápida 
da corte com as extremidades do império. Então não era natural que o Sr. ministro do império 
pudesse conseguir uma companhia só para levar a correspondência de Maceió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



à Bahia. Julguei, pois, que a navegação a que se propunha esta companhia podia 
convenientemente estender-se até o porto de Maceió. Mas já preveniu que se podia dizer que o 
comércio daquela cidade seria deslocado, o projeto adota o art. 4º, que diz: "iguais concessões 
poderá o governo fazer, proporções guardadas, a companhias que se organizarem do mesmo 
gênero, para a comunicação dos diversos portos intermediários como aqueles onde tocaram os 
vapores destinados à grande linha de comunicação com as províncias das extremidades do 
império. 

Portanto, nesta disposição fica já garantido o auxílio que o governo pode dar à companhia 
que em Pernambuco se organizar para o porto de Maceió, tocando nos situados ao sul do Recife. 
Até creio que se medita uma companhia com este fim; eu já ouvi falar de uma tal tentativa; assim 
como de que outras companhias se organizavam, se passar o art. 4º. 

Suponhamos que para animar iguais empresas se exige do governo a quantia de 200:000$ 
anuais, haverá quem lamente este sacrifício para promover a nossa navegação por vapor pelas 
províncias do norte? Será isto o que trará a ruína do tesouro? Ninguém o dirá. 

Já se vê pois que não se pretende deslocar o comércio de Pernambuco. Eu mesmo aceitarei 
uma emenda reduzindo o projeto ao meu primitivo pensamento, que é estabelecer a navegação 
até o Penedo, porque a idéia de chegar até Maceió foi apenas em auxílio do pensamento talvez do 
Sr. ministro do império, de querer melhorar pela rapidez a grande linha atual dos vapores da corte 
ao Pará, reduzindo a quatro os pontos de sua escala. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Isso obtém-se organizando uma linha de vapores de Maceió a 
Pernambuco. 

O SR. GONÇALVES MARTINS: – Pois organizem-na, que eu aceito. A minha idéia 
primitiva, quando projetei fazer chegar a navegação da proposta companhia até o Penedo, não era 
monopolizar para a Bahia o comércio daquela cidade, que atualmente é todo para este porto; foi 
sim com a intenção de o melhorar, e livrar dos embaraços que sofre hoje, e que tem tanto 
contribuído para o atraso da outrora florescente vila do Penedo. 

O nobre senador 3º secretário parece que achou demasiada a quantia de 60:000$ para 
suprimento da companhia. Se o nobre senador ler o art. 2º, verá que essa quantia é o máximo que 
o governo pode conceder como subsidio. Ora, como eu confio no governo, estou certo que se ele 
puder conseguir a realização da empresa por menos, de certo que o há de fazer, há de realizar o 
pensamento do melhoramento que se pretende com o menor sacrifício possível. O artigo pois não 
obriga o governo a contratar pelo máximo; dá-lhe a faculdade desse máximo, para que por falta 
de uma concessão mais ampla não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deixe de verificar a organização da companhia. Quem tiver confiança no governo, quem julgar que ele tende 
para a economia do tesouro, há de acreditar que, se puder contratará com mais vantagem. 

O mesmo nobre senador pelas Alagoas disse que a navegação se fazia mais comodamente com o 
combustível de lenha com preferência ao carvão. O nobre senador está enganado. Uma embarcação que 
se destina principalmente à carga não pode preferir o combustível da lenha, que ocuparia todo local 
reservado para aquela. 

O SR. DANTAS: – Vai recebendo-a pelos portos. 
O SR. GONÇALVES MARTINS: – A mesma navegação da Bahia para os portos interiores de Santo 

Amaro, Cachoeira, e outros lugares, não se faz com lenha, e entretanto não é propriamente destinada 
senão a passageiros. Nem devemos querer que se empregue esse combustível, porque é o estrago das 
nossas matas. Esse emprego poderá ser menos prejudicial em vapores como os da companhia de Niterói, 
mas nunca nos que têm de levar carga e de sair barra fora. 

Disse mais o nobre senador que estes vapores poderiam ser apenas de 80 toneladas. Também nesta 
parte está enganado. Essas embarcações devem ser muito fortes, devem ter talvez a força de 120 a 150 
cavalos. 

O SR. DANTAS: – Então não entram. 
O SR. GONÇALVES MARTINS: – O número de pés de água que devem demandar nada tem com a 

força. Uma barca da força de 400 cavalos poderá talvez navegar em 3 pés d’água. 
Disse-se que uma viagem por mês é pouco; e o nobre senador por Minas entende que seria bom 

marcar desde logo duas viagens. Se os nobres senadores tiverem a bondade de atenderem ao artigo, verão 
que por ele fica o governo autorizado a estipular o número de viagens para cada um dos portos, não sendo 
em caso algum menos de uma nos três primeiros anos, e de duas nos outros. É preciso talvez começar por 
um menor número de viagens; não será possível desde logo verificar um grande número. O governo no 
contrato pode estipular, por exemplo, que a companhia, dentro de um ano ou dois, terá a faculdade de 
reduzir a uma só vez as viagens para certos portos, mas que logo que tenha obtido suficiente número de 
barcas aumentará o número delas. Poderá mesmo estipular uma escala ascendente, segundo o correr dos 
anos, e o progresso do comércio, de sorte que no fim de 10 e 12 anos as viagens cheguem a três e mais 
para os portos mais prósperos. 

Os nobres senadores estão enganados. A conveniência de uma companhia em casos tais é 
multiplicar as viagens; quando houver número de passageiros e carga bastante é a conveniência dela 
aumentar o número das viagens, tanto mais quanto os nobres senadores são os primeiros a dizer que, 
independente de um subsídio, a companhia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



deve lucrar. Pois se ela deve lucrar independente de subsídio, por haver muita carga e passageiros, como é 
que ela há de deixar de fazer o maior número de viagens que for possível? 

O SR. DANTAS: – Pode tomar outra direção sem ser a da carreira. 
O SR. GONÇALVES MARTINS: – Não é de presumir; e este receio está em oposição á certeza que 

se tem dos lucros da companhia. Tem-se achado longo o prazo do privilégio: não acho razão. O prazo de 20 
anos é o máximo facultado ao governo, e aplicado a esta objeção o que disse acerca do máximo da 
prestação. As comarcas ao sul da Bahia estão em muito atraso e abandono; para que a companhia lucre 
nesta linha é necessário que decorram muitos anos; os capitais serão para ali dirigidos, serão compradas 
terras, roteadas e plantadas; a lavoura se desenvolverá com seu vagar de costume, e quando este 
desenvolvimento prometer á companhia que promoveu os lucros desejados, há de ela ver acabado o seu 
privilégio! 

Sr. presidente, eu tive já ocasião de tocar na sessão de ontem em uma das vantagens que, a meu 
ver, a navegação proposta deveria produzir, tornando produtivos capitais que na província da Bahia 
atualmente ou nada produzem, ou se vão aniquilando, empobrecendo o país e concorrendo talvez para sua 
imoralidade. Duas são as classes dos cultivadores da cana-de-açúcar, principal ramo da lavoura da Bahia, a 
dos proprietários ou senhores de engenhos, e a dos conhecidos pelo nome especial de lavradores, talvez 
os capitais possuídos por ambos se contrabalancem, posto que se considere somente rica a classe dos 
senhores de engenho, porque são em número muito menor. Se o cultivo da cana faz alguma conta ainda 
hoje, se com ele aumentam as fortunas dos particulares, isto sucede unicamente à classe dos ditos 
senhores de engenho, apesar do grande inconveniente de entrarem para as propriedades carregados de 
dividas, resultado da divisão da herança de família, adjudicadas a eles as propriedades para fazerem 
terrenos que absorvem uma grande parte dos valores adjudicados, circunstâncias que impedem o 
melhoramento da atual cultura. Os denominados lavradores vivem sempre com sorte mesquinha, trabalham 
sem esperança de aumento, apenas ganham ou colhem o indispensável para a sustentação da vida, até 
que os poucos meios que possuem se aniquilem de todo, e eles ou seus filhos fiquem entregues à miséria; 
a partilha dos seus bens por morte dos chefes vem realizar este infortúnio, se a indústria do lavrador 
impediu que tivesse lugar durante sua vida. 

O simples lavrador, portanto, lamenta seu infortúnio, julga-se com razão desgraçado; e não 
conhecendo, outra felicidade senão a de ser proprietário e possuir terrenos próprios, olha com rivalidade 
para aqueles que têm semelhante vantagem, nascendo daí muitas intrigas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



maquinações, e até crimes. Não é raro que filhos e irmãos tentem contra as vidas dos pais e irmãos! A 
sociedade deve procurar vencer estes males, e facilitar emprego útil a tantos capitais quase mortos. 

O lavrador pois deseja ser proprietário, mas não pode realizar seus desejos nos sítios de sua 
residência, na parte denominada – Recôncavo – porque aí as terras estão ocupadas, e seu valor é 
excessivo. Ouvem dizer que acharão terrenos férteis, e à margem dos mais belos rios, e por preços quase 
irrisórios, nas esperançosas comarcas do sul da Bahia, porém repugnam embarcar contra os hábitos de sua 
vida inteira; algum mais empreendedor resolve-se a fazer a viagem, e visitar aqueles lugares tão elogiados; 
vem para o porto da capital, e aí espera alguma das raras embarcações que fazem hoje esta navegação; 
embarca-se sobre esses miseráveis e imundos transportes, alguma lancha ou garapeira que depois de 
muitos dias de uma navegação incômoda e perigosa, depois de alguma arribada, e alguma vez mesmo 
naufrágio, o transporte ao lugar de seu destino. Assustado e desgostoso principia o pobre especulador a 
examinar os terrenos que procura, acha-os magníficos; porém não se esquece dos incômodos por que 
passou e por que há de passar toda sua família, quer finalmente regressar, e tem de esperar um mês e 
mais que haja transporte, ou a barra permita a saída; o regresso lhe oferece os mesmos tormentos da ida; e 
quando chega à casa e seguramente bem resolvido a não empreender uma mudança tão cheia de 
incômodos, e para lugares onde ele se considera separado de todas as suas relações e amizades; continua 
a vegetar sem esperança; e as férteis terras do sul também continuam no abandono em que as vemos 
atualmente. Uma companhia, como a proposta, vai fazer desaparecer os inconvenientes apontados; com 
ela os capitais ociosos no Recôncavo serão transportados produtivamente para as margens dos rios Mucuri, 
Jequitinhonha, Pardo e seus confluentes; com ela finalmente veremos aumentar prodigiosamente os valores 
dos terrenos que a nação ou os particulares possuem por aquelas paragens, e tornar-se proprietário de uma 
classe que o não é, que deseja ser, e que o pode se vantajosamente, porque foi a vida da lavoura a de seus 
pais, e foi lavrando a terra em que eles foram educados.  

E será acreditável, Sr. presidente, que se negue a realização de tantos benefícios, mediante o 
sacrifício diminuto de 40 a 60:000$ por vinte anos, em uma ocasião em que se vota milhares de contos de 
réis para a fatura de uma estrada de ferro nesta província? O que se espera que se diga nas províncias do 
norte? Os que ali vivem, Sr. presidente, são os que podem avaliar bem as conseqüências de uma 
semelhante diferença de interesses. Cumpre que nos não deixem tão isolados e sujeitos às invectivas dos 
perturbadores públicos; convém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que as províncias sintam os benefícios do governo e da assembléia geral; os sacrifícios unicamente não 
lhes agradam. 

Sr. presidente, eu não quero somente beneficiar a minha província, a companhia proposta interessa a 
três; na Bahia é que se desenvolveu o pensamento desta empresa, cumpre favorecê-la; logo que o mesmo 
suceda em outras, meu voto as ajudará. Também não entro em disputa, se a forma é a melhor, ou se, v. g., 
a garantia de um interesse seria preferível: porque julgo conveniente aproveitar o pensamento oferecido, e 
segundo as idéias dos empreendedores, pois que antes de tudo é conveniente promover o espírito de 
empresas. No Rio de Janeiro, é verdade que empresas semelhantes se têm realizado sem o auxilio dos 
cofres públicos; mas eu já disse em outra ocasião que as circunstâncias diversificavam muito; aqui o 
empreendedor achará capitais a 6 por cento; em Pernambuco será preciso pagar 24, e na Bahia 12 e mais. 
Nestes termos o que faz conta no Rio, pode não fazer nas referidas províncias. Em minha província, v. g., 
por uma lei provincial empresas tais têm a garantia de 8 por cento, além de 2 de amortização; entretanto 
uma só empresa não tem sido formada com esta garantia porque os pequenos capitalistas acham ainda 
sem trabalho, nem quase risco, o interesse de 10 e 12 por cento nos estabelecimentos bancários, e mais 
ainda nas mãos particulares. 

A empresa de que se trata, Sr. presidente, é daquelas que merecem a maior proteção; ela tende, 
além de todas as razões expostas, a aumentar a força do governo e os seus meios de administrar as 
localidades hoje tão isoladas da ação protetora das autoridades. Por esses lugares, para que o governo 
tenha os meios de governar, deve ter constantemente grandes destacamentos, e mesmo assim faltam-lhe 
outros recursos. O criminoso não é preso por falta de prisão segura; não se recruta o homem desocupado, 
porque não há transporte que o conduza à capital; as dificuldades das comunicações fazem que as 
populações suportem das autoridades que abusam violências e injustiças; os presos mandados por 
segurança para a capital deixam de ser em tempo julgados; tudo enfim anda transtornado, e se gasta muito 
com essa administração de tais lugares. A companhia proposta evitará muito destes males; e creio mesmo 
que, logo no primeiro ano, o governo economizará o sacrifício que se exige dos cofres públicos para o 
auxiliar. 

Concluo, Sr. presidente, porque não tenho ouvido outras objeções contra o projeto, que julgo dever 
passar, acreditando mesmo imprudente combatê-lo quando se pretende a autorização para uma gigantesca 
empresa nesta província. 

Não havendo mais quem peça a palavra sobre o artigo, é posto à votação e aprovado, sendo 
rejeitada a emenda do Sr. Dantas. 

Tendo dado meio-dia, fica adiada a discussão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estando presente o Sr. senador ministro do império, prossegue a 2ª discussão, adiada pela hora na 
última sessão, do art. 2º da proposta do poder executivo, orçando a receita, e fixando a despesa geral do 
império para o exercício de 1852 a 1853, conjuntamente com as respectivas emendas da câmara dos Srs. 
deputados. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, se a discussão do orçamento não for dada de 
preferência a outra qualquer, tendo ela sido apenas começada há dois dias, creio que, ou não teremos 
orçamento este ano, ou será ele mal discutido. V. Exª. sabe o que desgraçadamente é o orçamento entre 
nós desde o Sr. D. Pedro I. Naquele tempo havia uma oposição ao governo, que quando queria fazer adotar 
estas medidas que receava não passariam nem seriam sancionadas senão indo no orçamento, mandava-se 
como emendas ao mesmo orçamento, e dizia: “Ou o governo há de ficar sem orçamento, ou há de 
sancionar essas medidas”. Este método principiou então, e como um abuso nunca vem solitário, esse 
cresceu de dia para dia. Assim o que é hoje o nosso orçamento? Uma imitação da capa de Bento José 
Labre, que é composta de remendos. Quando havemos discuti-lo, se marcharmos com a demora com que 
temos marchado? Não sei. Ou havemos de ficar sem orçamento, ou havemos de o ter sempre péssimo. 

Mas, enfim, o que hei de eu fazer? Não devo emudecer, porque me lembro que 
 
       “É de ânimo abatido indício certo  
       Desmaiar à vista dos perigos.” 
 
Peço vênia ao Sr. Limpo de Abreu, e peço auxilio ao Sr. Alves Branco. 
Sr. presidente, principiarei a falar sobre o orçamento pelo artigo – Academia das Belas-Artes. – Um 

nobre senador da maioria, que principiou com este objeto, pareceu-me, apesar de dizer que apoiava em 
tudo aos Srs. ministros, pareceu-me que de certo modo entesou principalmente a corda do arco para ferir 
mais sensivelmente ao Sr. ministro do império. 

O nobre senador, permita-me que lho diga, a modo que tem não pouca antipatia à Academia das 
Belas-Artes, pois que até lhe quer tirar o nome de academia. Principiarei por aqui. Se ele tem razão em 
tudo, como em querer mudar o nome da Academia das Belas-Artes, creio, perdoe-me, que manqueja. Ora, 
diga-me o nobre senador o que é academia... Eu, Sr. presidente, lembro-me que o meu mestre de 
gramática dizia, quando se falava na academia dos gregos, que era um lugar de passeio que tinha ruas 
cobertas de árvores, cujo dono era um homem chamado Academus, e daqui é que vem o nome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esse particular cedeu aquele passeio ao público, e era ali que Platão e outros filósofos explicavam as 
suas doutrinas. Agora entre os modernos o que será a palavra academia? Significará porventura só uma 
sociedade de homens sábios que mutuamente procuram entre si cultivar as artes e as ciências, que 
publicam seus trabalhos ou os comunicam ao público? Perdoe-me o nobre deputado, eu creio que se 
folhearmos os nossos dicionários, veremos que essa palavra também significa um lugar onde se 
estabelecem muitas cadeiras para o ensino. Isto é da língua portuguesa. Portanto, chama-se Academia de 
Belas Artes um local onde há umas poucas de cadeiras em que se ensina, creio que não é erro, que é muito 
conforme com o gênio da nossa língua. Se isto é assim, como o nobre senador não pode negar, creio que 
não teve muita razão em querer mudar o nome daquele estabelecimento. 

Vamos à outra parte. O nobre senador fez-nos uma descrição da Academia das Belas Artes; e como? 
Eu, Sr. presidente, não posso ter agora bem presentes as palavras do nobre senador; mas a tradução delas 
cifra-se nisto: “A academia das belas artes é composta de pinta-monos e de bobos.” (Risadas.) Pinta-
monos, porque os seus quadros não prestam para coisa alguma; de bobos, porque, segundo o nobre 
senador, os lentes servem de escárnio aos rapazes, que é o mesmo que dizer que são bobos dos rapazes! 
Ora, se tal é o estado da nossa academia, pobre do Sr. ministro do império, é cego e surdo! Ele vai pelo 
menos uma vez por ano à academia, quando acompanha S. Majestade, e então é cego, porque não vê 
esses monos que lá estão pintados (risadas); é surdo, porque não ouve essa gritaria dos rapazes, fazendo 
mangação dos seus mestres. Ou o Sr. ministro do império é um homem inepto (não apoiados), o que eu, 
com toda a franqueza da minha alma, declaro que não posso dizer, e se o dissera, ninguém me acreditará; 
ou o Sr. ministro é o maior dos surdos e dos cegos, porque não ouve a gritaria dos rapazes, nem vê os 
monos da academia. (Risadas.) Ora, senhores, isto é que eu digo que é puxar muito o arco, isto havia de 
ferir gravemente o coração do Sr. ministro. 

O SR. JOBIM: – O mal vem muito de atrás, não é do tempo do Sr. ministro. 
O SR. COSTA FERREIRA: – É pior a emenda do que o soneto. (Risadas.) O mal vem de atrás? 

Então os outros ministros deviam ter olhado para estes abusos, e se o atual ainda achou a academia nesse 
estado, devia prontamente remediá-los. 

Senhores, eu, conquanto forme o mais elevado conceito do nobre senador que fez essa descrição tão 
melancólica da Academia das Belas Artes, tive vontade de imediatamente indagar, porque o nobre senador 
podia estar enganado. Ele leu aqui um papelório, e quando acabou ouvi aqui um nobre senador dizer: “O 
homem que assinou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aquilo já se desdisse três vezes, isto é, é um sábio da primeira ordem, porque um sábio pode mudar; agora, 
se quem muda é um sábio, quem muda três vezes é um homem sapientíssimo. Eu não sei quem ele é. 

O SR. JOBIM: – Isso foi em relação à medicina, e não às belas artes. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Tive vontade, como disse, de ir indagar se com efeito a Academia das 

Belas Artes estava naquele estado, porque eu não direi, como o nobre senador por Pernambuco, que não 
se deve falar nisso porque nos desacredita. Não digo isso; se com efeito o Sr. ministro dorme à vista de um 
tal escândalo, devemos despertá-lo, é dever nosso. Confesso ingenuamente que pouco habilitado estou 
para julgar esses primores da arte, entre outros o busto do Sr. Clemente Pereira, tão perfeito, segundo diz, 
que ao vê-lo não há ninguém que não diga logo que é o Sr. José Clemente trabalhando no palácio dos 
doidos (risadas); está-se conhecendo em todas as feições a sua vivacidade, a sua atividade, tudo salta aos 
olhos. Se com efeito houve esse grande descuido de parte do Sr. ministro, o cáustico aplicado pelo nobre 
senador também me pareceu algum tanto forte. É tudo quanto direi acerca da Academia das Belas Artes. 

Outra recomendação fez o nobre senador médico do nobre ministro do império – que não acreditasse 
em médicos. – (Risadas.) Esta recomendação merece muita atenção. Sr. presidente, eu confesso a V. Exª. 
que também não tenho uma fé robusta nos médicos. Confesso que neste artigo assemelho-me aos ateus 
práticos. Não falo dos ateus teóricos, porque esses, muitas vezes, imbuídos nas suas doutrinas, chegam a 
desconhecer que há um supremo autor de todas as coisas; mas dos ateus práticos, que zombam 
continuadamente da religião quando estão de saúde robusta, mas que apenas sentem uma dor de cabeça 
prometem logo, para se verem livres dela, uma cabeça de cera para ser dependurada na igreja de S. 
Francisco de Paula. E, também, repito, não acredito muito nos médicos, mas quando me dói a cabeça, não 
há remédio, venha o médico, e se não há médico, venham as mezinheiras (risadas), porque sei que nós não 
podemos conhecer os males como os homens da profissão. Dirá o nobre senador: por quê? O nobre 
senador não pode deixar de conhecer o divino Hipócrates; sabe belamente que todos os seus aforismos 
são ainda o alcorão dos médicos modernos, que foi ele que estabeleceu a clínica médica; apesar disso 
confessou que num lugar onde houve uma peste só pôde sobre quarenta e tantos homens salvar 17, e 
disse que a arte era longa e a vida curta, isto talvez 400 anos antes de Cristo. Vamos agora aos tempos 
mais modernos. Um célebre médico, a quem do Oriente se mandavam cartas com o simples sobrescrito – a 
Boerhaave, na Europa –, e a quem estas eram entregues; esse homem célebre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que nasceu pobre, e que para subsistir muito parcamente dava lições de geometria; esse homem ilustre, 
médico perfeito, quanto o pode ser um médico, porque ele não só sabia geometria, física, botânica, e tudo 
quanto era necessário para um bom médico, mas até muito de teologia; esse homem douto a quem se 
erigiu um grande monumento, e que morreu com 200,000 libras esterlinas de renda, e com reputação 
universal, o que dizia? Dizia que tinha descoberto o segredo da medicina, mas que não o manifestava 
senão pela sua morte. Morreu, abriu-se-lhe a caveira, e achou-se um papel com essas palavras: Conservar 
a cabeça fresca, o ventre lúbrico, e os pés quentes. 

Ora, se tais eram as opiniões de Hipócrates nos tempos antigos, e de Boerhaave nos tempos 
modernos, como quer o nobre senador que o Sr. ministro acredite em todos os médicos, se estão em 
contínua divergência? O Sr. ministro abraçou o parecer de alguns, isto não é censurável; se o divino 
Hipócrates confessa a incerteza da medicina, se esse homem sobre cuja campa na igreja de S. Pedro em 
Leyde se lavrou o seguinte epitáfio – Salutifero Boerhaavi genio sacrum, – se esse mesmo homem não tem 
fé robusta na medicina, como é que o Sr. ministro hoje pode ser censurado por aceitar este ou aquele 
parecer? 

Quem me salvou a mim há um ano? Não foram os habilíssimos médicos Manoel Feliciano e 
Valladão? Fizeram eles a primeira conferência, e eu disse: “Os senhores acertaram, deram pancada de 
cego na moléstia.” Eu mesmo o já fui médico, senhores, isto é, médico charlatão. (Risadas.) Mas o que 
havia de fazer? Como pratiquei eu a medicina?... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador que não faça só desse ponto objeto principal da 
discussão; vai-se desviando muito da matéria. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, V. Exª. não tem compaixão de mim. (Risadas.) O nobre 
senador disse aqui que o Sr. ministro do império tinha acreditado em certas idéias que lhe tinham dado 
certas corporações, que aquelas idéias não eram acertadas; e eu não hei de mostrar que é impossível 
encontrar-se acerto a este respeito? O nobre senador falou também contra as charlatães, e eu não hei de 
falar... 

O SR. PRESIDENTE: – Se o nobre senador entende que é muito necessário dizer como praticou a 
medicina, bem. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, que não se tolere os charlatães nas cidades onde 
existem médicos a quem se pode recorrer, é justo; mas lá para o interior, que remédio há senão recorrer a 
eles? Se V. Exª. não estivesse um pouco aflito, mormente contra mim, porque às vezes ainda eu não falo e 
já V. Exª. me recomenda que não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



saia da ordem, tal é a amizade que me tem (risadas), eu havia de contar como já cortei o pé de um negro, 
como laqueei a veia no interior sem nunca saber nada de anatomia; como descobri logo aqui neste jogo... 
mas eu não quero afligir a V. Exª. (Risadas.) Tinha vontade de dizer mais alguma coisa sobre estas histórias 
de febre amarela e de cólera-morbus, mas (para o Sr. Jobim) tenho algum medo de V. Exª. e do Sr. 
presidente, que não está hoje muito bem comigo. 

Lei das terras! Que grande crime cometeu o Sr. ministro do império em demorar a execução desta lei! 
Quando ouço isso lembro-me do que disse um padre da igreja: "Oh! que feliz culpa!" Se houve culpa no Sr. 
ministro em demorar a execução da lei, feliz culpa! 

Sr. presidente, o corpo legislativo fez passar a lei das terras, lei a respeito da qual disse o Sr. 
Rodrigues Torres em uma sessão a que eu assisti: "Essa lei está difamada, não deve já passar." Pois essa 
lei difamada caiu nas mãos do nobre senador que, muito ativo, muito lépido, fez tudo num momento, o Sr. 
José Clemente; discutiu-se aqui, passou, e foi para a câmara dos Srs. deputados. Lá o Sr. ministro da 
justiça entendeu que ela devia passar quanto antes, e foi aprovada. Oh! senhores, foi um brandão de 
discórdia que se entregou ao Sr. ministro, a quem me disse: "Acendei, executai a lei". Foi a tarefa que se 
cometeu ao Sr. ministro. Mas acendeu ele indiscretamente esse brandão? Não. Dormiu, olhou com 
indiferença para esse objeto? Não, eu sou testemunha. O nobre ministro fez um regulamento, eu o vi, 
tenho-o em minha casa; ele teve a bondade, entre os muitos a quem consultou, de querer ouvir-me sobre 
este regulamento. Eu agradeci-lhe muito a sua atenção, mas dei-lhe o meu parecer. A muitos dos nossos 
colegas pediu ele auxílio e luzes; foi ao conselho de estado; um dos nobres conselheiros, pessoa de muito 
peso aqui, disse nesta casa que era impossível executar a lei sem causar os mais graves males ao país. O 
Sr. ministro, repito, tem procurado por todos os modos o melhor meio de pôr a lei em execução, mas ainda 
não pôde tomar uma resolução. A culpa foi essa? Se é culpa, torno a dizer, feliz culpa! 

Disse o nobre senador que está aqui a meu lado: "Podia-se já ter mandado demarcar estas terras". 
Ora, senhores, o negócio é de muito peso. Ora, responda-me V. Exª., que quantia julga que será necessário 
gastar para demarcar duas léguas de terra com uma de lado? Esta é a primeira coisa a que devemos 
atender. Segunda, que tempo durarão estes rumos abertos? Depois haverá colonos que queiram essas 
terras assim demarcadas nas paragens em que estão, sem estradas, sem meios fáceis de comunicação 
para que os produtos possam vantajosamente chegar aos mercados? Entendo que haverá colonos que as 
queiram; ainda que as terras não sejam demarcadas, pode o Sr. ministro, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



logo que eles aqui cheguem, mandá-las demarcar? Com quantos milhões faremos nós isso? 
Mas disse o nobre senador: "Os colonos que aqui chegam não são para a lavoura; deixam-se ficar 

pela cidade; os homens da cidade estão afeitos a uma certa vida, não a largam para se ocuparem da 
lavoura; a mesma escravidão embaraça de certo modo o trabalho da população livre". Creio que o nobre 
senador está enganado. Quando eu cheguei a esta cidade, em 1831, quem é que estava senhor dessas 
carroças d’água que por aí andam? Via o nobre senador um só homem branco com essas carroças? Não. 
Vieram muitos homens das ilhas, alguns foram empregados nas chácaras perto da cidade; mas logo que 
viram que havia um meio mais lucrativo de ganhar a vida foram a ele, não se embaraçaram com 
encontrarem escravos e conduzir carroças; pleitearam a indústria e pela sua habilidade expeliram das 
carroças os escravos. Não se desdenharam de trabalhar com eles, mas como foram mais hábeis ficaram 
senhores das carroças. Quer o nobre senador que estes homens que aqui chegam mudem uma lei que está 
ligada com a nossa existência? Pois eu que posso ganhar comodamente dinheiro, eu que posso gozar dos 
benefícios de que gozava no meu país, trabalhando em uma cidade, hei de entranhar para o centro? Não. 
Eis o motivo por que eles não vão trabalhar na lavoura. Deixe saturar as nossas cidades, que o senhor verá 
como esses homens que entende que não são próprios para a lavoura, se empregam nela. Como quer o 
nobre senador que se empregue na lavoura um homem que, se na minha província for oferecer-se a um 
lavrador por 4$000 por mês, não é aceito, porque o lavrador tem perda certa? 

Quando me lembro que no meu tempo, quando estive em Portugal, uma criada, daquelas de saia de 
baeta e tamancos, servia uma casa por ano, e que aqui chega um trabalhador e acha imediatamente 12$ e 
15$ por mês nas chácaras da cidade!... E quer o nobre senador que esses homens vão para a lavoura? É 
querer um impossível. 

Mas diz o nobre senador: "Que lavradores hão de vir? Cuide-se nos nossos crioulos". O senhor cuida 
que se podem criar crioulos para servirem de um dia para outro? Assim é que quer suprir a falta de braços? 
Este seu criado tem tido muito trabalho para criar os crioulos. Na chácara em que habito, e em que tenho 21 
pessoas, só dois são africanos, o meu cozinheiro velho que comprei aqui, e uma negra que comprei para 
criar um rapazinho cuja mãe tinha morrido; todos os mais são crioulos. Como há de vir essa população para 
suprir a falta de braços dos lavradores? À custa do governo? É impossível. Eu desejara que alguns viessem 
para que o governo estabelecesse em cada província uma ou duas fazendas que servissem de modelo para 
ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dos nossos lavradores. Quanto ao mais, o nobre senador deve lembrar-se que para uma população crescer 
com vantagem para um país é necessário que este país mereça confiança, que a sua constituição seja 
observada exatamente. Se isso sucedera entre nós, a nossa população teria crescido voluntariamente. 
Estamos nós nesse estado? Não o direi. Não quero agora fazer sangrar as nossas feridas. 

Sr. presidente, o que quer o nobre senador é impossível. Atenda o nobre senador para o modo por 
que as nossas terras foram repartidas. Lembre-se o nobre senador que quase todas as nossas províncias 
estão pouco mais ou menos no Estado do Maranhão; as terras que foram dadas e demarcadas que têm 
podido ser cultivadas, têm o sido. Eu, Sr. presidente, na minha província coloquei-me à testa do gentio 
estabelecendo fazenda, porque entendi que se enquanto eu tinha um certo número de escravos não podia 
estabelecer fazenda, sendo meus escravos divididos, menos a poderiam estabelecer meus filhos. 
Estabeleci-me pois à testa do gentio; eu fui como um escudo, meu cunhado andou um pouco mais para 
diante animado pelo meu exemplo, e V. Exª. sabe, Sr. presidente, que foi na sua presidência que a fazenda 
do meu cunhado foi incendiada, os seus escravos foram mortos pelo gentio, e que se viu obrigado a retirar-
se para não ser vítima. E é a estes homens que têm estas terras, que têm uma posse judicial, que as 
lavraram na presença do gentio, que tinham direito a ser defendidos pelas forças do governo, mas que o 
não foram; é a estes homens que essa lei iníqua vai dizer: "Não cultivastes? – Como havia de cultivar 
contras as setas dos gentios? – Não importa, ficai sem as terras". É por essa lei que ides reconhecer uma 
coisa, que para o norte nunca se reconheceu, o direito de posse, isto é, ter entrado pelas terras da nação, 
mandar fazer uma cultura qualquer por alguns capangas, roçar uma pequena porção, e depois comprar a 
esses capangas. A esse diz-se: "Vós ficareis não só com o que tendes cultivado, mas com tantas milhas 
mais!" Ou que gastaram seu dinheiro, que fizeram demarcações, que não se conseguem por menos de três 
mil cruzados em uma data, que se expuseram aos maiores perigos, fiquem sem elas! "Eis aqui a lei que se 
quer que se execute! Abençoado seja V. Exª., Sr. ministro, por ter demorado tal execução. Parece-me 
impossível que V. Exª. execute semelhante lei. Sei que procurou ouvir todas as opiniões, que consultou o 
conselho de estado; mas ignoro se todo ele foi do parecer do nobre conselheiro, cuja opinião é do maior 
peso, que ainda ontem disse nesta casa que era impossível executar semelhante lei. 

O nobre senador foi na flor dos seus anos para Coimbra, formou-se, é homem talentoso, foi para a 
sua província, figurou na independência, tem feito uma figura brilhante, tem andado pelas cidades, não tem 
nas mãos um só calo da lavoura. Olhe que para se conhecer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deste objeto não basta só possuir belas teorias, é necessário considerar as circunstâncias. As terras não se 
podem demarcar como os senhores querem. De que servem elas demarcadas? Abertos os rumos hoje e 
amanhã fechados? Para saber que há terras? Todos sabem que há muitas, mas ninguém vai para elas. Eu 
para estabelecer minhas fazendas chamava muitos indivíduos, dizia-lhes: "Vinde estabelecer-vos aqui, dou-
vos terras de graça, sustento-vos de farinha, conduzo-vos os vossos efeitos até o porto onde chegam os 
barcos, tudo de graça; trabalhai". Eles respondiam: "Não, senhor, não queremos morrer nas setas dos 
gentios". No estado em que se acham as nossas terras, 5 ou 6 homens vão estabelecer-se para o interior? 

Eu, em tempo, hei de perguntar ao Sr. ministro da guerra como tem feito o engajamento desses 
estrangeiros a quem se prometeu terras, quanto se lhes dará, se têm obrigação de as cultivar ou não, ou se 
só serão senhores delas, se as podem vender sem cultura. Quero saber se poderão gozar de mais privilégio 
do que os lavradores antigos, que possuíam terras no tempo em que se dizia que havia um rei absoluto. 
Enfim, vamos a outro objeto. 

Lei de eleições. Foi outro ponto em que se falou. Pergunta-se se o Sr. ministro tratou de nova lei de 
eleições. O que há de o Sr. ministro responder? "Os deputados foram eleitos muito suave e naturalmente, 
vieram de conformidade com os nossos sentimentos; os nossos sentimentos são de ordem, nós somos 
sustentadores da constituição, estes homens apóiam-nos; o que mais queremos? Se foi livre a eleição 
desses homens, se eles nada mais fazem do que conformar-se com os princípios dos Srs. ministros, e estes 
não querem senão a constituição, que mais se pode exigir? Porventura se diz que esta câmara foi eleita por 
facas e bacamartes? Não, antes se diz que tudo foi feito suavemente; para que pois, bulir na lei de 
eleições? 

Demais, pensa o nobre senador que sobre isso falou que uma nova lei de eleições deve aperfeiçoar 
as mesmas eleições? Enquanto existir este manejo de coisas, estaremos na mesma. Porventura essas 
violências, esses ataques, de que tratam as folhas faladeiras, provêm da lei? Dá a lei aberta azo para 
semelhantes excessos? Não, não são as leis que existem que dão causa às violências que se praticam. 

Ajudas de custo. Desejava que me dissessem qual é a bitola das ajudas de custo. Eu, Sr. ministro, só 
acho uma bitola, isto é, a alma metálica de cada um; quem tem maior soma de metal na alma exige mais 
dinheiro, quem não tem essa alma metálica está pelo que é de uso dar-se. Este pobre senador que aqui 
está falando, quando foi presidente para o Maranhão, não o pedindo ele, pois que antes tinha rejeitado o ser 
presidente do Pará, como sabe belamente o nobre ministro o Sr. Torres, e V. Exª. que então era ministro, 
quando esse pobre senador, digo, foi nomeado para o Maranhão, o que lhe deram? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



900$; no entanto eu dei ao comandante do navio que me conduziu daqui, 1:000$. Hoje quanto se 
dá para cada uma das províncias? Ah! Que entes felizes! São homens que não se devem mover de 
seus lugares; eu quisera, Sr. ministro, que V. Exª. me apresentasse uma lista de todos os 
presidentes que têm sido despachados e qual a ajuda de custo de cada um; V. Exª. veria que uns a 
têm tido de 1:000$, e outros de 4:000$, indo aliás para a mesma província. Não desejo esmiuçar 
coisas particulares, por isso paro aqui. 

Eu creio, Sr. presidente, que não devo fatigar mais o senado, e ainda que o quisesse, não 
podia, pois estou muito cansado. 

Não havendo mais quem fale sobre a matéria, dá-se por discutida. Procede-se à votação dos 
parágrafos do artigo e das emendas feitas pela outra câmara. 

É aprovado o art. 2º da proposta com as emendas da outra câmara. 
O SR. PRESIDENTE: – Seguia-se agora a discussão do art. 3º; mas não estando presente o 

Sr. ministro da justiça, pois que não foi ainda convidado para assistir à discussão do orçamento da 
sua repartição, passamos a discutir o art. 4º – Ministério dos negócios estrangeiros. 

Achando-se presente o Sr. senador ministro dos negócios estrangeiros, entra em 2ª 
discussão o art. 4º da proposta e os seus parágrafos. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu peço a palavra unicamente para dar lugar a que S. Exª. o Sr. 
Ministro dos negócios estrangeiros diga alguma coisa relativamente ao modo porque S. Exª. 
pretende executar a lei que há pouco passou no corpo legislativo, e foi sancionada. Se S. Exª. tiver 
a bondade de dar algumas informações ao senado a este respeito, desejaria também que S. Exª. 
houvesse de declarar ao senado se acha conveniente que os nossos cônsules gerais sejam sempre 
cidadãos brasileiros. 

A lei que passou e que foi sancionada autoriza o governo a organizar o corpo diplomático, e 
esta organização debaixo do princípio de três categorias unicamente, excluindo a categoria dos 
embaixadores... 

O SR. MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS: – Não foi excluída completamente; 
permite. 

O SR. MONTEZUMA: – Supunha que era inteiramente excluída. É mais uma prova da 
sabedoria com que a lei foi redigida, porque casos haverá em que seja indispensável lançar mão 
dessa eminente categoria diplomática. Ora, na organização do corpo diplomático, creio que a lei 
exclui todo o candidato que não for bacharel formado pelos nossos cursos jurídicos. Eu digo que 
exclui debaixo desta hipótese. Enquanto aparecerem bacharéis formados nos nossos cursos 
jurídicos. eles terão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



preferência. Além desta inteligência da lei, há uma outra, e é que, ainda que apareçam bacharéis formados 
que se ofereçam como candidatos aos lugares diplomáticos, pertence ao Sr. ministro dos negócios 
estrangeiros a atribuição de dirigir-se pelo grau de confiança que depositar em um ou em outro. Se esta é a 
inteligência que S. Exª. pretende dar à lei, declaro que é também a minha; mas se é a outra inteligência que 
S. Exª. pretende dar, digo que não me oponho, mas desejo que o país saiba. Realmente houveram alguns 
inconvenientes na adoção da primeira inteligência; e grande conveniência pública em se entender a lei do 
segundo modo. 

Sr. presidente, eu creio que é já tempo de consagrar o princípio que os nossos consulados gerais 
devem pertencer aos brasileiros. É um princípio que não tem sido seguido sempre; eu quando estive no 
ministério encontrei um cônsul geral estrangeiro; creio que o demiti, parece-me que o de Gênova, não por 
falta de confiança nele, mas por este princípio, porque sempre julguei que o emprego de cônsul geral deve 
ser dado a um brasileiro, pois tendo ordenado, e necessitando de certo grau de confiança, há de sem 
dúvida dirigir os negócios do país com mais desvelos. Ora, que os vice-consulados sejam dados a 
estrangeiros, os quais não têm ordenado, é de vantagem pública, ganha o Estado na economia, e ganham 
esses estrangeiros com as honras de que gozam, com aquelas imunidades que em geral se reconhecem 
nos vice-cônsules; por conseqüência, consegue-se o fim, sem que haja dispêndio público. Uma vez, 
portanto, que S. Exª. não encontre dificuldade em consagrar este princípio, eu creio que é boa ocasião de o 
declarar, principalmente quando se vai organizar o corpo diplomático, bem que ninguém dirá que considero 
parte do corpo diplomático o corpo consular, são duas entidades distintas. Assim também desejo, Sr. 
presidente, que S. Exª. declare se está em tudo e por tudo pelo regimento consular. V. Exª. sabe que há um 
regimento consular, mas este regimento consular, tanto quanto posso saber, não está em sua totalidade em 
execução. Creio que nesse regimento consular se estabelece o princípio que acabei de lembrar, isto é, que 
os cônsules gerais serão sempre brasileiros. Suponho que esta regra não se tem seguido, donde devo 
inferir que o regimento consular não está em sua totalidade em vigor. 

Ora, eu suponho que é útil, e muito útil, que o corpo consular tenha um regimento pelo qual se dirija, 
e se o que existe não é o mais próprio para o bom desempenho daquele serviço público, bom é que seja 
revogado, e que se organize outro. 

Sr. presidente, na discussão da fala do trono já emiti os princípios que suponho constituem a base da 
política do governo relativamente às nossas relações exteriores. E como não tenho razão ou fundamento 
algum para duvidar que aqueles sejam ainda os princípios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que dirigem o governo, eu escuso dizer mais nada ao senado a este respeito; por isso limito as 
minhas observações a estas que acabo de fazer. 

O SR. PAULINO (Ministro dos Negócios Estrangeiros): – Vou dar ao nobre senador 
pela Bahia as explicações que ele me fez a honra de pedir. 

Quando foi apresentado este orçamento, o projeto de lei que dá nova organização ao corpo 
diplomático ainda não tinha passado, por conseqüência eu não podia tê-lo em vista. Se o projeto 
tivesse passado em tempo de organizar-se um orçamento substitutivo eu o faria, porém sabe o 
senado que a lei passou ultimamente, e foi sancionada ha poucos dias. A minha intenção é 
organizar o corpo diplomático de modo que a despesa não exceda a do orçamento atual, e de 
modo que não se despenda mais, antes menos. 

Pelo que respeita às condições que se deve exigir para os que se dedicam à carreira 
diplomática entrando na classe de adidos, julgo que, conquanto os conhecimentos que se 
adquirem nos cursos jurídicos são necessários para esta carreira, e a lei dê preferência aos 
bacharéis formados, contudo não se deve daí inferir que em circunstâncias melhores outros não 
sejam preferidos e que o governo se considere na rigorosa obrigação de, na falta de adidos, só 
despachar aqueles que tenham por si unicamente a qualidade de bacharéis formados. O 
regulamento que pretendo fazer deve desenvolver todos os artigos da lei, e explicar a maneira 
pela qual se deve aplicar aquela preferência. Pode acontecer que pessoas que não sejam bacharéis 
formados se mostrem com mais capacidade, e em melhores circunstâncias do que outros que o 
são. O que entendo é que, em igualdade de circunstâncias, os bacharéis formados devem ser 
preferidos. 

Também entendo com o nobre senador que os lugares de cônsul geral devem ser 
preenchidos exclusivamente por cidadãos brasileiros. É esta uma disposição que já se acha no 
regimento consular; assim se observou sempre, com exceção de um que já achei quando entrei 
para a administração. Parece-me que o nobre senador não tocou em outros pontos, e por isso 
limitar-me-ei a estas breves explicações. 

Dando-se por discutido o art. 4º, é aprovado. 
Tem lugar a 2ª discussão, na presença do Sr. senador ministro da marinha, do art. 5º da 

proposta, com as emendas da outra câmara. 
É aprovado sem debate como foi emendado na câmara dos Srs. deputados. 
Passa-se à 2ª discussão, presente o Sr. ministro da guerra, do art. 6º da proposta, com as 

respectivas emendas da câmara dos Srs. deputados. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, também não são muitas as observações que tenho a 

fazer a respeito deste orçamento, elas se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



limitam unicamente a pedir a S. Exª. a sua opinião relativamente a uma medida que creio que será 
de grande vantagem para o país. 

Estou convencido, como já disse quando tratei de expor a minha opinião acerca da 
colonização e do meio mais próprio para promover o aumento de nossa população, a fim de 
obtermos para a agricultura uma substituição aos braços escravos, estou convencido, digo, que é 
muito conveniente que cuidemos de aumentar a população agrícola do país, porque é justamente 
a população agrícola que há de servir para substituir os braços que a morte for ceifando 
relativamente à nossa agricultura. Ora, creio que não há meio mais adaptado para se conseguir 
este fim, como proteger a população agrícola, dando-lhe considerações e imunidades, 
principalmente pelo que respeita ao recrutamento. O nobre ministro sabe que sempre que uma 
nação ou um governo tem por fim promover um gênero de indústria, protege ou dá certas 
imunidades àqueles que se empregam neste gênero de indústria. É por esta forma que na 
Inglaterra vê-se um sem-número de imunidades concedidas àqueles que se empregam nas 
pescarias, barcos de cabotagem, em uma palavra em todo o gênero de navegação, porque é 
justamente essa gente que serve de núcleo para a marinha mercante, e da marinha mercante vai 
servir na marinha de guerra; até a tripulação dos barcos que conduzem carvão de uma para outra 
parte, o que é um gênero de navegação muito extenso na Inglaterra, goza de certas imunidades. 
Nós que queremos, que devemos querer aumentar quanto for possível a população agrícola no 
nosso país, porque é a única adaptada para suprir os braços escravos, porque, como disse ontem, 
estou convencido que qualquer que seja o gênero de colonização que se adote, não será bastante, 
ou não será profícuo, ou será completamente ilusório para substituir os braços escravos, temos 
grande necessidade de tomar algumas medidas relativamente à população agricultora. Eu não 
tenho em vista, Sr. presidente apresentar nesta ocasião um projeto que satisfaça o meu fim; mas 
desejava que S. Exª. o Sr. ministro da guerra, compenetrando-se desta grande necessidade 
pública, principiasse já a pôr em execução, tanto quanto é possível nas circunstâncias em que nos 
achamos, todas as medidas protetoras, visto que a lei sobre o recrutamento alguma discrição dá 
ao governo. 

Não é preciso que eu repita aquilo que já disse em outra ocasião, isto é, que não considero a 
lei do recrutamento má em nosso país, que outro qualquer meio legislativo, para se conseguir o 
mesmo fim, não seria talvez o mais próprio, ou não ofereceria tanta vantagem, não só em relação 
ao fim que se pretende, como em relação ao indivíduo sujeito ao recrutamento. Eu tenho já 
explicado as minhas opiniões a este respeito, mas creio que não fui bem compreendido, porque se 
acreditou que eu patrocinava, e que louvava abusos que muitas vezes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



são inerentes ao recrutamento, mas que não entram de forma alguma ao sistema, nem certamente 
fazem parte das instruções que o governo da àqueles que o vão pôr em execução; não sendo por 
isso mesmo também o governo responsável por semelhantes abusos, e menos o é a lei. Mas tem-
se querido fazer crer fora do senado que a lei é de tal forma que não pode ser executada sem 
grande abuso. Isto é o que eu nego; se estivesse convencido disto, aproveitaria a iniciativa que a 
constituição me dá para propor a sua revogação ou emenda; mas não só não estou convencido 
disto, como ainda no senado, nem na outra câmara, se demonstrou uma tal proposição. 

Sr. presidente, que é necessário que se tomem algumas medidas protetoras da população 
agrícola, é de toda a evidência. Alguma coisa cumpre que se faça para diminuir os inconvenientes 
ocasionados pelo modo por que o recrutamento se executa. Estou que tais inconvenientes e 
vexames são absolutamente independentes da vontade do nobre ministro, o governo é a eles 
inteiramente estranho, e praticados talvez por causa da inteligência que os executores do 
recrutamento dão às suas instruções. 

Aqui, Sr. presidente, já se fez menção da facilidade com que se aceitavam como recrutas 
voluntários homens que não provavam o seu estado civil, isto é, que não faziam ver o seu estado 
de liberdade, o que tem causado não pequeno prejuízo. Eu desconfio que tenho dois escravos no 
exército do Sul, e não há muito tempo que escapei de ter um terceiro, porque já estava na Praia 
Vermelha com praça assente, e recebia no dia seguinte ao em que foi reclamado a gratificação. 
Quando se presumiu que esse escravo lá estava, mandou-se à Praia Vermelha e foi descoberto. O 
atual Sr. comandante das armas, com aquela polidez e urbanidade que sempre emprega no 
exercício de suas atribuições, facilitou a justificação, e me mandou entregar; mas dois creio que 
os tenho no exército. Não será fora da dignidade do senado que eu lembre este objeto, porque 
muita gente se queixa disto. 

Tenho, pois, conseguido o fim principal que me propus pedindo a palavra: ver se S. Exª. 
concorda em tomar algumas medidas das que estiverem dentro de suas atribuições e na forma da 
lei do recrutamento, a fim de proteger a população agrícola. 

Enquanto ao mais do orçamento que se discute, estou que o senado resolverá o que for mais 
conforme ao interesse público; porquanto, as considerações de política geral que podiam ser 
lembradas nesta discussão, creio que são completamente prematuras. 

O SR. MANOEL FELIZARDO (Ministro da Guerra): – Pedi a palavra somente para 
responder ao nobre senador que acaba de sentar-se. 

São seguramente muito razoáveis as reflexões que fez sobre a proteção que se deve dar à 
classe agrícola. Os executares do recrutamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



têm de certo toda a atenção para com aqueles que se empregam efetivamente na agricultura, 
limita-se quase exclusivamente o recrutamento contra aqueles que não são tão assíduos ao 
trabalho. O método atual do recrutamento é mais um meio policial, é mais um estímulo do 
trabalho. Se o nobre senador se contenta com o estímulo, com a proteção dada à agricultura pela 
maneira por que se faz o recrutamento, nenhuma alteração se deve fazer na legislação; mas se o 
nobre senador quiser dar privilégio a todos aqueles que se empregam na agricultura, se os quiser 
isentar do serviço do exército, eu creio que dificultaria extraordinariamente os meios de haver 
soldados. A nossa população quase toda, ou a maior parte, vive fora das cidades, emprega-se na 
agricultura; a legislação atual favorece a indústria, favorece aos oficiais mecânicos e artistas; é 
nisto extremamente indulgente; se pois favorecer ou excluir também do recrutamento todos 
aqueles que se empregarem na agricultura, viria o exército a ser composto somente daqueles que 
não se empregam em indústria nenhuma, o que seria sumamente danoso à segurança pública. 

As isenções concedidas as diferentes classes da sociedade são seguramente vantajosas a 
indivíduos e a uma ou outra indústria favorecida por essas isenções, e as decerto são sumamente 
prejudiciais ao exército, que não tem outro fim mais do que a defesa do Estado; essas isenções, 
portanto, virão atacar, posto que indiretamente, a defesa e segurança do Estado: e necessário 
extrema cautela para que, quando se favorecer a uma ou outra classe, não se venha a ofender a 
totalidade das classes ou a sociedade. 

Concordo com o nobre senador em que por muito tempo não será possível admitir outro 
método de recrutamento. Tenho meditado muito sobre esta matéria, e vejo que de todos os 
sistemas admitidos em diferentes nações, nenhum deles pode ter aplicação ao Brasil. Se nós 
quisermos admitir o sistema francês do alistamento geral, e depois a sorte, posso afiançar ao 
senado que muito pouco serão os qualificados. Sabemos que há muita gente que nunca foi 
qualificada jurado, somente porque o exercício de jurado traz algum ônus. Se isto acontece com 
um serviço tão moderado, de tão pequeno trabalho, o que não acontecerá se o alistamento for 
feito com o fim de servir de base no sorteio dos recrutas? Depois, o indivíduo sorteado, sabendo 
com certeza que há de aparecer em tal dia, tem um aviso para se esquivar, para mudar de 
território, para esconder-se ou para ir engrossar o grupo de alguns criminosos nas matas. E como 
não é possível que aquele que não comparecer deixe de ter alguma pena, iremos desta maneira 
criar uma grande classe de criminosos no país. O alistamento voluntário eu creio que não poderá 
passar de bons desejos, e que nenhum resultado dará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tenho empregado todos os meios para obter voluntários para o exército; dirigi circulares a 
todos os presidentes das províncias, pedi-lhes que me informassem sobre os meios mais 
proveitosos para obter voluntários; responderam-me quase todos que nenhum meio viam 
bastante eficaz para chamar voluntários para o exército. Assim o sistema atual, cortando-se 
quanto for possível os abusos, é o único adotável entre nós. 

Não é filho do sistema de recrutamento atual o abuso notado pelo nobre senador de irem se 
oferecer alguns escravos para o serviço do nosso exército. Há alguma cautela na recepção dos 
voluntários; mas o senado compreende que não se pode, não se deve exigir daqueles que se vão 
oferecer voluntariamente para a praça documentos de que é livre, de que não é escravo, e algumas 
vezes isto poderia ser uma ofensa grave. E assim, se o voluntário é escravo, apresentando-se em 
público, nas guardas, exercícios, etc., com mais facilidade o senhor pode encontrá-lo, exigir a sua 
entrega. A exigir-se do voluntário que apresente um documento pelo qual mostre que é livre, 
qualquer de nossos filhos sofreria injúria de ser suposto escravo quando se apresentasse perante 
o comandante de um corpo pedindo sentar praça voluntariamente; era necessário que andasse 
munido constantemente de sua certidão de idade e de outros documentos. 

Já que tenho a palavra. V. Exª. me permitirá que responda a uma observação, posto que de 
passagem, feita pelo nobre senador pelo Rio Grande do Norte quando se discutia o orçamento do 
império. Falou-se em 1.000:000$ de saques feitos da província do Rio Grande do Sul contra o 
tesouro. Não sei se o nobre senador julgou esta quantia extraordinária, que não devera... 

O SR. D. MANOEL: – Está enganado, é o contrário disto; disse que queria economias para 
fazer face a esses saques. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Estas despesas são indispensáveis. 
O SR. D. MANOEL: – Nem eu nego isto. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Se o nobre senador julga que são necessárias, 

indispensáveis, poupa-me o trabalho de lhe responder. 
Suponho ter respondido a todas as observações feitas pelo nobre senador pela Bahia. 
O SR. COSTA FERREIRA: – O nobre senador apontou o fato de ter escapado um escravo 

para sentar praça. Esta observação do nobre senador faz-me lembrar que não há muito tempo 
pedi ao Sr. ministro da marinha, com todo o bom modo e humildemente, que houvesse S. Exª. por 
bem dar providências a este respeito. Também apontei um fato semelhante: um primo meu, que 
aqui tinha não sei se sete ou oito escravos, também escapou de perder dois que tinham ido sentar 
praça. Isto é uma perda grande, principalmente para quem é lavrador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ora, receber na praça um escravo não se poderá julgar que seja um roubo? Pois custa muito 
tomar providências para saber se um homem que se vai oferecer para o exército é com efeito 
livre? Além desse fato apontado pelo nobre senador, além desse outro que acabei de mencionar, 
há o que comigo aconteceu: tinha um mulatinho que andava na tábua, por quem até mandava 
cobrar alguns dinheiros; desapareceu-me, e desconfio que está com praça. Ora, se há essa 
facilidade de admitir no exército ou na armada os escravos, o que não deverá recear a população 
do Rio de Janeiro pela sorte dos seus, mormente com esta guerra agora? O escravo foge, senta 
praça no exército ou na marinha, e vai logo para o Rio Grande: e não é isto um mal? Não é uma 
desordem geral? Pedi ao Sr. ministro da marinha com todo o bom modo para que se empenhasse 
com seu colega da guerra a fim de se dar alguma providência para que os nossos escravos não 
sentassem praça; mas não teve a bondade de fazer-me este favor. 

Disse-se que era injuriar a nossos filhos perguntar-lhes pela certidão de idade, quando 
porventura fossem sentar praça. Pois há injúria em apresentar a certidão de idade? E quem é que 
vai assentar praça? Acredita V. Exª., Sr. ministro, que no nosso exército do modo porque ele é 
recrutado, por que é tratado... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Muito bem tratado! 
O SR. COSTA FERREIRA: – Com a chibata? Pensa V. Exª. que o homem chibatado pode ter 

honra? Lembre-se que a melhor tropa do mundo é a francesa. Recordo-me de um capitão que ia 
marchando, e Bonaparte, estando um pouco agoniado lá por seus negócios políticos, tendo uma 
pequena chibata na mão, disse-lhe: "O Sr. capitão marcha como uma perua", e fez um pequeno 
aceno com a chibata. O capitão puxa a espada; Bonaparte grita: "Prendam-me esse homem". O 
capitão disse: "Sim, eu obedeço à ordem, porque tenho servido a um tirano; mas não é necessário 
que se me prenda"; e matou-se com a espada. Esse capitão não quis sofrer nem o aceno da 
chibata. É sabido que indo Luiz XIV passar uma revista, por acaso foi bater a anca do cavalo, e a 
ponta de sua chibata tocou num soldado; este ficou no posto; tomou sua pistola, apresentou-a ao 
rei, dizendo-lhe: "Já que me tirastes a honra, tirai-me a vida". O rei desculpou-se, tratou-o com 
boas maneiras. Eis aqui como as tropas são tratadas em França; eis aqui porque aparecem ali 
heróis; eis aqui porque muitos sargentos, oficiais inferiores, como Lannes, Junot, e outros, 
deixaram as insígnias de inferiores, e subiram ao elevado posto de marechal de França; porque 
eram tratados com honra. Entre nós, porém, como são tratados os nossos soldados? Vê V. Exª. 
que o filho do negociante, que o filho do homem rico senta praça?... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Há muitos cadetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. COSTA FERREIRA: – Alguns que são privilegiados vão para a escola militar; mas os 
nossos inferiores, os nossos soldados, hão de ser chibatados continuadamente! Podem estes 
homens ter sentimentos? Podem ter brio? Podem ter honra? Poderão, como escravos, sofrer tal 
castigo; como bons militares, não! 

Mas, promete V. Exª. tomar providências para que os nossos escravos não sentem praça? 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Procura-se indagar. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Quem há de indagar? Os senhores, os lavradores a quem 

podem pertencer esses escravos? Se são os lavradores a quem pertencerem os escravos, estamos 
bem aviados! Ora, os que assentam praça nesses homens não deviam pagar os dias dos escravos? 
Qualquer particular que tem em seu poder escravo que não lhe pertence, quando o senhor 
justifica a sua propriedade, paga os serviços desse escravo; não devia proceder-se da mesma 
maneira quando se recebesse na praça um escravo? Há de o senhor do escravo perder os seus dias 
de serviço? Depois, não acaba V. Exª. de dizer que ninguém quer sentar praça de voluntário? Não 
se pode logo suspeitar que os que se vão oferecer é porque querem isentar-se do serviço dos 
senhores? Enfim, V. Exª. vê essas coisas, e atenda a elas. 

Eu vejo aqui consignada uma quantia para o transporte dos recrutas que são dispensados de 
sentar praça. Ora, esses homens a quem se dispensa, não estavam nas circunstâncias da lei; foram 
violentamente recrutados; mas pergunto: tem havido algum castigo para aqueles que os 
mandaram recrutar? Foram compensados os dias desses infelizes que chegaram até aqui? Quantos 
velhos têm vindo? Quantos aleijados? Quantos casados? Todos os dias não aparece nos jornais – 
tantos recrutas com suas mulheres? – qual desses déspotas que têm excitado os povos com as 
suas arbitrariedades, com suas violências no recrutamento, tem sido castigado? Tem sido mesmo 
repreendido? Responda-me V. Exª. qual tem sido nem sequer repreendido? Agarra-se no filho da 
pobre viúva, remetem-no para o Sul; e não há de esta mulher dizer, – deserta? – E a desigualdade 
do recrutamento? Também não se olha a isto: umas províncias, como as do Norte, dão como 100 
enquanto outras dão como 10! 

Eu quisera que houvesse isenções para o feitor, para o administrador da fazenda, etc.; mas 
melhor era que se estabelecesse que quem tem dois filhos dê um, quem tem quatro ou seis dê 
dois, e que esta lei fosse geral, tanto para o pobre como para o rico. 

Já que tenho a palavra, permita-me V. Exª. perguntar-lhe que porção de terra pretende dar a 
esses homens engajados, e em que parte do império; se as terras que se lhes dá é com a 
obrigação de cultivá-las, ou para eles fazerem o uso que quiserem, podendo até vendê-las a 
outros. Se podem vendê-las, têm eles melhor condição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que os nossos soldados; depois do seu tempo de serviço terão suas baixas e terras, enquanto os 
nossos nem mesmo baixa se lhes dá findo o prazo. Eu falei com um que me disse: "Sr. senador, eu 
só lhe peço um favor; faça com que me dêem a minha baixa: há muitos anos que acabei o meu 
tempo de serviço". Eu lhe disse: "Camarada, espere, tenha paciência. Não há gente; o Sr. ministro 
da guerra há de olhar para isto". É esta a linguagem que tenho; aqui exprimo-me com vigor, 
censuro o governo; mas fora a minha linguagem não é a mesma; não quero anarquizar o país. 
Mas, senhores, acaba-se o tempo do serviço do infeliz soldado, para que não se lhe dá a sua 
escusa? devem eles ser soldados, sofrer todos os castigos, não gozar de um só benefício, nem 
mesmo se lhes dá a baixa no fim do seu tempo de serviço? E queremos ter homens que vão sentar 
praça quando têm certeza que, se sentam praça por oito anos para ficarem depois sossegados, 
servem dez ou mais? 

Eu não continuarei: tenho dito o que julgo suficiente. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, eu tenho de fazer poucas reflexões. 
O nobre ministro da guerra, tomando em consideração a observação que fiz relativamente à 

necessidade de se favorecer com imunidades a população agrícola, disse que era necessário que 
tais imunidades não fossem colocar o país em uma posição tal que as outras classes perdessem. 
Eu concordo com esta observação, que acho o mais razoável possível; o mesmo nobre ministro 
não há de duvidar do meu apoio a este respeito; mas eu peço a S. Exª. que me faça a honra de 
atender, que todos os países que querem proteger uma classe qualquer ordinariamente dão 
imunidades, e essas imunidades versam sobretudo sobre isenções do recrutamento. Eu já lembrei 
a S. Exª. aquilo que acontecia na Inglaterra relativamente às classes que podiam servir de núcleo 
para a marinha mercante, porque dela é que há de sair a força que tem de servir na marinha de 
guerra; lembrei ao senado que até todos aqueles que se acham empregados nos barcos 
condutores de carvão, nas pescarias, etc., não são sujeitos ao recrutamento, porque é útil chamar 
para aquele emprego o maior número possível de indivíduos, a fim de que aquela população se 
aumente, porque de outra forma a marinha mercante não terá onde se forneça de marinheiros. 
Ora, nós que nos achamos em uma situação análoga relativamente à agricultura, devemos sem 
dúvida proteger também a população agrícola, não só porque desta população é que há de nascer 
os braços que hão de servir com utilidade à agricultura, à lavoura, mas ainda porque ela merece 
esta contemplação, como um dos primeiros, senão o primeiro manancial de riqueza pública. 

Eu creio que o nobre ministro não negará que, sempre que há recrutamento, este 
recrutamento é em grande escala ofensivo à produção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



agrícola, e por isso diminuem os víveres dos lugares onde ele tem lugar, porque ordinariamente as pessoas 
livres empregadas na cultura das terras é que servem também para a manipulação dos nossos cereais, e ou 
são recrutados ou são obrigados a fugir, a desamparar suas casas, a meterem, como se costuma dizer, a 
cabeça no mato; daí resulta a diminuição da produção, a carestia dos mantimentos e a fome: se porém eles 
tiverem a certeza que, dadas tais e tais condições, serão isentos do recrutamento, e que tal isenção será 
religiosamente guardada, a conseqüência será o inverso do estado que tive a honra de oferecer à 
consideração do senado. 

S. Exª. mesmo disse que a lei do recrutamento era executada de tal forma que a sua execução podia 
ser considerada medida policial; e por quê? Porque há indivíduos que não têm emprego, proletários na 
extensão da palavra, e que são recrutados. Deste recrutamento não resulta mal algum à sociedade, pelo 
contrário resulta bem; resulta até para o indivíduo que é recrutado, porque se lhe dá um emprego... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Hábitos de ordem, de disciplina. 
O SR. MONTEZUMA: – Concordo completamente com o aparte que acaba de fazer-me a honra de 

dar o nobre ministro; mas quando se trata daquela classe, que é mais importante hoje, por isso que toda a 
nossa riqueza está, por assim dizer, concentrada na agricultura, é necessário dar-lhe algumas imunidades. 
Não digo que seja isenta do recrutamento toda e qualquer pessoa que se disser empregada na agricultura, 
não; o governo nas suas instruções estabeleça as condições com que se poderá reclamar a isenção; mas 
não posso de forma alguma nesta ocasião contentar-me com aquilo que o honrado ministro me prometeu, 
isto é, a execução da lei tal qual. Alguma coisa de mais deve S. Exª. convir que se deve fazer, atentas às 
circunstâncias mesmo em que nos achamos. Não digo que S. Exª. na ocasião atual empregue já todos os 
meios que empregará em outras que poderão ser chamadas ordinárias, apesar de que também creio que os 
esforços até hoje feitos pelo país para sustentar a sua dignidade na província do Rio Grande do Sul não 
exigirão maior incremento, quero dizer, estão feitos, são suficientes para se conseguir o fim a que o governo 
se propôs; e assim pode o governo já tomar algumas medidas protetoras da classe empregada na 
agricultura. É verdade que eu leio no relatório do honrado ministro que apareceu no exército do Sul um 
espírito de deserção completamente inqualificável... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Não é novo; aparece de muito tempo. 
O SR. MONTEZUMA: – ...e que este espírito de deserção não é novo. Alguém, Sr. presidente poderá 

acreditar que a causa de uma tal ocorrência é a falta de legislação que puna o desertor e o sedutor; mas 
peço a esses que assim pensam que me dêem licença para duvidar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



da extensão que se dá à influência desta falta. Concordo em que ela influa alguma coisa, mas não é a 
única; a principal causa talvez esteja na extensão do Brasil, nos grandes incômodos que sofre o recruta 
quando é tirado do lugar de seu nascimento para ir servir em lugares mui remotos, nos poucos hábitos que 
ainda tem de guerra, e em outras circunstâncias que não lembro agora ao senado, mas que podem ser 
previstas pela sua sabedoria. Também não atribuo, como já disse, à impopularidade da guerra, não; não 
tenho fatos sobre que assente uma opinião desta natureza. S. Exª., porém, se ainda acha que deve dizer 
alguma coisa acerca do que acabo de expender ao senado, o informará de sua opinião, que decerto será 
aquela que oferecerá maior soma de fatos averiguados. 

Assim, Sr. presidente, eu creio que o governo deve tomar muito em vista o objeto que tomei a 
liberdade de oferecer à sua consideração. É preciso que a classe agricultora seja muito protegida, porque 
os inconvenientes de um princípio diverso serão muito prejudiciais ao país. 

Sr. presidente, o honrado ministro como que não acendeu ao que eu disse relativamente aos 
voluntários escravos que se apresentam para a praça. O objeto não é de grande ponderação, talvez mesmo 
eu não o devesse trazer ao senado; mas não sou o primeiro, há grande soma de queixosos. S. Exª. disse 
que exigir-se do voluntário uma prova do seu estado civil, seria ofensa, e grave. Eu lembro a S. Exª. o que 
se faz para se obter qualquer emprego público; ninguém tem por ofensa exigir-se certidão de idade, e até 
folha corrida; ninguém diz que é uma ofensa que se faz do seu caráter exigir-se que prove não só que não 
está criminoso naquela ocasião, mas que, dada certa época, não tem cometido crimes, que a sua folha está 
limpa. Ora, se se exigir, portanto, do voluntário que se oferece ao exército a sua certidão de idade (quero 
que não se exija a sua folha corrida, porque isto na realidade o arrastaria a uma despesa que não é 
pequena em relação ao recruta), suponho que não é uma ofensa. Pode ser falsificada essa certidão de 
idade; mas é uma dificuldade que se cria. Esta certidão de idade pode ser autenticada pelo inspetor de 
quarteirão; pode também ser falsificado um tal visto, mas é mais uma dificuldade. Então, com esta medida, 
o empregado do governo está salvo de toda a responsabilidade. É um mal, senhores, que sofre o cidadão, 
em conseqüência da necessidade de manter a segurança pública interna e externa; porém deixar que o 
recruta se apresente livremente, sem título ou prova alguma, sem outra averiguação mais que talvez a de 
um soldado, não acho bom. Diz o nobre ministro que alguma averiguação se faz; mas estas são tão 
ligeiramente feitas, e por pessoas de uma classe tal, que, a falar a verdade, não se prestam a coisa alguma. 
Eu creio até que há quem divida com o escravo a ajuda de custo... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. DANTAS: – Apoiado; há isto; é um gênero de vida. 
O SR. MONTEZUMA: – ...creio que há quem seduza os escravos, guarde-os em casa, prepare-lhes 

os papéis, acompanhem-nos para o aquartelamento; mas se ele tiver de ir procurar uma certidão de batismo 
com o visto do inspetor ou do subdelegado, encontrará mais dificuldade. O que digo é que alguma coisa se 
deve fazer. 

Sr. presidente, limito-me ao que tenho dito, porque minha intenção não era discutir o orçamento, era 
somente fazer estas reflexões. S. Exª. ou o governo as tome na consideração que entender. 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Pela maneira por que se exprimem os nobres senadores, parece 
que há um número extraordinário de escravos que sentam praça no exército! Declaro ao senado que não 
tenho semelhante idéia; são muito poucos esses casos, muito limitados... 

O SR. MONTEZUMA: – Há muitos queixosos que não podem provar que eles estejam. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Alguns escravos, em muito pequeno número, se apresentam a 

assentar praça: este fato dá-se muito poucas vezes, porque o escravo que foge trata de evitar as vistas do 
senhor... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Um primo meu de sete tem dois na praça, donde os foi tirar. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Pelos documentos que tenho, pelas informações que existem, não 

consta que seja grande o número de escravos que vão sentar praça; é muito limitado. O escravo que vai 
sentar praça está exposto à vista de muita gente, com mais facilidade é descoberto do que aquele que se 
retirou das cidades e mudou de província ou localidade; assim, o oferecimento dos escravos para soldados 
há de ser sempre um fato poucas vezes repetidos. 

Ora, se se for exigir documentos, difíceis de obter-se muitas vezes, como a certidão de idade, porque 
nós sabemos como estão os registros dos batizados nas freguesias, se formos exigir justificações sempre 
dispendiosas, vamos aumentar a dificuldade de obter voluntários para o exército; se hoje o número deste é 
tão pequeno, tão limitado, se formos ainda embaraçá-lo, podemos dizer que acabamos com os voluntários; 
e por quê? Porque entre cem ou duzentos voluntários aparece um que é escravo! 

Mas os nobres senadores laboram em um equívoco. O maior número de escravos que se acham com 
praça não são apresentados voluntariamente. O escravo quando foge, o que quer é evitar as vistas do 
senhor, e então retira-se do lugar onde está o mesmo senhor, muda de província, e naquela para onde vai 
apresenta-se como forro, como homem que está com todas as condições de livre aí pode ser recrutado. 
Neste caso o recrutamento é antes um benefício do que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



um mal que se faz ao senhor do escravo, porque dá-lhe meios mais fáceis de obter a captura do escravo. 
Eu acredito, pois, que não devemos passar além dos meios até hoje empregados. O comandante das 
armas, a quem se apresenta o voluntário, trata de fazer-lhe as perguntas que julga conveniente, de indagar, 
de informar-se, e depois dessas informações é que o voluntário senta praça. 

Quanto ao ajuste entre pessoas que seduzem escravos para sentar praça, também não me parece 
isto muito provável, porque o prêmio do engajamento não se dá logo todo, dá-se uma pequena porção à 
vista, e o resto é pago por meses dentro de ano ou ano e meio. O escravo não terá decerto muita 
probabilidade de escapar, se no centro das povoações deixar de ser reconhecido; e por outro lado, dando-
se-lhe quantias módicas por mês, não poderá repartir grande porção dessas módicas quotas como o 
aliciador. Assim, este fato que foi notado em um aparte, creio que não pode ser muito repetido, não há 
probabilidade mesmo que se tenha dado. 

Notaram-se ainda abusos de recrutamento. Eu concordo, nem podia deixar de concordar, que se 
tenha praticado abuso; mas há abusos inerentes ao uso de certas funções. Como é possível que o 
recrutador guarde aquele que tenha recrutado por dois, três ou quatro meses, ou o tempo que é necessário 
para que o recruta se justifique? Que despesa enorme não se devia fazer? Onde estão as cadeias, os 
meios que existem por essas províncias, por esses lugarejos, para reter o recrutado por todo esse tempo? 
O homem de quem há a presunção de estar nas circunstâncias de sentar praça é mandado para as capitais; 
aí é retido por algum tempo, e aí pode-se justificar que está isento: se não se justifica é remetido para a 
corte, e então poderá demonstrar as suas isenções, isenções que não foram conhecidas pelo recrutador; e 
se ele não as conhecia, como impor-se-lhe uma pena? 

Mas diz-se que vêm homens acompanhados por mulheres. Sabe porventura o nobre senador que 
estas mulheres são legítimas? Que estes homens que se dizem casados, o são na realidade? 

Quanto às terras dadas aos estrangeiros engajados, informo ao nobre senador que essas terras são 
dadas como prêmio de engajamento; são vendidas, e vendidas a bom preço. Cada soldado não tem mais 
que 150 ou 200 braças em quadro: muito mais do que o valor dessas terras tem como prêmio de 
engajamento o voluntário brasileiro. As informações que tenho são que terras entre nós não estimulam, 
porque com facilidade e sem ônus os nossos homens encontram terras onde trabalhem; para que pois, a 
troco delas, se obrigarão a um serviço que é contrário aos seus hábitos... 

O SR. COSTA FERREIRA: – E os estrangeiros trabalham essas terras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Eles as recebem como prêmio de engajamento; essas terras não 
são dadas, são trocadas por serviço. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Tiram de mim para não cultivar, e se dão a estrangeiros para não 
cultivar! 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Os estrangeiros não as recebem gratuitamente, recebem como 
prêmio do engajamento, e assim como se dão aos nossos voluntários 200 e 300$, dão-se terras que não 
valem este dinheiro nos lugares onde existem. 

Constantemente se fala aqui de excessos de recrutamento feito nas províncias do norte. Mas creio 
que o nobre senador que ainda hoje tocou neste ponto não atendeu para as tabelas que acompanham tanto 
o meu relatório do ano passado, como o deste ano. Se olhasse para elas, veria que o Rio Grande do Sul o 
ano passado deu 770 praças para o exército, que o Rio de Janeiro 319 praças, que outras províncias do Sul 
deram recrutas nesta proporção. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Quantos de Minas? 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Deu 81. 
O SR. COSTA FERREIRA: – E o Maranhão? 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Eu digo ao nobre senador... deu 112. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Bendito Deus! Minas dando 81 recrutas, e o Maranhão 112! 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Mas note que o Rio de Janeiro deu 319 praças, o triplo quase do 

Maranhão. Não há razão de queixa para se dizer que se recruta mais nas províncias do Norte do que nas 
do Sul. 

Sr. presidente, a hora está adiantada, não incomodarei mais o senado, posto que tivesse de 
responder a uma reflexão do nobre senador pela Bahia. Se a discussão continuar terei ocasião de dizer 
mais alguma coisa. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O SR. PRESIDENTE: dá para ordem do dia a continuação da 2ª discussão do orçamento, sendo 

convidado o Sr. ministro da justiça para assistir à discussão do ministério respectivo. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 40 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Orçamento da guerra. Discurso do Sr. Costa Ferreira. Votação. – Orçamento da justiça. 
Discursos dos Srs. D. Manoel e Eusebio de Queiroz. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do 1º secretário da câmara dos Srs. deputados, participando ter sido 

sancionado o decreto da assembléia geral legislativa que dá nova organização ao corpo diplomático 
brasileiro. – Fica o senado inteirado. 

O SR. PRESIDENTE: – Segue-se a apresentação de requerimentos, pareceres de comissão, projetos 
ou indicações. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, pedi a palavra tão-somente para rogar a V. Exª. haja por 
bem prestar alguma atenção ao que veio ontem impresso no Jornal do Commercio. 

Vejo que o art. 6º do contrato que se fez com esta folha para publicar os nossos trabalhos diz – que 
ele não admitirá algum artigo que contenha ataques pessoais a qualquer membro do corpo legislativo, salvo 
o caso de defesa própria, sob a firma do ofendido. – Ora, sendo isto assim, parece-me que não pertence ao 
Jornal do Commercio ocupar-se dos casos de honra relativos à pessoa dos senadores, entretanto leio no 
número de ontem – Das diligências a que nos demos para averiguar as circunstâncias de um fato tão sério 
para a honra dos cavalheiros nele envolvidos, colhemos o que vamos referir sobre a fé de pessoas muito 
respeitáveis. – Vê-se por estas palavras que o Jornal do Commercio vem julgar dos casos de honra dos 
nossos colegas; e não lhe é isto proibido pelo contrato que fez? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu não quero tratar desse caso, digo simplesmente que o Jornal publicou isto, e julgou essa 
ocorrência um caso de honra, quando não lhe pertencia esta tarefa. Se porventura aparecem entre nós 
esses casos, a nós senadores é que cabe, como se diz, lavar a nossa roupa suja em família. Preferiria, 
senhores, ver o Jornal do Commercio, prestar antes todos os seus cuidados à publicação de nossos 
trabalhos, a fim de não acontecer o que tem acontecido comigo. Apareceram erros bem salientes, não digo 
este ano; nos meus discursos, por exemplo, disse eu numa das sessões do ano passado, que quando 
passavam em minha sege pela barreira de Botafogo e pagava os 80 réis, levantava de alegrias as mãos 
para o céu; o Jornal publicou que quando eu passava e pagava os 80 réis, era tal o prazer que tinha que era 
o mesmo que subir para o céu. (Risadas.) De maneira que, pagando os 80 réis da taxa, o prazer que tinha 
era igual ao prazer de subir aos céus! Outra vez, dizendo eu que o júri tinha progredido, prosperado na 
Libéria, escreveu-se – na Sibéria. – Repito-o, preferia ver o Jornal do Commercio não aparecer com esses 
erros em nossos discursos do que vê-lo dizer se tal caso era da honra do Sr. A ou da honra do Sr. B. É bom 
dizer ao Jornal que corte isto; peço-o a V. Exª. porque o art. 6º do contrato, é bem claro. Creio que o Jornal 
do Commercio deve deixar a tarefa de julgar o que é da honra dos senadores a outros redatores estes, que 
não têm nada conosco, podem escrever o que lhes parecer, tanto mais que estou convencido que quando a 
imprensa solta a faísca sobre qualquer indivíduo, se ele tem em casa elementos secos, o fogo arde; mas se 
os elementos são verdes, não pega o fogo; isto é, se o homem é culpado, há de por força ter paciência, e 
mudar de vida; se não é, o que diz a imprensa não lhe prejudica. 

Foi para isso que pedi a palavra, a fim de chamar a atenção de V. Exª. sobre o Jornal do Commercio, 
que, segundo o meu parecer, não deve ser juiz das nossas causas. 

O SR. PRESIDENTE: – Hão de ser tomadas em consideração as observações do nobre senador. 
 

ORDEM DO DIA 
 
Estando presente o Sr. senador ministro da guerra, continua a 2ª discussão, adiada pela hora na 

última sessão, do art. 6º e seus parágrafos da proposta do poder executivo orçando a receita e fixando a 
despesa geral do império para o exercício de 1852 a 1853, conjuntamente com as respectivas emendas da 
câmara dos Srs. deputados. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, eu não desejo votar contra o orçamento da guerra, 
porque não quero que se diga, nem por sombra, que desejo enfraquecer o brio das nossas tropas, o 
prestígio delas; quero que o Sr. ministro tenha tudo quanto é necessário para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



essa guerra que não sei se já arde ou não; mas como o nobre senador falou ontem sobre este objeto que 
toca muito de perto a lavoura, como ele ontem se queixou de que dois escravos tinham sentado praça, ou 
desconfiava que tivessem sentado praça, como a este respeito o Sr. ministro fez algumas reflexões, força é 
que eu diga também alguma coisa. 

Vou falar a respeito deste orçamento por dois motivos: 1º, pela utilidade pública e pela lavoura; 2º, 
pela honra do exército. V. Exª. é testemunha, Sr. presidente, da minha tão humilde súplica, tão atenciosa ao 
Sr. ministro da marinha. – Sr. ministro, lhe disse eu, é uma queixa geral nesta cidade, de que os escravos 
de seus habitantes vão sentar praça; eu rogo a V. Exª. que preste toda a sua atenção, expeça as ordens 
necessárias para que cesse este abuso. – E nessa ocasião apontei um fato; disse que um parente meu 
tinha aqui 6 ou 8 escravos, dos quais dois foram sentar praça; que se no número de oito escravos dois 
foram sentar praça, vejam os nobres ministros nesta proporção quantos escravos não vão sentando praça. 
Entendi que o meu requerimento seria bem atendido; mas estou persuadido que não; que o Sr. ministro da 
marinha disse lá consigo: – Estás enganado; tu és membro da oposição; tu ousas dizer alguma coisa contra 
os ministros? Tu és do número dos perdidos; tem paciência, sofrei. – Porque se S. Exª. julgasse que devia 
atender às minhas palavras, ele se entenderia com o seu colega, daria providências, providências que julgo 
fáceis, mui fáceis para obstar a este grande mal. 

Senhores, quanto custa hoje em dia um escravo? Se os chegados da África contra a lei são vendidos 
por 1:000$ fiados por dois anos, entrando depois a vencer um juro, e escravos que vêm cheios de 
moléstias, quanto custarão os nossos já civilizados, já traquejados no serviço? Posso asseverar ao Sr. 
ministro que esse meu parente não dava nenhum desses escravos, que estavam na praça, nem por 
1:000$000. Felizmente não foram eles logo mandados para o Sul; se fossem, adeus escravos! 

Não se fez caso nenhum do meu requerimento baseado em justiça. O Sr. Montezuma queixou-se que 
além de dois escravos que desconfia estarem com praça no Sul, outro também, já estava na Praia 
Vermelha com praça. Eu mesmo ontem disse que um escravo meu, rapaz gentil e ainda novo, mulatinho um 
pouco claro, em que tinha alguma confiança, por quem mandava aqui cobrar algum dinheiro, esse rapaz, 
digo, assentou que era boa a vida de soldado, e desapareceu; não digo que ele já sentou praça, mas 
desconfio. Recomendei a um oficial meu amigo que tivesse cuidado de examinar os que fossem sentar 
praça; há poucos dias mandou-me dizer que lá estava um; mas vim a saber que não era o meu. Sobre isto, 
Sr. presidente, a influência é tal nos escravos, que eu tinha um moleque de 13 anos; saiu de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



casa, vestiu-se, calçou-se, entrou em casa de um vizinho que o conheceu, que lhe perguntou "Onde vais 
assim"? – Vou sentar praça. – O vizinho agarrou-o e o trouxe. Todos eles querem sentar praça. 

Ora, Sr. presidente, se assim continua, qual será a sorte dos lavradores, dos habitantes desta cidade 
que têm escravos, e então com esta guerra? O escravo que se quiser livrar do senhor, em véspera de 
embarcar tropa para o Rio Grande vai sentar praça, e lá vai no vapor para o Rio Grande, e o senhor que o 
perca; é 1:000$ de menos, bagatela! O Sr. ministro fez tão pouco caso disto, que assentou que era 
bagatela, que não fazia mal nenhum; e por quê? Porque diz o Sr. ministro da guerra que de outro modo o 
exército diminui; há muitos embaraços de se indagar se o homem é escravo ou não é. Mas que dificuldade 
há nisto? Eu não vejo nenhuma; bastava que quando aparecesse qualquer indivíduo, o obrigassem a 
apresentar alguns documentos. Note-se que isto não precisava praticar com todos, porque geralmente os 
escravos entre nós são todos, ou negros ou mulatos. 

UM SR. SENADOR: – Há alguns muito alvos. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Quando aparece algum muito alvo, excita logo a compaixão; diz-se: 

"Este homem merece ser forro," mormente se são raparigas. Podemos dizer que todos os nossos escravos 
são negros e mulatos... Falando assim, eu não quero nem por sombra atacar a gente de cor negra ou 
parda; há homens negros e pardos que têm a alma branca, que têm costumes puros, muito mais puros que 
muitos brancos: é certo que alguns também têm a alma escrita na cara, aos quais se pode dizer: "Tu tens a 
alma escrita na cara, tens a alma tão negra como a tua cara." Mas pela cor não é que faço desprezo deles: 
acaso não conheço quem foi Henrique Dias? não conheço quem foi Camarão? acaso o senado não 
conhece as virtudes, o saber do meu amigo o Sr. Rebouças? Eu não falo, pois, contra as cores, falo 
geralmente do que se observa. Pouco custava ao Sr. ministro da guerra dar as suas ordens a este respeito, 
e elas podiam produzir bom resultado. Por toda a parte, por todos os cantos há inspetores de quarteirão, há 
delegados, há subdelegados, há esse enxame de empregados de polícia, cujos nomes nem sei mais; a 
esses homens, pois, que fossem sentar praça podia-se perguntar: "Você donde é? onde mora? quem é o 
seu subdelegado? que documento traz? etc., etc." Há coisa mais fácil do que isto? Mas não se quer fazer 
diligência nenhuma, por quê? Porque por esta maneira aparecerão poucos voluntários, o exército será 
diminuído! Ah! Sr. ministro da guerra, quer V. Exª. compor o exército com escravos? Acaso ignorará V. Exª. 
que depois que os escravos já livres ou libertos foram admitidos nos exércitos romanos, os bárbaros se 
assenhorearam de Roma? Ignorará que todos os escritores concordam em que isto assim aconteceu, 
porque esses escravos não tinham pátria, e, não tendo pátria, não tinham 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



interesse em defender Roma? que foi essa a causa principal por que os bárbaros se assenhorearam de 
Roma? 

Mas o exército é pequeno e essas medidas podem embaraçar o seu aumento. Ora, Sr. ministro da 
guerra, entende V. Exª. que o exército por ser grande é que há de obter vitórias? Eu não me remonto à 
antigüidade para mostrar ao nobre ministro quem venceu esse grande exército de Xerxes, não tratou das 
nações antigas, vou falar desse homem a quem muitos do seu tempo deram o nome de Alexandre 
moderno, que depois os mais sensatos deram o nome de Quixote do Norte, falo de Carlos XII. Pergunto ao 
nobre ministro: Com que gente venceu aos russos Carlos XII? qual era o exército desse monarca nessa 
célebre batalha de Narwa? qual era o exército de Pedro, o Grande? Eu, Sr. presidente, estou fraco de 
memória; sou pouco lido nas coisas militares; porém se a memória me não falha, creio que Carlos XII 
apenas tinha 8.000 homens e Pedro, o Grande 80.000; entretanto qual foi o resultado? Carlos XII com os 
seus 8.000 homens bateu um exército de 80.000; destes, 30.000 foram mortos, deu-se quartel a 20.000; o 
resto foi debandado, fugiu, e Carlos XII ficou senhor do campo da batalha. Ficou porque o seu exército era 
grande? Não, foi porque o seu exército era bem disciplinado, porque ele sabia que as virtudes de um militar 
são muitas vezes as virtudes de um frade. E a este respeito, lembra-me de um caso; estando eu em 
Portugal, fazia-se um exercício no tempo do Sr. D. João VI, a que assistiu o general Lannes, um homem 
que pelas suas virtudes bélicas chegou ao posto de marechal de França. Perguntou-lhe o Sr. D. João VI 
"que dizeis de minhas tropas? – Acho aqui uma coisa, respondeu o general – E o que é'? – É que acho os 
soldados com caras de frade e os frades com caras de soldado." (Risadas.) Ora, eu também aqui acho, 
como Lannes em Portugal, os soldados algum tanto com caras de frade e os frades com caras de soldado; 
entretanto que uns, os frades, devem ter uma cara assim de anacoreta, de homens que devem estar 
cobertos de cilícios; e outros, os soldados, devem ser robustos e fortes. 

Para isso é preciso que os soldados sejam bem tratados; e a este respeito contarei um caso 
acontecido a Carlos XII com um granadeiro. Tinha um granadeiro se servido do jantar de um pobre lavrador, 
jantar que ele tinha destinado para si e sua família; veio o lavrador queixar-se a Carlos XII: esse homem 
célebre não consentia essas licenças que se deixam muitas vezes aos vencedores, e de que 
desgraçadamente Pernambuco foi vítima; ele sabia cortar a licença dos soldados; mandou chamar ao 
granadeiro, e lhe disse: "Comeste o jantar deste lavrador, que o tinha para si e sua família? – É verdade, 
respondeu o granadeiro, que comi o jantar; porém, o que posso asseverar a V. M. é que não fiz tanto mal a 
esse lavrador, como V. M. faz ao seu rei." Ai do nosso granadeiro que assim falasse! Mas Carlos XII meteu 
a mão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



na algibeira, e deu 10 ducados ao homem, cujo jantar tinha sido comido pelo granadeiro; voltou-se 
pacificamente para o granadeiro, e disse: "É certo que tirei o reino a esse rei, mas não tirei nada para mim." 
Era assim que se tratavam os militares; era necessário estimular os soldados, ter atenção para com eles, 
tratá-los bem. 

Mas, senhores, porventura terão brio os soldados brasileiros que forem açoitados por homens que já 
foram escravos, e que estão com praça nas fileiras? Não se pode dar muitas vezes o caso de sofrerem os 
nossos soldados a pena da chibata, executada por homens que já foram escravos? Não podem até ser 
chibatados os guardas nacionais, sofrer este castigo? Não pode acontecer que hoje em dia, que estão 
misturados os guardas nacionais com a tropa de linha, que um escravo que tem praça na 1ª linha seja o 
executor da sentença da chibata contra um guarda nacional? E é assim que nós podemos ter tropas 
briosas?... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador que se restrinja o mais que puder à matéria. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Pois na matéria estou eu; quero mostrar que não se deve amesquinhar 

o brio dos soldados; quero mostrar que os escravos, entrando em linha com homens livres, desonram a 
tropa; como hei de falar para mostrar isto? Quem me dera a sorte do Sr. Carneiro Leão, com quem V. Exª. 
não ralha! Desejava aprender com ele a norma de falar. 

Mas, digo eu, Sr. presidente, que é necessário atender muito que tropas sem brio nada podem fazer, 
que homens que são açoitados por escravos perdem a honra. 

É por este motivo, Sr. ministro, que eu rogo a V. Exª. que, olhando para o interesse da lavoura, 
olhando para a honra militar que fica decerto embaceada, empanada, ombreando homens livres com 
escravos, dê todas as providências para que os nossos escravos não fiquem na praça; e isto é coisa mui 
fácil. Nem tema V. Exª. que o exército fique mais ou menos numeroso, não é isto que nos há de tornar 
vitoriosos ou vencidos; disciplinado, o quero eu; mas, para isso é necessário que se não pratique com os 
soldados as injustiças que se tem praticado. Também não sei para que essa desigualdade entre as 
províncias, verbi gratia, de Minas, que dá vinte deputados, e por conseqüência tem uma grande população, 
dá 81 recrutas, entretanto que o Maranhão que dá 4 deputados, dá 112. Por que será isto? Das províncias 
do Norte tiram-se os homens casados, que chegam aqui acompanhados de suas mulheres: acontece o 
mesmo a Minas? O Sr. ministro diz: "Como provais que essas mulheres são legítimas?" Se nós não 
conhecêssemos o espírito das nossas brasileiras, as dificuldades, os embaraços que tem uma michela de 
vir lá do Pará ou do Maranhão acompanhando o recruta até o Rio de Janeiro, poder-se-ia duvidar de que 
essas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mulheres fossem legítimas. Pensa o nobre ministro que as nossas brasileiras são como essas mulheres 
francesas de quem dizia Bonaparte, que acompanhavam o exército além dos Alpes, à Itália, que se metiam 
dentro das baionetas? Não; elas que chegam a vir até o Rio acompanhando esses homens, é porque são 
suas esposas; acreditando que, chegando aqui, apresentando o seu requerimento molhado de suas 
lágrimas serão atendidas. 

Os jornais anunciam todos os dias: "Entraram tantos recrutas com suas mulheres;" denuncia-se esta 
violência do recrutamento aqui no senado; e o que diz o Sr. ministro: "Como provais que são casados? 
Como se há de reter esses homens nos lugares onde são recrutados até que se justifiquem, se não há 
cadeias nesses lugares?" O abuso que se pratica no recrutamento é tal, que se pede aqui uma quantia não 
pequena para o transporte desses homens que vieram atormentados do Norte para aqui; pede-se uma 
quantia não pequena para os fazer regressar às suas províncias; o que indica que não vem um ou outro 
recrutado contra as instruções, mas muitos. Entretanto vê-se isto, e ainda não se mandou castigar a um só 
desses déspotas que tem feito esse recrutamento injusto! Ainda um só não foi punido! 

Eis aqui a causa dessas deserções. Vêm esses homens do Norte até aqui; vêm homens recrutados 
violentamente, contra a lei; aqui chegam, quando não morrem na viagem; aqui reconhece-se que eles foram 
injustamente recrutados, pois até se pede não pouco para o seu regresso; cada um desses recrutas vai 
gritando por todas essas províncias: "É tal a nossa desgraça, patrícios, que o ministro mesmo conheceu a 
injustiça que se nos fez; conheceu claramente que éramos velhos, aleijados, casados, etc., mandou-nos 
embora; mas não nos pagou os dias de serviço que perdemos dos nossos trabalhos; nossas mulheres 
ficaram desamparadas; e no entanto, esses que nos recrutaram não são castigados, nem repreendidos; 
podem fazer o que quiserem; podem ter certeza que no Rio não se trata disso, porque é necessário, as 
circunstâncias são tais que não se pode recrutar de outro modo!" E quereis ser soldados? quereis que o 
soldado brasileiro não deserte? Para avaliarmos a desgraça de qualquer indivíduo, é necessário supor-nos 
no seu lugar. Suponha V. Exª. que não era ministro da guerra, que era um pobre homem matuto, que só 
tratava da sua lavoura, casado, e carregado de filhos, que era recrutado; diga-me V. Exª., podendo desertar, 
V. Exª. não desertava? Eu confesso ingenuamente que desertava. Se me mandassem na forma da lei, eu 
havia de ser pontual no cumprimento de meus deveres; mas se fora casado, tivera filhos, fosse obrigado a 
abandoná-los, apresentando meu requerimento não fosse atendido, continuasse preso, eu desertava. 
Todos esses homens que aí estão têm o arbítrio de fazerem tudo quanto quiserem. São tiranos, e tiranos 
piores que Nero. Lembremo-nos, senhores, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que num país constitucional o homem só deve ser escravo da lei, e não de outro homem. Se em virtude da 
lei um homem for condenado num país livre a carregar pedras, é mais livre, em minha opinião, do que um 
homem que passeia nas praças de Constantinopla: a verdadeira liberdade é só obedecer à lei, e não à 
vontade, ao arbítrio de um déspota. 

Mas, eu estou persuadido que V. Exª. há de arripiar carreira, porque é brasileiro, e sem dúvida tem 
desejos de tornar feliz a sua pátria. Estou persuadido que V. Exª., que mandou ir embora a esses recrutas, 
há de mandar castigar a esses recrutadores que continuarem nesse caminho desorientado: que V. Exª. não 
há de consentir que o brio de um soldado brasileiro seja empanado por ombrear com ele escravos. E como 
estou persuadido disto, estou certo que V. Exª. não há de ficar mal comigo... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Nem nunca estive. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Eis o que se me oferece dizer. 
Discutida a matéria, é aprovado o art. 6º, com as emendas da câmara dos Srs. deputados. 
Achando-se na antecâmara o Sr. ministro da justiça, são eleitos por sorte para a deputação que o 

deve receber, os Srs. Jobim, Maya e Carneiro Leão; e sendo introduzido com as formalidades do estilo, 
toma assento na mesa, e entra em 2ª discussão o art. 3º da proposta do orçamento, com as respectivas 
emendas da outra câmara. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, antes de entrar no exame das diferentes rubricas do orçamento 
da justiça, peço licença a V. Exª. para fazer algumas considerações gerais acerca de alguns tópicos 
importantes do relatório do ministério da mesma repartição, que foi apresentado este ano ao corpo 
legislativo. 

Considero imprudente e inexata a asserção que aparece em um dos primeiros períodos deste 
relatório, na parte relativa à tranqüilidade pública e segurança individual. Eu vou ler o período a que me 
refiro para sobre ele apresentar, não novas considerações, mas repetir na presença do Sr. ministro da 
justiça as que tive a honra de fazer, tanto quando se tratou da resposta à fala do trono, como em outra 
ocasião. Diz o relatório: "Releva não dissimular contudo a existência de uma propaganda que aconselha, 
por meios revolucionários, reformas radicais nas instituições adotadas pela nação." Dei, Sr. presidente, a 
devida atenção ao discurso que o Sr. ministro da justiça proferira na câmara dos Srs. deputados quando se 
tratava deste objeto; e por mais que procurasse achar os argumentos, os fatos com que S. Exª. pretendeu 
demonstrar a verdade desta tão importante asseveração, confesso a V. Exª. que não os achei senão na 
declaração de que algumas folhas, alguns jornais, se não de todas, ao menos da mor parte das províncias 
do Norte, publicavam idéias que pouco se coadunam com a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



forma de governo que felizmente nos rege. Foi este o único argumento com que S. Exª. provou a 
asserção do seu relatório nesta parte, asserção que fora combatida na mesma câmara dos Srs. 
deputados. 

Senhores, ainda que fora verdade que existe uma propaganda que quer reformar as 
instituições do país por meios revolucionários, o Sr. ministro da justiça não o devia dizer em um 
documento tão importante como este, por isso tachei de imprudente esta asseveração. O que 
dizem as folhas escritas pelos publicistas de Palermo? Dizem que no país há um grande partido 
que não quer a monarquia constitucional representativa. V. Exª., o senado todo há de ter lido o 
Arquivo Americano, em que por diferentes vezes se tem publicado esta mentira, esta calúnia, este 
ultraje ao país. Ora, quando as folhas escritas pelos publicistas de Palermo recebessem este 
relatório, não achariam nele um argumento em favor dessa sua opinião? Sem dúvida nenhuma; 
porque o Sr. ministro da justiça dá por averiguado o fato de que no império há uma propaganda 
contra as instituições do país. Só há uma diferença para os publicistas de Palermo, e é que eles 
consideram a propaganda em maior escala do que considera o nobre ministro da justiça, mas 
ambos estão de acordo em que há uma propaganda que quer destruir as instituições do país por 
meios revolucionários. 

Ora, Sr. presidente, quando já no tempo em que S. Exª. apresentou o seu relatório ao corpo 
legislativo havia todo o receio de uma luta nas margens do Prata, quando estávamos receosos e 
com fundamento de que a guerra arrebentaria naquela parte da América Meridional, não era 
altamente imprudente que se fizesse ao corpo legislativo semelhante revelação? Não era altamente 
imprudente que o governo fosse o primeiro que dissesse aos publicistas de Palermo: "As vossas 
asserções têm fundamento; no país com efeito há essa propaganda de que tanto haveis falado em 
vossas folhas?" Para que semelhante asseveração? Que fim teve em vista o Sr. ministro da justiça 
quando escreveu este pequeno período do seu relatório? Seria prevenir o país para receber certas 
e determinadas medidas que já estavam na mente do nobre ministro? Seria para que o ministério 
de que S. Exª. fez parte, inculcando-se como o único que tem a força suficiente para obstar aos 
planos da propaganda, assim se tornasse necessário, indispensável, porque sem ele a propaganda 
iria criando raízes, tomaria corpo, e chegaria ao estado de lançar por terras as instituições do país, 
ou pelo menos de as abalar nos seus alicerces? Que motivo tinha portanto o Sr. ministro da justiça 
para fazer esta revelação em uma época tão crítica para o nosso país? Quem é, senhores, que vai 
expor aos olhos do estrangeiro o estado infeliz do seu país, porque é sempre uma infelicidade que 
haja essa propaganda ou partido que quer destruir as instituições do país? Quem é que vai expor 
aos olhos de estrangeiro esta infelicidade, principalmente quando precisamos do auxílio de todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



os brasileiros para reunidos podermos sair com vantagem da luta que já então se receava que em breves 
dias aparecesse nas margens do Prata? Não vejo, Sr. presidente, em tudo isto senão imprudência, só 
imprudência e tanta imprudência como a que praticou o nobre ministro da guerra, quando no seu relatório 
dá do país tão triste idéia que nos diz: "Em tantos anos só de um batalhão desertaram 780 praças!" Para 
que dizer isto oficialmente? Para que dar documento das nossas misérias ao estrangeiro? Que resultado, 
que vantagem pode tirar o governo de semelhante imprudência, que fruto pode colher de tais revelações? É 
na verdade inexplicável o comportamento do ministério! 

Mas, é verdade que no país existe uma propaganda, isto é, existe um partido que tenta derrubar a 
forma de governo, que é o mesmo que dizer: Fazer reformas na nossa constituição por meios 
revolucionários! É verdade que há um partido que tenha este fito? Vamos descer à análise. O documento ou 
a prova é a imprensa, é a linguagem descomedida com que algumas folhas, principalmente nas províncias 
do Norte, se exprimem acerca da necessidade de uma constituinte, e outras vão adiante, exprime-se acerca 
da necessidade da mudança da forma do governo. É isso novo? Esta propaganda começou desde que os 
Srs. ministros tomaram conta do leme do estado? Esta linguagem desabrida, descomedida, é de 1849 para 
cá? antes que os Srs. ministros tomassem conta do poder, alguns jornais não se serviam dessa linguagem? 
Alguns jornais não ousavam atacar o que para nós é de mais sagrado no país? Algumas falas não 
sustentavam da maneira a mais escandalosa a mudança da forma do governo? São porventura fatos que 
desconhece alguém no país, mormente os membros desta casa? Quando estávamos em oposição, e a 
imprensa do governo sustentava idéias de ordem, não fomos nós acusados da maneira a mais injusta de 
favorecermos, de protegermos as folhas que assim se exprimiam? Na corte mesmo, não sabe V. Exª., Sr. 
presidente, que algumas folhas tiveram a imprudência e o arrojo de transcrever artigos horrorosos de uma 
folha cuja linguagem era mais que cínica, e que se publicava na capital de Pernambuco? Não eram amigos 
políticos dos que então estavam na oposição que se acusavam de darem toda a proteção ao indivíduo que 
escrevia nessa linguagem tão cínica? Não se chegou até a acusar ao partido denominado Saquarema de 
ter empregado esforços para mandar vir de Pernambuco esse que assim escrevia? Os Srs. ministros não 
foram acusados de escrever artigos horrorosos nesse papel imundo que hoje é órgão do ministério, e que 
então tinha outra denominação? Não tivemos o trabalho de nos defender constantemente, de declarar que 
nem nós, nem os nossos correligionários éramos capazes de escrever artigos como esses que apareciam, e 
de proteger e animar os que os escreviam? O nobre senador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pela Bahia não teve ocasião de levantar a sua voz na câmara temporária para defender os seus 
amigos, para reprovar o procedimento que então tinha essa folha, que não era Correio da Tarde, 

que tinha outro nome, quando transcrevia esses artigos horrorosos do jornal intitulado Nazareno? 

Ora, senhores, nesse tempo dizia alguém que havia uma propaganda que tinha por fim destruir as 
nossas instituições por meios revolucionários? Um ou outro indivíduo parcial, mesmo dominado 
pelo ódio, atribuía a homens que em toda a sua vida tinham dado provas do seu amor às 
instituições, atribuía tanto alguns desses artigos, como mesmo proteção aos que escreviam; 
todavia, força é confessar, o ministério de então, a quem fiz oposição, nunca disse uma só vez, 
nem em relatórios, nem no corpo legislativo, que no partido saquarema havia uma fração dele que 
tentava destruir as instituições monárquicas por meios revolucionários, porque na verdade fazia 
justiça ao partido. No partido saquarema não havia alguns indivíduos que tentassem contra as 
instituições do país, e todavia nós, que fazíamos parte da oposição, éramos acusados de darmos 
apoio a essa folha tão cínica a que me tenho referido; nós pagávamos pela imprudência de um 
foliculário que para seus fins, ou para encher papel, transcrevia muitos artigos dessa imunda 
folha, artigos em que não era poupado nem mesmo aquele que pela constituição é sagrado e 
inviolável. Nesse tempo já se escrevia da mesma maneira pela qual se escreve agora. 

Mas, senhores, podem os partidos ser responsáveis pelo abuso de um ou outro imprudente 
ou louco? Pois os partidos podem ter força suficiente para coibir os excessos de certos 
foliculários? Em todos os partidos não há as escórias ou fezes? Todo o partido é composto só de 
homens honestos, de homens virtuosos, de homens amigos da ordem? Porventura alguns homens 
sensatos há de fazer recair sobre um partido inteiro os desvarios, os desregramentos, os crimes 
de 1, 4, ou 6 homens? Não, por certo. 

Ora, se a linguagem descomedida da imprensa tem uma data tão remota, pois vem de 1827, 
que foi justamente quando a imprensa principiou a desencadear-se a ponto que nunca mais teve 
limites nos seus excessos, se V. Exª., se o senado têm visto que se escreveram folhas em todos os 
tempos nas quais se pregavam as idéias mais anárquicas, nas quais se atacava a honra do cidadão 
da maneira a mais horrorosa, como ir buscar essa prova de que há propaganda na imprensa, que 
hoje não faz mais do que escrever o mesmo que já se escrevia, com a diferença de que então um 
periódico se chama Filho do Sete, e hoje Argos, outro era chamado Sete de Abril e hoje tem 
outro nome? Pode dar-se hoje no país a importância que parece dar o Sr. ministro da justiça à 
imprensa? Senhores, é uma calamidade que a imprensa, que devia ser o órgão da opinião pública, 
no estado em que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



se acha atualmente, não pode certamente prestar serviços; nos excessos a que chegou a imprensa é claro 
que ela não pode mais aspirar às honras de ser o órgão, o intérprete da opinião pública. Entretanto, parece-
me que a única prova que o Sr. ministro da justiça apresenta em apoio das palavras que há pouco tive a 
honra de ler ao senado! E, Sr. presidente, não haverá meio de coibir este excesso? Creio que há meio, e 
facílimo. Lembro-me de quatro palavras de Lafontaine que vem muito a propósito: "Mais faz a doçura que a 
violência." E será isto simplesmente teoria? Não se mostrou no nosso país que a prática está perfeitamente 
de acordo com estas quatro palavras, com esta teoria? Uma das províncias em que se escrevia com o 
maior cinismo (força é confessá-lo) era a do Ceará; uma folha ali se publicava que continha não só idéias 
destruidoras da forma de governo que felizmente nos rege, senão também expressões contra o que para 
nós é de mais sagrado. 

Como se acabou isto? Por doçura. Teve o governo a felicidade de deparar com um brasileiro tão 
distinto como o Sr. Dr. Silveira da Motta; por felicidade da província do Ceará, é este senhor nomeado 
presidente; chega à província, e sem pau nem pedra, como se diz vulgarmente, consegue com toda a 
facilidade fazer com que a folha, cujas idéias eram em verdade anárquicas, cujas idéias todo o homem de 
senso deve reprovar, acabasse. O redator dela curvou-se, não à violência do Sr. Silveira da Motta, mas sim 
à sua doçura: uma simples entrevista com o redator dessa folha fez com que ela acabasse. V. Exª. sabe 
que uma província que estava tão eivada do maldito espírito de partido tornou-se uma das mais tranqüilas, 
os partidos acalmaram; o Sr. Silveira da Motta, sem fazer perseguição a não ser a ladrões e a assassinos, 
praticando unicamente justiça rigorosa com todos os partidos, conseguiu que eles se acalmassem, 
conseguiu que desaparecesse essa imprensa que pregava doutrinas tão contrárias à ordem, conseguiu 
enfim que o Ceará por alguns meses gozasse de uma paz que outras províncias invejam. Qual a 
conseqüência a tirar deste fato? É que se todas as províncias tivessem a felicidade de possuir presidentes 
como o Sr. Silveira da Motta, essa imprensa em que o nobre ministro se apóia para escrever as linhas de há 
pouco que fiz menção, essa imprensa desapareceria, ou se modificaria consideravelmente. Note o senado 
mais: o Sr. Silveira da Motta nas suas idéias está inteiramente de acordo com o partido dominante, mas o 
Sr. Silveira da Motta não foi político, quero dizer, não foi fazer discursos no Ceará, foi governar a província 
segundo as leis, segundo a justiça, não conhecendo como norma de suas ações senão a justiça, fosse para 
o partido caranguejo, fosse para o partido equilibrista, fosse para o partido carrapato. O que é certo é que o 
Sr. Silveira da Motta teve o prazer de ver que nesta casa um nobre senador pelo Ceará, que não apóia o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



atual ministério, proferiu o mais pomposo elogio de sua administração, até lamentou que o 
governo o tirasse dali. 

Ora, Sr. presidente, se porventura meio tão simples, qual o de que se serviu o Sr. Silveira da 
Motta, fosse empregado por todos os presidentes, tenho para mim que as províncias volveriam ao 
estado de paz, que essa imprensa, ou desapareceria, ou modificaria muito a sua linguagem, que 
nem o Sr. ministro da justiça teria este argumento para fundamentar a sua asserção. 

Mas, Sr. presidente, não acharei eu no relatório do nobre ministro a refutação de suas 
próprias asserções? Eu vou ler o relatório, veja o senado que o nobre ministro, querendo fazer crer 
ao corpo legislativo que há uma propaganda que pretende por meios revolucionários fazer 
reformas radicais nas instituições do país, imediatamente parece que destrói a mesma asserção, 
ou não lhe dá importância alguma. Eis as suas palavras: "Felizmente esta (a nação) reconhece que 
só no desenvolvimento destas instituições, subordinado aos princípios cardeais da constituição, 
encontrará grandeza e prosperidade. Os reformadores pois naufragam sempre contra a resistência 
que a seus sonhos opõe a consciência pública, esclarecida pela dolorosa experiência das 
desordens passadas." 

Senhores, aqui não há senão um montão de contradições, de linha a linha não há senão 
contradições! Há uma propaganda que a nação repele. Pois, senhores, quem são os desta 
propaganda? Bem se vê que aqui há figura de retórica, o que é muito usado na redação de um 
relatório; quer dizer: "A nação repele a propaganda, que é, por exemplo, um grupo de indivíduos, 
uma fração pequena que tem este sonho." Note V. Exª., é um sonho, como diz o Sr. ministro, é o 
sonho de meia dúzia de homens a quem a nação repele, cujas idéias rejeita, que merece a pena de 
ser contemplado em um relatório? Que merece a pena de fazer com que em Buenos Aires os tais 
publicistas de Palermo transcrevam nas suas folhas este relatório, que o comentem, não pela 
maneira por que devem, mas pela maneira que lhes convêm? Há imprudência maior? Há falsidade 
mais demonstrada? Digo isto em honra do meu país; oxalá que todos se convençam que isto é 
uma falsidade... 

O SR. PRESIDENTE: – Fala em falsidade em relação ao Sr. ministro da justiça? 
O SR. D. MANOEL: – Falo em relação ao relatório; por minha felicidade acredito que é 

falsidade, porque pouco me importa o Sr. ministro da justiça quando trato do meu país; desejo 
mesmo que ele passasse por menos prudente, por menos exato, que se deixasse levar pelo 
espírito de partido, do que fosse exato o que ele diz; porque, senhores, se não é exato, nós não 
devemos fazer caso dos comentários dos publicistas de Palermo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores, não posso desconhecer uma verdade que todos reconhecem, que há meia dúzia 
de homens que entendem que o país seria mais feliz se porventura tivesse a forma de governo 
que existe nos Estados Unidos. Há homens que, não pensando maduramente nas circunstâncias 
do nosso país, iludindo-se com a prosperidade, com o aumento que se observam nesse outro 
país, aumento e prosperidade devida a causas que são de todos conhecidas, entendem que o 
Brasil não está tão adiantado como os Estados Unidos por não ter a mesma forma de governo. Há 
desses utopistas, desses homens que pouco pensam, pouco meditam, que enfim não atendem 
senão para a prosperidade dos Estados Unidos, sem se importarem com as circunstâncias do 
Brasil. Isto é verdade, mas merecerá a pena de dizer-se no relatório – há no país uma propaganda 
contra as instituições –, e de denunciá-la ante o corpo legislativo? 

Senhores, eu faço toda a justiça à capacidade do nobre ministro, não era possível que ele 
escrevesse essas palavras sem um fim. O fim era tornar-se ele e seus colegas necessários; o fim 
era ver se podia consolidar mais o ministério; o fim era levantar uma grande cruzada contra essa 
suposta propaganda; o fim era fazer crer que o único meio de salvar-nos da propaganda é a 
conservação deste patriótico ministério, sem o qual o Brasil vai a pique, sem ele destrói-se a 
forma de governo que felizmente nos rege. Aqui está a razão, no meu humilde conceito, porque o 
Sr. ministro escreveu essas palavras. 

O Sr. ministro não fundamentou a sua asserção senão na imprensa, e a imprensa é hoje 
como foi no tempo em que S. Exª. esteve na oposição; apesar de que nem S. Exª., nem eu, nem os 
nossos amigos, fôssemos responsáveis por esses abusos, porque muitas vezes protestamos 
contra eles. 

Ainda, Sr. presidente, se contradiz o Sr. ministro no seu relatório! Senhores, este ministério 
em tudo é precipitado, parece que não pensa nem no que escreve, e o que escreve em 
documentos desta ordem, que correm pelo mundo inteiro, que são lidos e comentados! Note o 
senado o que aqui diz o Sr. ministro: "A despeito." 

Senhores, quando há uma facção que tenta destruir as instituições por meios 
revolucionários, é então que a nação toda entra em nova senda, forma associações para promover 
os benefícios materiais do país? Senhores, eu não sei como se escreve tudo isto com tanta 
precipitação! É o espírito de partido infelizmente quem cega os homens que estão tão altamente 
colocados; eles nada vêem senão pelo prisma deste terrível espírito! O espírito de partido ofusca a 
sua razão esclarecida, e então a pena corre, escrevem semelhantes palavras que são contraditas 
no período seguinte, porque, senhores, o coração vai para a verdade; quando se acaba de dizer 
que há uma propaganda que derrama susto e terror, acrescenta-se: "Mas a nação repele, e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



repele tanto que até vai entrar em nova senda, vai reunir-se em associações particulares, os 
capitais particulares começam a arrojar-se corajosas a empresas de vulto." É o espírito de partido 
quem cega o Sr. ministro da justiça; é o espírito de partido quem cega seus colegas, que são 
partidários inexoráveis! As medidas por eles propostas, os relatórios, tudo tem esse cunho do 
espírito de partido que vai perdendo e há de perder o país! É a propaganda que me assusta. 

Sr. presidente, seis homens honestos, inteligentes e imparciais colocados no ministério, 18 
presidentes nas mesmas circunstâncias, e acrescentarei 18 chefes de polícia tirados dos 
magistrados mais honestos, mas inteligentes, isto só bastaria talvez para acabar com essa 
propaganda, se ela existe, para pôr diques aos desregramentos da imprensa, que na verdade não 
acredita a civilização do país, ou ao menos para diminuir a licença que infelizmente observamos 
desde tanto tempo, e que tem ido em crescimento progressivo desde 1827. Se nós atravessamos 
crises tão terríveis e até ameaçadoras, como a minoridade, se temos hoje as nossas instituições 
mais arreigadas, se felizmente não imitamos o exemplo de uma nação que parece que tem sobre 
nós influência, pois que quando ela fazia uma revolução espantosa nós nos conservávamos 
tranqüilos, embora depois aparecesse essa desgraçada comoção de Pernambuco que podia ter 
sido evitada se outro presidente tivesse ido para aquela província, se, por exemplo, o Sr. conde de 
Caxias, cujo tino, bondade e energia são geralmente reconhecidos, acompanhado de uma força 
respeitável; estou convencido, digo, que as desordens de Pernambuco não teriam aparecido, e se 
teriam prevenido tantas desgraças que elas ocasionaram. 

Senhores, onde estão os órgãos dessa propaganda? No corpo legislativo? Eu vejo o contrário; 
todos os senhores da oposição em uma e outra câmara protestam contra essas idéias. O órgão 
único é a imprensa; e a imprensa do nosso país pode-se dizer hoje órgão da opinião pública? A 
imprensa, no estado em que está, pode porventura ser considerada como intérprete dos 
sentimentos dos diferentes partidos que dividem o país? E admira-se V. Exª., admira-se o senado, 
da imoralidade com que se exprimem essas folhas? Essa imoralidade existe nas folhas chamadas 
do governo, estipendiadas pelo ministério. Qual é hoje na capital a folha que se diz órgão do 
ministério? É o imundo Correio da Tarde, folha estipendiada pelo ministério, folha que não pode 
viver senão pelo subsídio dado pelo ministério. Referirei ao Sr. ministro o que me consta a este 
respeito, vejo como estou adiantado, como também a minha polícia é um pouco vigilante. Todos 
os meses remete-se dentro de um subscrito o estipêndio de dois jornais; o sujeito que recebe a 
quantia põe no papel do subscrito – recebi –, este papel volta para a polícia para servir de prova, 
tanto que quem 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



levou o dinheiro o entregou, como que o diretor, ou redator, ou o que quiserem chamar, recebeu a 
quantia remetida. No tempo em que vivia o periódico Brasil, que sustentava o governo, recebia 
500$ mensais, o Correio da Tarde outros 500$, e o Monarquista 150$; aqui tem V. Exª. que se 
gastava 1:150$ mensalmente com estas três folhas; agora dá-se estipêndio a duas, e para quê? 
Para nos insultar todos os dias, a nós membros da oposição do senado e da câmara dos Srs. 
deputados. Há poucos dias houve uma suspensão de uma dessas folhas, faltava dinheiro, consta-
me que se mandara dar ao seu diretor, ou dono, ou que quer que seja, 3 ou 4:000$, porque ele 
estava um pouco atrasado nas finanças, e por isso havia suspendido a publicação da folha. Veja V. 
Exª. a imoralidade com que escreve essa folha que é órgão do ministério, que é estipendiada pelo 
ministério. E consente o ministério que uma folha paga por uma prestação mensal escreva por 
semelhante maneira. Pois o ministério, que devia dar o exemplo da moralidade, deixa que desta 
maneira escreva a folha por ele auxiliada? Consente nessa imoralidade, nesses ataques todos os 
dias, não digo só a este humilde orador, mas aos seus colegas do senado e da câmara dos Srs. 
deputados? Esta folha imunda é assim mantida a expensas do ministério! 

Srs. ministros, o dinheiro não é para isto, é para coisas mais importantes. Quereis dinheiro, 
e dinheiro em grande porção, para distribuirdes pelas vossas folhas, pelos vossos capangas, para 
que esses capangas continuem a insultar os representantes da nação que têm a coragem de 
manifestar suas opiniões. A vossa covardia é tanto maior, porque eu vos ofereço aqui o combate 
na tribuna; aqui podeis responder; mas não, consentis, se não mandais, que eu seja insultado, 
injuriado com meus colegas nessa folha imunda, que é hoje o primeiro órgão do ministério na 
corte do império. 

Atenda para isto, Sr. ministro da justiça; se V. Exª. quer que a imprensa comece a moralizar-
se, deve principiar por essa folha que se diz órgão do ministério, e que geralmente se afirma que é 
estipendiada pelo ministério, que sem esse estipêndio não pode viver. Não consinta nesses 
ataques imundos, nessas torpezas, nesses desaforos, com que todos os dias são obsequiados os 
representantes da nação. Se eu quisesse pegar na pena para lhes descrever as vidas... 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. senador se está excedendo. 
O SR. D. MANOEL: – Em quê? 
O SR. PRESIDENTE: – Está dizendo que se quisesse descrever as vidas... 
O SR. D. MANOEL: – Pois a vida pública não pode ser censurada?... 
O SR. PRESIDENTE: – Pode censurar, mas com todo o comedimento... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Eu estou censurando a vida pública, não entro na vida particular de 
ninguém. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas eu estou receando alguma coisa... 
O SR. D. MANOEL: – Não receie V. Exª. nada; não tenha medo; nesse lugar é preciso ter 

coragem... 
O SR. PRESIDENTE: – Devo usar de alguma autoridade maior para com o nobre senador, 

porque tenho receio, e desejo que não se exceda. 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. pode usar dessa sua autoridade, e eu lhe obedecerei; se V. 

Exª. não quer que eu censure os ministros, eu lhe obedecerei; porém pratica um arbítrio... 
O SR. PRESIDENTE: – Quando o nobre senador disse que ia descrever vidas, confesso que 

tive medo. 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. bem sabe que eu não tenho direito de escrever a vida privada 

de ninguém; se quisesse descrever a vida pública dos Srs. ministros, bem vê que achava 
muitíssimos motivos para censurá-los; só eu pratico excessos no parlamento quando algum dos 
Srs. ministros os tem praticado talvez maiores. V. Exª. pensa que não faço estudo hoje sobre as 
discussões do parlamento; o que se pode me censurar é um pouco de calor, mas V. Exª. vê que 
naturalmente falo sempre assim; nasci assim; e quem nasce torto tarde ou nunca se endireita. 

Todos nós temos os nossos defeitos; eu, graças a Deus, não tenho outros que muitos têm: 
esta é a diferença; nessa parte, graças a Deus, tenho um conceito que ninguém me pode roubar. 
Tenho defeitos, mas no essencial não tenho medo que ponham em público a minha vida; se tenho 
nela crimes mandem-me responsabilizar. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pode discutir, ninguém está falando contra a sua 
vida. Como o nobre senador disse: "Se eu lhes fosse escrever a vida", eu fiz um reparo e bom foi 
dizer o nobre senador que se referia à vida pública. 

O SR. D. MANOEL: – Então o Sr. João Manoel Pereira da Silva não escreveu as vidas dos 
nossos homens ilustres? Cometeu algum crime com isso? Os escritores que escreveram toda a vida 
de Cesar não notaram todos os seus defeitos? Plutarco é então um grande criminoso. Portanto, V. 
Exª. deve entender-me em termos hábeis, não esteja prevenido contra mim. Bom é sempre 
deixar-me dar o recado para depois usar do seu direito. 

Sr. presidente, tenho conseguido o meu fim, que foi mostrar que a denúncia de propaganda 
é falsa, e se fosse verdadeira, seria imprudente, principalmente nas atuais circunstâncias. O 
ministério deseja a propaganda, é uma verdade; para quê? Para debelar os seus adversários, para 
conservar-se no poder, porque este ministério supõe que há de ser eterno; sim, supõe que só se 
pode conservar destruindo, e para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



destruir é até preciso inventar falsidades. Mas Deus há de permitir que ele não dure muito, e há de 
permitir para felicidade do país, porque estou persuadido que este ministério leva o país ao 
abismo. Um ministério eivado do espírito de partido não pode fazer a felicidade do país, são seis 
partidários encarniçados que não admitem conciliações, que dizem que é utopia. Quando o Sr. 
ministro da justiça estava na oposição, não teve dúvida de abraçar a bandeira da conciliação, 
porque viu que ela lhe facilitava os meios de subir ao poder: e não censuro que tivesse essa 
ambição, porque é uma ambição justa que tem por fim servir ao país; censuro-o porque, apenas 
no poder, abandonou essa bandeira, e para sustentar-se emprega meios que vão fazer a desgraça 
do país. 

Passarei agora ao trecho do relatório do Sr. ministro relativo à segurança individual. V. Exª., 
Sr. ministro, não me poderá dar notícias do processo que se diz instaurado, ou que se vai 
instaurar sobre a morte do presidente do Rio Grande do Norte, o Dr. Neves? Não me dirá qual é o 
seu juízo acerca dos motivos do falecimento do Sr: Dr. Neves? Não é sem razão suficiente que faço 
esta pergunta. No relatório deste ano nada disse a tal respeito, mas no ano passado diz o 
seguinte: 

"O falecimento repentino do presidente da província do Rio Grande do Norte, o bacharel José 
Pereira de Araujo Neves, deu lugar a suspeitas de envenenamento. Mais uma vez (note-se bem a 
malícia destas palavras) foi atribuído a um partido político tão horroroso crime!" Isto com ponto de 
admiração. 

Para baixo lê-se: 
"Fizeram-se naquela província alguns exames e indagações; e nesta corte foram examinados 

o estômago e líquidos que foram enviados, e por ora nada aparece que demonstre a existência do 
crime." 

Este artigo tem duas partes, a primeira é falsa... 
O SR. PRESIDENTE: – Falsa? O nobre senador não deve servir-se dessas expressões. 
O SR. D. MANOEL: – A doutrina do artigo é falsa, e eu vou demonstrar. V. Exª. pode me 

tolher o direito de dizer isto e de demonstrá-lo? 
O SR. PRESIDENTE: – Pode impugnar a doutrina, mas sem empregar palavras que 

ofendam. 
O SR. D. MANOEL: – Digo que hei de dizer... 
O SR. PRESIDENTE: – Explicando o nobre senador a explicação que faz da palavra, estou 

satisfeito. 
O SR. D. MANOEL: – Isso é novo! 
O SR. PRESIDENTE: – Não é novo, é para manter a ordem nas discussões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Pois V. Exª. pode impedir-me de dizer que uma proposição do 
ministério é falsa? Se V. Exª. insiste, então declaro que estou coacto. 

Como dizia, a primeira parte é falsa. 
O SR. PRESIDENTE: – No sentido em que o nobre senador explicou; senão, não admito. 

Eu quero evitar tudo quanto for personalidade. 
O SR. D. MANOEL: – Pois aqui há personalidade em dizer que uma proposição do relatório 

é falsa? 
O SR. PRESIDENTE: – Mas o nobre senador dizendo que é falsa não diz que quem 

escreveu o relatório cometeu uma falsidade? 
O SR. MANOEL: – Que dúvida?... 
O SR. PRESIDENTE: – É o que não admito; isso é que é personalidade; perdoe o nobre 

senador. 
O SR. D. MANOEL: – Eu vou provar que a proposição é falsa. Fala-se de dois crimes 

horrorosos, atribuídos a um partido político, isto é, na morte do Sr. Dr. Ribeiro, e do Sr. Dr. Neves. 
Note V. Exª., no tempo em que foi assassinado o Sr. Ribeiro não havia na província nenhum 

partido político, ninguém falou nisso, isso é coisa nova. Aí está porque digo que é falso; ninguém 
disse que em 1837 a província do Rio Grande do Norte tinha partidos políticos. Os inimigos de 
certos homens da província atribuíram, em verdade, este crime, não ao partido do Sul, mas a 
alguns indivíduos da capital. Eis o fato averiguado, e, portanto, a asserção de que se atribuía o 
crime perpetrado na pessoa do Sr. Ribeiro a um partido político é falsa. Todos sabem bem, 
ninguém ignora hoje as causas... Ignora-se quem foram os autores, na frase jurídica; mas não se 
ignoram as causas do crime, nem as ignoram alguns ministérios. Tanto não as ignoraram, Sr. 
presidente, tanto os ministérios não tinham idéia de que o crime fosse mandado cometer por 
algum partido político, que, quando fui nomeado presidente do Rio Grande do Norte, um dos 
ministros me disse o seguinte pouco mais ou menos: "É necessário que se forme o processo pelo 
assassinato do Dr. Ribeiro; mas proceda com a maior circunspeção, e faça por acalmar a agitação 
em que ali estão os espíritos; porque as causas desse crime desgraçadamente são conhecidas; 
nele não tem parte alguma a política." O crime é horroroso: é uma desgraça que até hoje ainda 
esteja impune, apesar de se fazerem aquelas diligências que se costumam praticar; mas V. Exª. 
sabe que nesses lugares as diligências ficam quase sempre sem resultado; é sempre algum 
potentado de aldeia que há interessado em que se não descubram os criminosos, e por isso os 
crimes ficam impunes. 

Mas disse o nobre ministro: "Ainda mais uma vez se atribuiu crime tão horroroso a um 
partido político!" E põe um ponto de admiração, que quer dizer muito. O nobre ministro, 
indisposto com esse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



partido a que ele chama político, mas que eu denomino apenas partido do sul, não teve a menor dúvida de 
consignar no seu relatório infundadas imputações, acusações falsas. Não tem provas algumas, e com 
espantosa facilidade diz que a morte do Dr. Ribeiro, e a do Dr. Neves, são atribuídas a um partido político. 
Ora, a primeira não podia ser atribuída a partidos políticos, porque os não havia no Rio Grande do Norte em 
1838; e a segunda, quem não sabe que um perverso, para fazer uma grande desordem na capital da 
mesma província, ousou dizer que o Dr. Neves fora envenenado? Quem ignora que isso foi uma horrorosa 
calúnia? 

Pois, senhores, um ministro da coroa há de levar-se por apaixonadas informações dadas por 
adversários de um partido para fazer tal asseveração em um relatório? É muita imprudência. Mas, pergunto 
eu, por que nos fez S. Exª. uma tal comunicação no relatório do ano passado, e no deste ano nada nos diz? 
Não sabe nada? O processo organizou-se? Qual foi o resultado? Assim como o ano passado nos disse que 
essa morte era atribuída a um partido político, por que não nos disse este ano alguma coisa? Não se vê 
aqui o espírito de partido? Ah! Sr. ministro, quantas folhas não terão afirmado a respeito de qualquer de nós 
as maiores calúnias! V. Exª. bem sabe se tem ou não sido vítima de falsíssimas acusações. Quem é que 
não tem inimigos? E o que fazem os inimigos? Não é imputar-nos coisas que nunca praticamos? Mas, 
senhores, é necessário que um ministro, em um relatório, tenha toda a circunspeção, que não se deixe levar 
por informações falsas e apaixonadas. Mas, pergunto ainda, já se colheu algum resultado desse processo? 
Já está provado que houve envenenamento? Já estão presos, ou ao menos trata-se de perseguir, os 
autores desse crime horroroso? Espero que S. Exª. se digne informar-me a esse respeito quando pedir a 
palavra. 

Como estou falando sobre a província do Rio Grande do Norte, acrescentarei mais alguma coisa. 
É de admirar, Sr. presidente, que em dois mapas dos crimes julgados pelo júri na corte e províncias 

em 1849 a 1850 não se faça menção daquela província. Aqui tenho esses mapas, que vou ler para provar o 
que acabo de dizer. 

O que quer dizer isto? Que razão há para se não fazer menção da província do Rio Grande do Norte 
nestes mapas? A razão é clara, senhores; o Sr. ministro não recebeu talvez os mapas daquela província, e 
não os recebeu porque eles haviam de conter um grande número de crimes cometidos principalmente em 
1850. Eu tenho nas minhas cartas os nomes de todos os assassinados, assim como uma relação dos 
processos que se têm organizado, que são raríssimos. Ainda há pouco se cometeu um crime horroroso, foi 
morto um dos homens principais da província, porque com efeito é um dos mais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ricos. Não há na província talvez duas opiniões acerca do mandante do assassinato; os indícios 
são os mais veementes. Este mandante de que fala a voz pública da província é empregado 
público, é um dos homens que vive na maior intimidade com o presidente da província. Eu, Sr. 
presidente, como sou acautelado nestas coisas, não quero mesmo contar toda a história, não 
quero apresentar os numerosos indícios acerca do crime e do criminoso, porque enfim é objeto 
sério, trata-se de um crime de morte, e eu entendo que não devo acusar a ninguém de um crime 
de morte sem ter as provas na minha mão. 

Mas, Sr. presidente, o que é verdade é que quando o Sr. ministro declara que há diminuição 
de crimes em todas as províncias, que parece que com esta sábia administração o Brasil tem já 
ganho tanto que os crimes quase que se vão extinguindo, eu ouso afirmar que nunca no Rio 
Grande do Norte se cometeram tantos como atualmente. Esta é a província de que tenho cabal 
conhecimento; não falarei da minha aonde nasci, e na qual vão as coisas quase da mesma 
maneira; em outra ocasião me ocuparei dela, agora trato do Rio Grande do Norte. 

A barbaridade tem chegado a ponto naquela província, isto é, é tal o espírito de partido, que 
um homem é preso como recruta, finge-se que ele resiste, a escolta mata-o, mas não se enterra, 
fica 24 horas insepulto para que os corvos o devorem. Tenho a este respeito uma carta muito 
circunstanciada, e devo notar que o indivíduo a que me refiro é pobre e sem influência. Eis como 
vão as coisas no Rio Grande do Norte; e o ministério, emperrado, teimoso, que não respeita senão 
vingança não demite o presidente, nem ordena a esse homem, indigno do alto lugar que ocupa, 
que mude de sistema. A irritação tem chegado ali ao último ponto, senhores. Eu procuro nas 
minhas cartas acalmar a irritação, e persuadir aos meus amigos que devem ter paciência, mas não 
sei se poderei sempre ser ouvido. Bem diziam os rio-grandenses-do-norte: "Quando a nossa 
vizinha província Ceará está tão tranqüila quando todos bem dizem o seu presidente, por que 
você não há de fazer esforços para que mandem para aqui um homem como o Sr. Silveira da 
Motta? 

Eu, Sr. presidente, devo repetir aqui o que disse na ausência do Sr. ministro da justiça. Eu 
atribuía todos os males do Rio Grande do Norte ao Sr. ministro da justiça, quis assim livrar os 
outros Srs. ministros da grande responsabilidade que sobre eles pesa; eles porém querem ser 
solidários; mas eu ainda creio que o culpado de tudo é o Sr. ministro da justiça, de parceria com o 
Sr. ministro da guerra, que é particular amigo do inepto presidente do Rio Grande do Norte. É o 
fatal sistema do Sr. ministro da justiça que tem perdido aquela província, assim como há de 
perder todo o império. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores, quando me recordo do juízo que o Sr. ministro da justiça fazia daquela pobre província, 
quando me lembro mesmo das relações que ele teve com homens influentes do partido do Sul, ao menos 
com um, e que vejo a maneira por que ele hoje se porta com o pobre do Rio Grande do Norte, não sei como 
encare semelhante procedimento, não sei como julgue o Sr. ministro. Pois se quer tomar uma vingança 
daquela província, não está farto com 14 meses de sofrimentos não interrompidos? Eis porque eu não 
posso ter aqui sangue-frio, porque a minha saúde se vai alterando; não posso ser indiferente aos males de 
tantos amigos meus a quem não posso valer, e que por todos os vapores me escrevem cartas pintando-me 
o seu estado, e pedindo-me socorro e auxílio. Eu lhes respondo: "O que posso eu com este governo? Ainda 
não está saciada a sede de vingança decretada pelo Sr. ministro da justiça; é necessário mais tempo, é 
necessário que esse presidente inepto, ignorante e imoral continue a flagelar uma grande porção dos rio-
grandenses-do-norte." Lá andam eles fugidos pelas matas. Ameaçados de processos e de cadeias, 
abandonam suas casas e família, e vivem nas matas. O Sr. ministro da guerra vê isto insensível, não usa da 
sua amizade com aquele presidente para lhe aconselhar uma marcha mais justa, mais acertada. S. Exª. é 
amigo íntimo do presidente, tão amigo que foi quem o obrigou a aceitar a presidência. Não vê o nobre 
ministro que isto é uma vingança baixa e indigna dele? Não vê que é melhor que o governo se vingue neste 
humilde orador, e não nessa porção de desvalidos? Não vê que eles não têm feito mal, que sou eu que na 
tribuna os tenho combatido, e hei de continuar, assim tenha saúde e forças? Mas não; é sobre os meus 
infelizes amigos que há de recair toda a vingança do Sr. ministro da justiça. 

Senhores, veja o senado como às vezes em política um passo qualquer pode trazer as mais terríveis 
conseqüências. Está presente o Sr. ministro da justiça, devo dizer isto na sua presença; não quero que ele 
diga que não sou cavalheiro, que só falo na sua ausência. Senhores, se o partido que triunfou nas eleições 
tivesse mandado para a câmara dos deputados o irmão do Sr. ministro da justiça, nós hoje tínhamos um 
advogado; era provável que ele não consentisse na perseguição feita àqueles que o tinham honrado com os 
seus votos. Mas, por infelicidade do Rio Grande do Norte, está o Sr. Moraes Sarmento naquela câmara, e 
eu aqui, ambos sem nenhumas relações com o ministério; e enquanto a minha infeliz província não for 
atendida, eu não posso deixar de estar inteiramente separado dos Srs. ministros, e de lhes fazer acres 
censuras. Sei que eles não se importam, mas eu continuo a cumprir o meu dever. 

Quer V. Exª. saber o que se está praticando naquela província? Estavam feitos os eleitores, não 
podia haver dúvida sobre a eleição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dos deputados provinciais; mas aconteceu o contrário; fizeram-se tais coisas, que os vinte 
deputados provinciais são todos pertencentes ao partido do Norte; tudo isto com o apoio e 
consentimento do presidente. Mas isso não admira, porque V. Exª. sabe o que se passou na 
câmara dos Srs. deputados. Eu vou dizer ao Sr. ministro da justiça o que disse nas minhas cartas 
para o Rio Grande do Norte. Lamentando o que havia praticado a câmara dos Srs. deputados com 
o deputado eleito por aquela província, disse: "A minha convicção profunda é que o Sr. Wanderley 
não tomou assento por causa do Sr. ministro da justiça." Pois bem; confiados no Sr. ministro da 
justiça, e apoiados na proteção que o ministério dá ao partido do Norte, os homens que a ele 
pertencem praticaram toda a sorte de violências, cometeram toda a sorte de abusos e falsidades, e 
assim conseguiram fazer a apuração que quiseram, e talvez no ano seguinte a assembléia 
provincial seja composta de vinte intrusos, excluídos os legítimos representantes da província. 
Senhores, eu denuncio estes fatos, mas estou longe de apoiar partidos; pelo contrário, trabalho 
por conciliá-los, porque é este o serviço mais relevante que posso fazer à minha infeliz província. 
Se eu não acho salvação para o império, senão na conciliação, na concórdia da grande família 
brasileira, como não hei de procurar conciliar os rio-grandenses-do-norte, que todos 
contribuíram para que eu tenha uma cadeira nesta casa? 

Apesar do estado da província, eu entendo que só um presidente com a habilidade e espírito 
de justiça do Sr. Silveira da Motta, podia chamar à concórdia os infelizes habitantes daquela parte 
do império. Se porventura o governo tivesse mandado um homem como o Sr. Silveira da Motta 
para o Rio Grande do Norte, estou persuadido que as coisas tinham ali tomado a direção que 
tomaram no Ceará. No Ceará, aonde os partidos estavam muito mais encarniçados do que no Rio 
Grande do Norte, e aonde talvez se possa afirmar que há partidos verdadeiramente políticos; no 
Ceará, aonde a imprensa da oposição era assaz descomedida; no Ceará, um homem com tino, com 
habilidade, com justiça, pode neutralizar os partidos da província, pode fazer calar essa imprensa 
que publicava idéias tão contrárias à ordem pública; como um homem como o Sr. Silveira da Motta 
no Rio Grande do Norte não conseguiria o mesmo resultado? Logo que o ministério tivesse a 
felicidade, que não quer ter, de achar dezoito homens como o Sr. Silveira da Motta, não teria de 
ouvir, a respeito de província alguma, o que está ouvindo a respeito do Rio Grande do Norte 
atualmente. 

Mas o ministério, senhores... Para que hei de falar em ministério? Hei de falar em ministro, e 
é no Sr. ministro da justiça, que eu considero presidente do conselho de fato, porque o ministério 
não governa o império. O Sr. ministro da fazenda cuida nas finanças, o Sr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ministro dos negócios estrangeiros está ocupadíssimo com as suas notas sobre os negócios do 
Rio da Prata, sobre as questões com a Inglaterra etc.; os mais senhores cuidam exclusivamente 
das suas repartições, e entregaram ao Sr. ministro da justiça, que tem ombros hercúleos, como se 
vê, o encargo pesadíssimo de dirigir o império todo. É como se explica esse trabalho imenso que 
pesa sobre o Sr. ministro da justiça, e não é tanto com ofícios, é com as cartas particulares que ele 
dirige as províncias. Ora, o Sr. ministro do império não vem para aqui às 10 horas da manhã e não 
sai às 2 da tarde? Tem pouco que fazer. Mas o Sr. ministro da justiça ia para a secretaria às 7 
horas da manhã... 

O SR. PRESIDENTE: – Isto não pertence à matéria da discussão. 
O SR. D. MANOEL: – É para mostrar que não tenho necessidade de dirigir-me ao 

ministério. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas fala sobre os negócios da repartição da justiça. 
O SR. D. MANOEL: – Isto é um incidente. 
Mas o Sr. ministro da justiça é que tem a seu cargo dirigir o império, tudo o que respeita às 

províncias é feito por S. Exª., os outros senhores só se ocupam com as suas repartições; é por isso 
que imputo todos os males do Rio Grande do Norte ao Sr. ministro da justiça, e para lá tenho 
escrito nesse sentido. Como hei de desculpar um pouco o ministério, atenuar a impressão que 
causa esse procedimento tido com os pobres rio-grandenses-do-norte? É fazendo cair todo o 
peso sobre os ombros hercúleos do Sr. ministro da justiça, porque no meu conceito ele é a causa 
de todos os males do Rio Grande do Norte, e porventura do Brasil inteiro. O senado já me ouviu 
fazer a seguinte profecia: – Se o Sr. ministro continuar na sua marcha, as desgraças serão 
incalculáveis. A vingança é mau meio de governo; mas o vingativo pode também ficar sepultado 
debaixo das ruínas a que dá causa. 

Qual é a máxima de todo o tirano, de todo o déspota? V. Exª. sabe que é dividir para reinar. 
É preciso dizer a verdade, o Sr. ministro da justiça não tem hoje amigos políticos... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador bem vê que isso não é discutir. Pode censurar o Sr. 
ministro sobre a sua marcha na administração; mas a que vem o não ter amigos políticos? 

O SR. D. MANOEL: – O que faz o Sr. ministro no Rio Grande do Norte? Quer conservar a 
província dividida em dois campos inimigos; e para quê? Para reinar. É a máxima dos déspotas, 
que aplica perfeitamente ao Rio Grande do Norte. É provável que tenha uma recompensa, que para 
o ano provavelmente os protegidos se lembrem de galardoar os seus serviços. Não há política 
mais ominosa, mais contrária à razão, não há vingança levada a maior ponto. Eu hei de ser 
senador por essa infeliz província! Hei de eu ser obrigado a expor todos os dias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



os sofrimentos de tantos amigos, e censurar os Srs. ministros, sem o menor fruto? 
Veja V. Exª. até onde o Sr. ministro leva a sua vingança. Existia em Pernambuco um 

presidente muito digno, fazia ali uma excelente administração, tão boa como a do Sr. Silveira da 
Motta. A oposição era a primeira a render-lhe elogios, a confessar que esse digno presidente 
procedia com a maior imparcialidade e moderação; que a sorte dos presos políticos era hoje 
menos desgraçada do que até então; e note-se que a mesma oposição confessava uma verdade, 
que esse digno presidente não havia feito um só obséquio ao partido decaído. Esse digno 
presidente principia a sofrer uma oposição acintosa e muito injusta na assembléia provincial, a 
ponto que, tendo ele querido fazer o sacrifício de continuar na presidência, para assim dar uma 
prova ao país e ao monarca que sabia fazer sacrifícios, e preferia os incômodos de uma 
presidência aos cômodos de uma cadeira na câmara dos deputados, esse digno presidente foi 
forçado a pedir a sua demissão. O governo vacilou por algum tempo, até pela dificuldade de achar 
um substituto satisfatório. Consta-me que o Sr. Souza Ramos, talvez sabendo das dificuldades em 
que se achava o governo, escrevera a um dos Srs. ministros dizendo-lhe que estava pronto a 
continuar na presidência. Esta carta chegou pelo vapor inglês de maio; mas como a deputação de 
Pernambuco ameaçava o governo de lhe fazer oposição, este não anuiu à declaração do Sr. Souza 
Ramos, deu-lhe a demissão; deu-lhe a demissão porque a deputação de Pernambuco ameaçava o 
governo de lhe fazer oposição se ele não demitisse o Sr. Souza Ramos. Eis as vantagens de uma 
província grande! Se se tratasse de uma província pequena como a do Rio Grande do Norte, esses 
senhores diriam: "O que nos importa com a oposição de um deputado e um senador?" Assim se 
passaram as coisas! Um presidente que administrava justiça, que tinha um comportamento digno 
dos maiores elogios, foi mudado, quando até se devia instar com ele para ficar. Quando um 
governo tem a felicidade de achar um homem daquela ordem, deve instar para que se conserve no 
seu lugar, e não satisfazer a exigências de deputados. Esse homem que está no Rio Grande do 
Norte, que não serve senão para ensinar matemáticas, que não tem um só título recomendável 
para administrador, é por despeito, acinte, capricho e vingança conservado na presidência para 
acabar de esmagar esse resto de amigos meus naquela província! E hei de eu vir para aqui fazer 
elogios aos Srs. ministros? É o que faltava. A minha consciência, dignidade, honra, deputação 
exigem que lhes faça as mais severas censuras. O meu silêncio importaria a deserção de deveres 
sagrados. 

Queria portanto pedir ao Sr. ministro que se dignasse informar-me se recebeu os mapas dos 
crimes cometidos no Rio Grande do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norte; e se não os recebeu, porque não censurou esse presidente que não enviou os mapas dos 
últimos dois anos. É porque, Sr. presidente, V. Exª. e o senado se horrorizariam do que se tem 
praticado nesse espaço de tempo em uma província que não é das maiores. 

Vou agora fazer algumas reflexões sobre as verbas do orçamento. Começarei pelo supremo 
tribunal de justiça, e irei descendo até aos juízes municipais. 

Ora, Sr. presidente, há tantos anos que os relatórios do ministério da justiça falam da 
necessidade de se alterar a lei do supremo tribunal de justiça, de acabar com essa anomalia que 
existe, de vermos, por exemplo, uma decisão de um tribunal superior revogada pelo tribunal 
inferior; há tanto tempo que se tem apresentado projetos na câmara dos Sr. deputados sobre este 
objeto, e o Sr. ministro ainda julgou necessário que o corpo legislativo se ocupasse dele, 
apresentando mesmo algum projeto. Digo projeto, porque S. Exª. está acostumado já a reformar a 
legislação por meio de projetos; isto está hoje na ordem do dia; o exemplo foi tão bom que o 
nobre ministro da guerra e o nobre ministro da marinha o seguiram, apresentando projetos em 
vez de propostas sobre matérias da maior transcendência. Ora, por que não tem S. Exª. 
apresentado este projeto, e permite que continuem assim as coisas? Não quer fazer nesta parte 
uma reforma? É verdade que se diz que há dúvida se é inconstitucional; mas vamos ver isso. O 
governo emita a sua opinião, ouça também o conselho de estado, que é consultado de ordinário 
nestas matérias; ele dirá se é constitucional ou não. Pode apresentar um projeto, servindo-se 
mesmo de alguns trabalhos que existem na câmara dos Srs. deputados, que talvez possam ser 
úteis. 

Vamos às relações. O nobre ministro está com medo de perder alguns membros daquela 
maioria que se acha tão intimamente ligada com S. Exª. Nessa maioria estão os Srs. deputados de 
Minas e de S. Paulo, que não são para graças, que não admitem a idéia do Sr. ministro da justiça 
de que a relação da corte se deve dividir em duas, uma para julgar os processos da corte, e outra 
para julgar os das províncias, porque esses Srs. deputados querem por força relações nas suas 
províncias, e o nobre ministro, que afirma no seu relatório que é de grande utilidade a sua idéia, 
está com medo de perder alguns amigos, porque quer continuar a ter quase unanimidade na 
câmara, pois só assim é que ele julga que pode sustentar o seu fatal poderio e maléfica influência. 
É admirável ver a atividade do Sr. ministro na câmara dos deputados! Ele não se senta um 
momento, dá as suas ordens em todos os ângulos, até para adiamentos emprega uma notável 
atividade, e com efeito consegue o que quer ! Pois por que não há de pedir aos nobres deputados 
de Minas e de S. Paulo, se julga a idéia útil, o que eu contesto, de dividir a relação da corte em 
duas, por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que não há de pedir aos seus amigos que votem por essa idéia? Mas não; fique de parte o 
interesse público, contanto que não nos malquistemos com os nossos amigos de Minas e de S. 
Paulo, contanto que não haja divisão na maioria. Com efeito, é muito querer; pois não basta uma 
maioria, por exemplo, de dois terços! É necessário que seja unânime ou quase unânime! 

Vamos aos juízes de direito. S. Exª. agoura grandes resultados das leis que passaram o ano 
findo. Apresentou um mapa em que eu não creio, porque não creio em mapas; S. Exª. é o primeiro 
que diz que tem imensas dificuldades para organizá-los, porque as informações são muito 
inexatas; que os apresenta, mas contudo que não lhes dá grande importância. Mas qual era o 
primeiro dever do governo a este respeito? O ano passado disse ele na câmara dos deputados que 
o fim dos projetos sobre a antiguidade e divisões das comarcas era fazer com que o magistrado só 
seja magistrado, dando ordenado maior aos que servem, e ao mesmo tempo diminuindo-o aos 
que não estivessem em exercício, e não contando para a antigüidade senão o tempo em que 
estivessem em efetividade de serviço da magistratura. Portanto, o primeiro dever do governo era 
demitir dos cargos administrativos todos os juízes de direito que os ocupavam, e não conservar os 
juízes de direito nas presidências, onde ainda há dois ou três. O governo, por coerência, devia 
demitir de todas as comissões administrativas os juízes de direito que nelas se achassem, exceto 
se eles quisessem por sua conta e risco largar a carreira da magistratura. Se é que queria, como 
disse, que o magistrado fosse só magistrado. Mas não é isto o que tem feito; em Minas e em Goiás 
os presidentes são juízes de direito. 

Juízes municipais. Eu concordo que com efeito os ordenados que a lei marcou para esses 
juízes são mesquinhos; é difícil ter bons magistrados com pequenos ordenados; mas não 
concordo no aumento, porque estou persuadido que há de ser distribuído só pelos afilhados. Os 
30:000$ pedidos são só para os protegidos, porque não há ministros mais dados ao patronato do 
que os atuais, principalmente os Srs. ministros da guerra e da justiça. Ora, eu não estou disposto 
a concorrer para que o Sr. ministro da justiça faça favores à custa da nação; hei de negar-lhe este 
aumento, o que faço também em atenção ao estado do país. 

Senhores, hoje não se podem fazer despesas senão as indispensáveis, como bem sabe o Sr. 
ministro da fazenda, que cada vez está mais triste; e em recebendo outro saque de 1,200:000$ 
perde de todo a sua alegria, e cai na misantropia. Não voto portanto por aumento de despesas, 
porque quero habilitar o governo para ter dinheiro com que faça face às despesas extraordinárias 
do Sul, ou mesmo para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ter o crédito preciso para as operações que julgar necessárias. Bem se vê que isto é ser 
oposicionista muito razoável e sensato. 

Corpo de permanentes. Pois o Sr. ministro da justiça pede aumento de soldo para o corpo de 
permanentes, quando na câmara dos deputados se negou esse aumento para as praças do 
exército? É muito bom o corpo de permanentes, faz serviços, mas não é serviço de guerra, não sai 
da corte; não poderá ainda passar um ou dois anos com o soldo que tem? Não dou nem um real 
para este aumento; hei de dar o que S. Exª. pediu no orçamento, e não o que lhe deu a câmara dos 
deputados. Repito, o corpo merece o aumento de soldo, mas as circunstâncias não permitem esse 
aumento que não pode ser feito ao exército, que talvez a esta hora se esteja batendo nas margens 
do Prata. Não acha V. Exª. que tenho razão? (Para o Sr. visconde de Olinda.) V. Exª. também é 
muito inclinado à paz. Sei que não quer a guerra, que é oposto a ela, mas agora tenha paciência, 
há de aceitá-la, e cumpre que empreguemos até ao último esforço para triunfarmos dos inimigos 
do império. Esses é que são os nossos verdadeiros inimigos, essa é que é a propaganda que 
devemos tratar de destruir. Nada receio da propaganda do Século, do Argos etc., com tino e 
moderação ela pode acabar facilmente. 

E como iremos nós a respeito da execução da lei da guarda nacional? Como irá isso, Sr. 
presidente? Creio que na corte está-se a lei executando, assim o dizem os jornais. Nas províncias 
há de isso ser bom. A guarda nacional vai pertencer só a um partido. A probidade, a fortuna, isso 
pouco há de valer para as novas nomeações; só serão nomeados os protegidos do governo e dos 
presidentes. 

Este ministério é tão feliz que ainda tem tempo de executar a lei da guarda nacional nas 
províncias; mas não há de aproveitar essa ocasião para felicitar o país. É ao mesmo tempo tão 
desgraçado que para conservar-se está dividindo cada vez mais o país em dois campos inimigos. 
De maneira que os Srs. ministros aconselharam à coroa para que na sua fala de abertura 
lembrasse novamente a necessidade de chamar os brasileiros à concórdia e conciliação, e estão 
fazendo o contrário disto; estão traindo a coroa, porque aconselhar uma coisa e fazer outra é uma 
verdadeira traição. Estão conservando esta divisão de propósito, porque o Sr. ministro da justiça o 
que quer é o combate, atirou a luva para isso, mas quem sabe se antes de haver o combate Deus 
não há de permitir que os senhores vão descansar para suas casas? 

UMA VOZ: – Amém. 
O SR. D. MANOEL: – Amém? Quem sabe se todos os dizem? V. Exª. nas suas circunstâncias 

há de querer descanso, mas pergunte ao Sr. ministro da justiça se o quer. Ele diz que amém não! 
que o deixem estar no poder pelo menos 20 anos. Aqui há um senhor que tem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



muitas relações com o Sr. ministro da justiça, que nos disse que o ministério havia de durar seis 
anos, e ele que o disse é porque naturalmente o ouviu ao Sr. ministro. Três anos estão quase 
findos, veremos se concluem os outros três. 

Desejo também saber se o Sr. ministro da justiça entende que é necessária a convocação de 
um concílio nacional para se reformar o clero brasileiro; se das palavras do seu relatório se deve 
depreender isso, como aqui se afirmou, ou se por ora é melhor contentarmo-nos com as reformas 
que podem ser feitas pelos diocesanos. 

Ainda tenho que dizer; mas como a discussão é em comissão geral, desejo primeiramente 
ouvir o Sr. ministro, para continuar a fazer mais algumas observações sobre o orçamento. 

O SR. EUSEBIO DE QUEIROZ (Ministro da Justiça): – O nobre senador começou o seu 
discurso fazendo observações acerca de um período que encontrou logo no princípio do relatório 
que tive a honra de apresentar à câmara dos Srs. deputados. Felizmente o nobre senador, fazendo 
a leitura de todos os períodos que diziam respeito à idéia por mim enunciada, dispensou-me 
quase do trabalho de responder. 

Em verdade, Sr. presidente, eu reconheci que existia no império uma propaganda cujo fim 
era conseguir por meios revolucionários reformas radicais nas instituições; mas, bem longe de 
lançar essa imputação sobre o partido que faz oposição ao governo, eu procurei fazer sentir pela 
maneira a mais clara e positiva que essa propaganda não tinha achado proselitismo algum, que 
era repelida pela generalidade da nação, não unicamente pelo partido do governo, mas por quase 
todos os brasileiros. Por isso, Sr. presidente, eu declarei muito formalmente que essa propaganda 
estava bem longe de incutir receios sérios sobre os destinos do país. 

Já vê, pois, o senado, que, bem longe de deverem tais palavras produzir qualquer sensação 
favorável a essas doutrinas, ou a essas notícias que espalham os publicistas de Palermo, segundo 
a expressão do nobre senador, pelo contrário elas tendiam a desfazê-las. 

Eu julguei, Sr. presidente, que, dirigindo-me à representação nacional, não devia deixar de 
mencionar para dar-lhes o devido apreço esses esforços da propaganda que tinham por fim fazer 
ao menos acreditar que o país se achava seriamente dividido sobre a necessidade de uma 
alteração radical nas nossas instituições. Entendi que devia dar como reconhecido pelo governo 
que a nação brasileira aprecia toda muito sinceramente a forma do governo que temos 
estabelecida: que é uma verdade que alguns espíritos procuravam espalhar e fazer propagar idéias 
contrárias, mas que a nação inteira as repelia, e que por isso não havia o menor perigo para a 
sociedade. Eis o que diz o relatório, e creio que procedendo deste modo estava bem longe de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



merecer as censuras do nobre senador, que para fazê-las teve necessidade de inverter o sentido 
óbvio e natural das minhas expressões. 

O nobre senador, passando a considerar o que eu disse a respeito de segurança individual, 
reduziu o império do Brasil à província do Rio Grande do Norte. Entendeu que talvez de propósito 
um dos presidentes dessa província tinha omitido os mapas, note o senado bem, não dos crimes 
que se cometeram, mas do julgamento dos crimes, porque é desses mapas que trata o relatório a 
que o nobre senador se referiu. O nobre senador observou que não se juntou a esse relatório a 
declaração dos crimes julgados no Rio Grande do Norte nos anos de 1849 a 1856, e que isso se 
fez porque havia necessidade de ocultar-se enorme soma de crimes horríveis que hoje assolam 
aquela província, antigamente calma e feliz. 

Quanto ao primeiro desses anos, toda a argumentação do nobre senador baseia-se sobre 
uma hipótese contraproducente. Nesse tempo não era presidente da província o homem a quem 
ele atribui todos esses males. 

Quanto ao segundo ano, não é mais feliz a argumentação, pois o mapa que tende a mostrar 
quais os crimes julgados, não pode por ninguém ser confundido com o mapa dos crimes 
cometidos. O mapa do julgamento dos crimes poderia só manifestar se a polícia foi mais diligente 
e a justiça mais ativa, o que, em vez de ser censurável, seria um bem, pois é natural que uma 
polícia mais ativa e juízes mais diligentes, trazendo aos tribunais os criminosos, vá livrando a 
sociedade dos homens que aumentam o número dos crimes; seria necessário mostrar que os 
crimes cometidos aumentaram para poder-se admitir a argumentação do nobre senador. 

Mas, pondo de parte essa questão, é evidente que, se acaso não se apresentaram as 
declarações relativas ao Rio Grande do Norte dos crimes julgados, repito, e não dos cometidos, 
não podia isso deixar de ser pela mesma causa que se dá a respeito de diferentes províncias. É 
sabido com quantas dificuldades tem de lutar o chefe de polícia de uma província para organizar 
esses mapas; o seu trabalho depende dos juízes de direito, estes dependem dos trabalhos dos 
escrivães, por isso é muito freqüente que os mapas cheguem muito tarde, e não a tempo de serem 
apresentados à assembléia geral. O senado me fará a justiça de acreditar que tenho procedido 
com a maior diligência possível a esse respeito; os registros da secretaria provam que se tem 
dirigido freqüentes vezes circulares, que se tem feito as maiores recomendações; mas esses 
mapas não poucas vezes vêm com graves omissões, e é muito freqüente encontrar neles as notas 
de falta de informações a respeito de tal ou tal localidade, de tais ou tais sessões do júri, etc. 
Nesses casos não é melhor fazer voltar esses mapas para virem completos? Estas considerações 
são muito óbvias, mas o nobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



senador, procurando envenenar os motivos da omissão que notou, obriga-me a apresentá-las ao 
senado. 

O nobre senador dirigiu-me acusações muito graves, e imputou-me tudo o que de mal diz 
ele ter acontecido no Rio Grande do Norte... 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sobre este ponto limito-me a dizer que a discussão 

havida sobre esta matéria parece-me que pode dispensar qualquer resposta da minha parte. Eu 
com a maior confiança apelo para o juízo do senado e do país sobre a exatidão das proposições 
do nobre senador, e não continuarei uma discussão que realmente me parece que não pode 
oferecer hoje o menor interesse. 

O SR. D. MANOEL: – Bem!... assim responde muito bem! 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Procurou o nobre senador censurar-me, e enxergou 

mesmo muita malícia na maneira por que me exprimi sobre o desgraçado acontecimento de que 
foi testemunha a província do Rio Grande do Norte, vendo sucumbir repentinamente o seu 
presidente; mas o nobre senador quis dispensar-me ao mesmo tempo de responder, porque lendo 
esse trecho do relatório, notou que só havia a censurar um ponto de admiração! Ora, o que disse 
eu no relatório que pudesse inculcar malícia, ou o pensamento de atribuir a um partido político 
um crime, quando o mesmo relatório diz expressamente que não tem aparecido provas? Seria uma 
imputação de que eu na verdade não sou capaz. 

As circunstâncias que acompanharam esse acontecimento fizeram aparecer a acusação de 
um benefício, e o nobre senador não poderá desconhecer a verdade desta minha asserção esse 
benefício foi atribuído a um partido político. Ora, repugna acreditar que tão horroroso crime, a 
existir, pudesse ser cometido por um partido político: eis o motivo da admiração do relatório; 
porque revelaria sem dúvida certo grau de ferocidade e barbarismo a existência de um partido 
político capaz de um crime semelhante. Poderia admitir-se a possibilidade de que o crime fosse 
cometido mesmo com fins políticos, mas isso seria crime de um ou dois indivíduos, e não de um 
partido inteiro, porque felizmente para o país eu acredito que não há partido nenhum que seja 
capaz de recorrer a um meio tão torpe. 

Mas perguntou o nobre senador por que razão no relatório do presente ano não informei ao 
corpo legislativo sobre a verdade desse crime. Senhores, o que eu disse no relatório do ano 
passado é que não existia prova alguma que nos autorizasse a afirmar a existência desse crime. 
Ora, não dizendo coisa alguma no ano presente, é claro que não apareceram ainda provas que nos 
habilitem para julgar que o crime foi cometido. Não sei se o nobre senador entende ter direito de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



perguntar-me quais as conjecturas que eu possa formar a tal respeito... 
O SR. D. MANOEL: – Não, senhor. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O meu dever era apresentar ao corpo legislativo aquilo 

que constava oficialmente; e então se as diligências feitas na província, se as diligências feitas na 
corte, não habilitam o governo para dar como provado esse crime, referindo esses fatos fiz o que 
devia, e não me cabe por certo a pecha de malicioso que o nobre senador quis inculcar. 

Eu temo, Sr. presidente, fatigar a atenção do senado ocupando-me em responder a várias 
proposições do ilustre senador, sobre matérias tantas vezes discutidas, e tantas vezes 
respondidas, por isso limitarei as minhas respostas a muito pouca coisa. 

O nobre senador censurou a demissão do presidente de Pernambuco, atribuiu-a a um desejo 
que o governo tem de ver as províncias dirigidas por homens que façam a desgraça daqueles que 
fazem oposição ao governo; mas os fatos aí estão bem patentes para demonstrar o contrário. 
Esses dois presidentes, o do Ceará e o de Pernambuco, que o nobre senador entendeu dever 
cobrir de elogios e fazer-lhes a justiça de apontar como dois modelos de administração, foram 
ambos escolhidos pelo ministério atual, um deles (o Sr. Souza Ramos) até a despeito das mais 
graves censuras dirigidas pela oposição, que atribuiu sua nomeação a um pensamento de 
perseguição; e foi só depois de repetidas instâncias que esses dignos cidadãos obtiveram suas 
demissões. Ora, quando o governo procede desta maneira, quando nomeia presidentes que 
arrancam elogios a um senador tão decididamente oposicionista como aquele a quem me refiro, e 
quando só os demite depois que eles mesmos estão por demissão, não uma vez somente, mas 
depois de reiteradas instâncias, pode ser acusado, e acusado por essas demissões como 
perseguidor? O país que decida. 

O nobre senador entendeu dever-me também fazer censuras por não ter feito diligências 
perante a assembléia para se reformar o supremo tribunal de justiça. Em uma discussão que a este 
respeito houve naquela câmara, quando o nobre senador era membro dela, recordo-me haver 
declarado o que agora repito. Sou como ministro o mais impróprio para tratar de semelhante 
reforma; porque a respeito da organização daquele tribunal, conquanto reconheça que não é o 
mais perfeito, contudo, no meu modo de ver essa questão, discrepo das opiniões que a maioria 
dos homens que tem dirigido esta repartição tem manifestado. Ora, quando me acho em pontos 
importantes da reforma em tanta divergência com autoridades tão respeitáveis, devo 
necessariamente duvidar muito de minha inteligência, e como a matéria não é de grande urgência, 
não devo ser apressado em resolvê-la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quanto às reformas das relações, o senado é testemunha que a câmara dos deputados, assim como 
ele, tem estado constantemente ocupados com objetos de maior importância do que a divisão da relação da 
corte, por isso não vejo que se possa razoavelmente censurar-nos porque não se tenha feito tudo ao 
mesmo tempo. Ainda estou convencido do que disse no meu relatório; não costumo ocultar minhas opiniões 
porque elas possam desagradar a estes ou àqueles. Tive a franqueza de emitir esta opinião o ano passado 
e repeti-la este ano na câmara dos deputados; mas por que não procurei reduzi-la a lei? Porque não 
entendo que esta reforma seja mais importante do que aquelas que têm ocupado a atenção do corpo 
legislativo. 

A respeito da matéria propriamente do orçamento, apenas me recordo de que o nobre senador 
impugnasse a utilidade do aumento de alguns vencimentos que o governo ficou autorizado a fazer a alguns 
juízes municipais. Na discussão que teve lugar na outra câmara tive ocasião de explicar a razão por que 
entendo que essa autorização é indispensável nas atuais circunstâncias. Não se trata de aumentar 
vencimentos a uma classe; trata-se unicamente por meio de aumento de vencimentos especiais de obter 
juízes para lugares que não se tem podido preencher por não haver quem os queira. O senado sabe 
perfeitamente que uma grande parte dos municípios do interior se acham sem juízes letrados, e a razão 
principal disso é porque os vencimentos marcados aos juízes municipais não convidam homens habilitados 
para servir, e disto se ressente gravemente a administração da justiça. Creio que a soma de 30 ou 40:000$ 
que se pede é realmente muito inferior aos benefícios que daí podem resultar. Há poucos dias que eu na 
câmara dos deputados fui censurado pela oposição por não ter achado ainda juízes municipais letrados que 
fossem ocupar certos lugares; entretanto todos aqueles senhores que têm ocupado o cargo que ocupo, 
sabem perfeitamente que, apesar das maiores diligências, não é possível obter juízes habilitados para servir 
certos lugares. 

O mesmo digo a respeito do corpo de permanentes. Não se trata de um aumento de vencimentos que 
tenha por fim melhorar a sorte de uma classe. Esse corpo, em virtude dos fins para que é destinado, e para 
sua boa organização, deve ser composto de voluntários; mas qual será o homem que atualmente queira 
servir voluntariamente pela diária de 640 rs., quando outro tanto pode ganhar qualquer servente de obras, 
sem a sujeição à disciplina militar, que tanta repugnância suscita na classe que entre nós pode ir sentar 
praça? Eis a razão por que pedi este aumento, e porque a ocasião de uma guerra, ou da probabilidade dela, 
é justamente aquela que impõe ao governo o dever muito rigoroso de pedir meios que o habilitem a achar 
voluntários para completar o corpo de municipais permanentes, porque é nessas circunstâncias que a 
capital do império tem de ver a sua polícia e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



segurança pública entregue aos homens que compõem esse corpo. Creio ter posto que muito 
sucintamente, exposto as razões que me levaram a pedir essas duas autorizações à câmara dos 
deputados, razões que eu procurarei expender mais largamente, se acaso sentir a necessidade de 
o fazer; mas, por agora, julgo que não faria justiça ao bom senso do senado, se me demorasse 
mais em fazer demonstrações de coisas por sua natureza tão claras. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, o nobre ministro nada disse, eu o vou demonstrar; não 
destruiu uma só das minhas acusações muito fundadas. Começou por afirmar que eu tinha razão 
no que disse a respeito da propaganda, isto é, que ele não devia escrever aquilo que escreveu a tal 
respeito. 

Senhores, se a coisa é tão insignificante como há pouco disse o Sr. ministro, por que fez 
dela menção no relatório? Se a nação toda, exceto um ou outro indivíduo, repele a propaganda, 
merecia ela as honras de uma menção em um documento tão importante? Eu também apelo para o 
senado e para o país inteiro. Não se vê que o nobre ministro está arrependido do que escreveu, e 
que agora, reconhecendo os inconvenientes que esse trecho do relatório deve produzir, mormente 
no Sul, o quer modificar e até fazer desaparecer a impressão causada? Diga o Sr. ministro – Estou 
arrependido do que escrevi – que eu retiro toda a argumentação; confesse que foi imprudente, 
pelo menos. O nobre ministro provou claramente que está convencido de que não há tal 
propaganda, mas que há só alguns indivíduos, como houve sempre e há de haver, que não 
querem as instituições do país, ou que as querem destruir por meios revolucionários; o nobre 
ministro, reconhecendo que isto não pode ser acreditado na atualidade, vem fazer, como dizem os 
franceses, amende honorable. Eu lhe concedo; reconheça o seu erro, a sua imprudência, e 
estamos de acordo. 

Pois o nobre ministro pensa que isto não há de ser lido? O país decidirá então quem tinha 
razão, se eram aqueles que diziam que tal propaganda não existia, ou se eram os que afirmavam a 
existência dela para seus fins, mas reconheceram que foram imprudentes, e que podiam 
comprometer seriamente o país. 

Vamos ao Rio Grande do Norte. Disse o nobre ministro que a razão por que os crimes 
julgados pelo júri em 1849 e 1850 não vêm mencionados nos dois mapas anexos ao relatório, é 
porque os mapas daquela província vieram muito incompletos e tiveram de voltar para se 
organizarem de novo. Mas não era melhor que os apresentasse assim mesmo incompletos, e que 
fizesse essa declaração ao corpo legislativo, dizendo: "Aqui estão os mapas que recebi, não podeis 
por eles fazer um juízo seguro; mas eu apresento os que recebi e vós julgareis, na certeza de que 
dei as ordens para que fossem aperfeiçoados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e viessem com aquela exatidão que determina a lei de 3 de dezembro de 1841 e o regulamento de 31 de 
janeiro de 1842?" 

Disse o nobre ministro que em 1849 havia naquela província outro administrador. Eu não falei em 
administrador, disse que me admirava que no mapa não existissem mencionados os crimes cometidos nos 
últimos dois anos. Não disse que o nobre ministro o fizera de propósito, disse que não tinha recebido as 
informações, disse que o presidente não as mandara de propósito para que não ficássemos horrorizados 
com esse número de crimes que se tem perpetrado no Rio Grande do Norte. Não me satisfez pois nessa 
parte. 

Disse ele que eu cifrei todo o império no Rio Grande do Norte. Falei em geral: mas falo no Rio Grande 
do Norte com mais conhecimento pelas cartas que dali recebo, que para mim são documentos. Não falo das 
outras porque me falecem informações, mas cada um dos nobres senadores o poderá fazer a respeito 
daquelas de que tem conhecimento. 

Já vê pois o nobre ministro que o seu discurso não significa nada. Palavras muito bem ditas, com 
aquele tom agradável que S. Exª. possui, e que eu lhe invejo; mas força é confessar que tudo se reduz a 
banalidades. Ora, em verdade, vir um ministro da coroa ao senado, ouvir acusações tão fortes, e dizer – não 
respondo –, é extraordinário! O nobre ministro não pode deixar de responder sem desconhecer os meus 
direitos, sem faltar aos deveres do cargo que ocupa. Pois eu que tenho direito de censurar não tenho direito 
de exigir uma resposta? Deve responder, é a sua obrigação. Se não responde é porque está convicto; não 
pode responder sobre o presidente do Rio Grande do Norte, porque está realmente convencido de que 
aquele presidente é muito criminoso; porque está convencido que a causa das desgraças daquela província 
é o mesmo nobre ministro. 

Vamos ao corpo de permanentes. Senhores, porque cada praça do corpo de permanentes tem 640 
rs. diários não aparece quem queira alistar-se, com mais 160 rs. completar-se-á o corpo; um indivíduo 
ganha o jornal de 800 rs., e não quer servir no corpo por 640 rs., mas agora com mais 160 vai alistar-se! 
Pois o nobre ministro supõe que com mais 160 rs. é que há de ter indivíduos para o corpo de permanentes? 
Está em erro. Se estão nas circunstâncias de se empregarem ou na lavoura, ou em outro serviço a jornal, 
não vão para os permanentes, porque podem ganhar mais; até porque sabe-se que não há muita 
disposição para a tropa, mesmo para servir no corpo de permanentes, cuja disciplina é rigorosa, graças ao 
seu digno comandante. Quer portanto o nobre ministro aumentar a despesa em 30:000$, que não é 
pequena soma, em atenção às circunstâncias, sem nenhum resultado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Depois o nobre ministro disse que é justamente agora, quando estamos em guerra, e que nos faltará 
a tropa de linha, que é necessário, por causa da polícia da corte, completar o corpo de permanentes. Já 
disse que isso não se verificava, e em segundo lugar é ciúme que se vai causar ao exército, que não 
recebeu aumento algum, apesar de se achar grande parte dele em operações na província de S. Pedro do 
Sul. O nobre ministro disse: “Hei de expender outras razões se alguém mais falar." Pois porque eu falo, não 
responde? Pois o nobre ministro não pode discutir comigo, e eu com ele? Bastava a minha qualidade de 
senador para merecer do nobre ministro alguma resposta; além de que eu cuido que posso discutir com S. 
Exª. Não admito pois essa resposta. 

O nobre ministro vai mal se adota tal sistema. Se vem aqui é para dar informações, e responder às 
censuras que se lhe fizerem. Pois eu falo da imprensa, falo do Rio Grande do Norte, e o nobre ministro 
responde: "O senado há de permitir que não responda, porque não lhe quero tomar tempo?" É esta maneira 
de comportar-se com um membro da representação nacional, quando na câmara dos deputados o nobre 
ministro entra até nas questões da menor importância? Eu hei de continuar a fazer-lhe censuras fortíssimas, 
que ficarão sem resposta. Eu já estou acostumado com os seus colegas não me responderem aqui para 
mandarem depois escrever artigos recheados das maiores injúrias; sei qual é o sistema deste ministério. 
Não ousam aceitar o combate neste lugar, mas daqui a seis horas há de aparecer um artigo, mandado 
talvez escrever pelo Sr. ministro, ou por algum dos seus colegas, nessas folhas que recebem para esse fim 
um estipêndio. Porque se não explica o Sr. ministro a este respeito, e nos não informa quanto se gasta com 
o Correio da Tarde pela quota destinada para as despesas com a policia... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador que não continue nesta marcha, esta não é a 
matéria da discussão. 

O SR. D. MANOEL: – Estou tratando da polícia...  
O SR. PRESIDENTE: – Mas aí não se trata do Correio da Tarde. 
O SR. D. MANOEL: – Há no orçamento uma quota para a policia, e eu quero mostrar que ela também 

se despende com essa imunda imprensa, com esse imundo Correio da Tarde, que é hoje o principal órgão 
do ministério na corte. 

O SR. PRESIDENTE: – Em o nobre senador demonstrando... 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. está-me sempre indo à mão!... É preciso mais tolerância. Isto é novo! 

Pois olhe, eu assisti à discussão em outras câmaras que são numerosas, e nunca vi semelhante coisa. V. 
Exª. até previne o que hei de dizer, até me quer dirigir! Isto é muito forte; cumpra V. Exª. o regimento, mas 
não me tolha de usar dos meus direitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Se o nobre senador sair da ordem, hei de o chamar a ela. Tratando dos 
negócios do Correio da Tarde não está na ordem. 

O SR. D. MANOEL: – Eu quero mostrar ao senado que se pede considerável quantia para as 
despesas da polícia para se auxiliar esse órgão imundo, onde o ministério me manda insultar e aos meus 
colegas da oposição aqui e na outra câmara, não tendo ele a coragem de responder-me aqui, e dado as 
suas ordens para que talvez dentro de 5 ou 6 horas apareça um artigo recheado de injúrias e infâmias 
próprias das penas vendidas que as escrevem. 

Supremo tribunal de justiça. Diz o Sr. ministro que não é competente para essa reforma, porque 
discrepa das opiniões dos seus antecessores! De modo que se o Sr. ministro estiver 20 anos no ministério, 
o que Deus não há de permitir, ainda que a reforma seja necessária, não se há de fazer. Para que é o 
conselho de estado? Não é para se consultar em casos de semelhante natureza? Pois não havemos de 
reformar aquele tribunal só porque os antecessores do Sr. ministro tiveram idéias diferentes? Semelhante 
resposta é sem o menor fundamento. 

Relações. O nobre ministro teve a franqueza de dizer no seu relatório que entende que a relação do 
Rio de Janeiro deve dividir-se em duas, uma para tratar dos processos da corte, outra dos das províncias; 
mas o que importa se nada se realiza? O que importa que o Sr. ministro o diga, se recua ante a realização 
dessa idéia porque não quer desagradar aos seus amigos? 

Diz que o senado e a câmara dos deputados se têm ocupado de negócios muito importantes. Não 
sei; mas estou persuadido que se o povo sofre com o atual estado de coisas, é preciso tomar uma 
deliberação; e se não sofre, para que tratou o Sr. ministro de tal objeto, e expôs sobre ele a sua opinião? 
Diz que a câmara dos deputados está muito ocupada não sei em que; o que vejo é urgências sobre 
urgências para negócios bem pouco importantes; o que vejo é o patronato na ordem do dia. Aqui gastamos 
quase dois meses com um negócio importantíssimo!... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador até censura a câmara dos deputados e o senado. 
O SR. D. MANOEL: – Eu não censuro, respondo ao Sr. ministro da justiça. Digo que os negócios de 

que se está ocupando a câmara dos deputados não são da importância deste. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas o nobre senador diz que a câmara dos Srs. deputados se ocupa com 

patronato. 
O SR. D. MANOEL: – Isto é ofensa? Então é ofensa geral. Isso está na ordem do dia, não há senão 

patronato; se é ofensa, é o mal da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



época, e muito mal vai quem não tem patronos. Portanto, essa razão de ter a câmara muito que fazer não é 
procedente. 

Sobre os juízes de direito nada disse S. Exª. 
Juízes municipais. Senhores, há juízes municipais que com 400$000 estão contentes nas vilas onde 

residem, onde têm suas casas e famílias, entretanto que recusariam ir para outros lugares ainda com 
1:200$. Mas, pergunto eu, não sabe o nobre ministro que muitas comarcas estiveram vagas, apesar de 
terem os juízes de direito 1:600$ de.ordenado? É a mesma coisa. Pois se não houve juiz de direito que para 
elas quisesse ir, apesar de se lhe dar esse ordenado, como há de achar juízes municipais? É mais um 
patronato que o nobre ministro vai exercitar, e não concorro para ele, porque estou bem convencido de que 
os 40:000$ pedidos hão de ser distribuídos pelos amigos do peito. E em que ocasião! Quando estamos com 
uma guerra, quando o Sr. ministro da fazenda se está vendo embaraçado com saques que lhe tiram o sono, 
o descanso e a alegria, pois que ele não pensa em outra coisa, e tem razão, o mesmo me havia de suceder; 
é nesta ocasião, digo, que o Sr. ministro da justiça nos vem aqui pedir aumentos de ordenados para juízes 
municipais, quando as despesas deviam até ser reduzidas ao indispensável, quando não se devia gastar 
senão o estritamente necessário, pelas razões que se tem expendido por mais de uma vez. Disse o nobre 
ministro que a prova mais evidente de que o ministério não é perseguidor, é ter nomeado dois presidentes a 
quem eu fiz elogios. Repito que esses elogios são muito bem merecidos. 

Eu poderia agora entrar em grande desenvolvimento com o nobre ministro, poderia mostrar ao 
senado as razões porque o nobre ministro tem esse procedimento com Pernambuco, mas não quero, 
porque o país está em luta; talvez que a esta ora se esteja derramando sangue brasileiro. Olhe que eu 
estou ao fato de tudo. O Sr. ministro pensa que as coisas não se sabem, pensa que há segredo? Pensa que 
os moços da minha idade não se comunicam tudo reciprocamente, ainda que divirjam em opiniões 
políticas? Pensa que não se sabe dos suores frios que tem causado ao Sr. ministro da justiça e aos seus 
colegas a província de Pernambuco? Eu já toquei nisto muito por alto, e não toco agora neste objeto muito 
extensamente porque tenho medo de dar ocasião aos publicistas de Palermo para fazerem algum artigo 
comentando o meu discurso. 

(Há um aparte.) 
Eis a que se reduziu o discurso do nobre ministro. Vem ao senado, convidado para assistir à 

discussão de orçamento de sua repartição, e contenta-se com dizer quatro palavras sonoras para fazer um 
discurso cheio de banalidades, sem responder satisfatoriamente, como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lhe cumpre, às exigências e as censuras que se lhe fazem; censuras graves, e que não podiam deixar de 
ser respondidas. 

Mas o país nos lê, nos conhece, Sr. ministro: o país nos há de julgar; é para ele que eu apelo. O Sr. 
ministro está convicto de que é culpado de todos os males do Rio Grande do Norte. 

Srs. ministros, faço-lhes hoje uma recomendação que também fiz em 1847 na câmara dos deputados. 
Tenham muito cuidado com o Sr. ministro da justiça, andem direitinhos com ele, senão... o que lhes vale é 
que lhe entregaram exclusivamente a direção do império. 

O Sr. ministro dos negócios estrangeiros faça as suas notas, o Sr. ministro da guerra veja as suas 
tropas, o Sr. ministro da marinha cuide dos seus navios, o Sr. ministro da fazenda arranje dinheiro para 
pagar os saques, o Sr. ministro do império vá cuidando em nos dar água, mas a direção suprema deste 
abençoado solo não é permitido a ninguém compartilhá-la com o Sr. ministro da justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Isto não é discutir o ministério da justiça. 
O SR. D. MANOEL: – Isto é política geral. 
O SR. PRESIDENTE: – Não é, não senhor. 
O SR. D. MANOEL: – Pois não posso discutir sobre a política geral quando se trata do ministério da 

justiça? 
O SR. PRESIDENTE: – Pode discutir o que for relativo ao ministério da justiça. 
O SR. D. MANOEL: – Então V. Exª. segue aqui o contrário do que se pratica na câmara dos 

deputados. 
O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor. 
O SR. D. MANOEL: – Eu digo que sim, porque lá pode-se discutir... 
O SR. PRESIDENTE: – No meu tempo, não. 
O SR D. MANOEL: – Nesse tempo não sei, porque eu não era deputado. 
O SR. PRESIDENTE: – Podia-se dizer tudo o que é relativo à repartição de que se tratava. Na 

primeira discussão é que se pode falar em geral. 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. sabe que aqui está em uso nos orçamentos não se falar na primeira 

discussão, porque nela trata-se da utilidade; e eu havia de discutir sobre a utilidade do orçamento? 
O SR. PRESIDENTE: – Eu só rogo ao nobre senador que não saia da ordem. 
O SR. D. MANOEL – Eu também quero acabar, mas V. Exª. está se havendo comigo de um modo 

muito desagradável. 
O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor. Fale o nobre senador sobra o ministério da justiça. 
O SR. D. MANOEL: – Então a tal propaganda o que é? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE:– Isso vem no relatório da justiça. Não tolhi ao nobre senador falar sobre essa 
matéria. 

O SR. D. MANOEL: – Bem. 
À vista do discurso do Sr. ministro da justiça, que entendo que é uma série de banalidades, que mais 

hei de dizer? Ele não respondeu satisfatoriamente a nada, contentou-se com quatro palavras sonoras que 
pouco ou nada exprimem. Enfim seguiu o sistema dos seus colegas. Pois olhe, dou-lhe um conselho: é 
melhor discutir aqui, pulverizar aqui mesmo os meus humildes discursos e fracos argumentos, do que 
depois incitar um desses que se compram e vendem para escrever, algum desses que vivem de calotes, 
que o nobre ministro melhor do que eu conhece, esses que recebem todos os meses o estipêndio do 
ministério mandado dar pela polícia. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu acho que não é digno do nobre senador descer a essas reflexões... 
O SR. D. MANOEL: – Eu não falo da imprensa em geral, não falo nessa; refiro-me a esse órgão 

imundo do ministério, que V. Exª. não ignora qual é... 
O SR. PRESIDENTE: – Se o nobre senador tem tais idéias, entendo que não deve misturar-se com 

essa gente. 
O SR. D. MANOEL: – V. Exª. pensa que o ministério faz caso disto? Eu não cito nomes próprios, só 

falo dessa imprensa estipendiada pelo ministério. Porventura falo em outras folhas? 
O SR. PRESIDENTE: – Eu referia-me à qualificação dos indivíduos. 
O SR. D. MANOEL: – Alguns são particulares amigos dos Srs. ministros. Um é da intimidade do Sr. 

ministro dos negócios estrangeiros, está muitas vezes em casa dele até as 11 horas da noite; outros são 
particulares amigos do Sr. ministro da justiça, da guerra, etc. Veja como eu sei disto. Então não sabe que eu 
já estive ligado com o Sr. ministro? O que eles querem é dinheiro, e S. Exª., que sabe que o país está muito 
rico, vai-lhe mandando todos os meses fechado no tal papelinho em que depois se escreve – recebi. – E 
não me hei de queixar? Sim, hei de censurar o ministério por favorecer uma imprensa imoral, ele que devia 
ser o primeiro a dar o exemplo da moralidade, em mandar que esses que se vendem por um artigo, que 
recebem tanto por um artigo, observassem as regras da moral, e não tivessem a ousadia, o atrevimento, o 
desaforo de insultar homens que se sentam aqui e na câmara dos deputados. 

O SR. PRESIDENTE: – Eis o que não acho digno do nobre senador. 
O SR. D. MANOEL: – O que não é digno é o governo ligar-se com esses homens, para injuriarem, e 

pagar-lhes; mas é digno de mim fazer censuras ao ministério, dizer-lhe que não é digno dele ter com esses 
homens estreita aliança, dar-lhes dinheiro para nos insultarem; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



isso é que V. Exª. devia também dizer ao ministério, como conselheiro de estado que é. 
Há também outra verba que autoriza o Sr. ministro a mandar construir uma cadeia segundo o sistema 

celular. Eu entendo que é necessária a prisão, mas deixemos a construção dela para época mais oportuna. 
As circunstâncias exigem a maior economia; os saques hão de continuar, e o governo deve ter os meios de 
pagá-los. Portanto, não dou um real de mais do que é estritamente preciso; porque estou persuadido que se 
não tivermos a mais severa economia, nos acharemos em grandes embaraços. 

Amanhã, se me parecer, continuarei. É de supor que o Sr. ministro vá pensar melhor, e talvez se 
resolva a responder, na certeza de que isto não é um favor, é um dever que lhe impõe o seu cargo. Se o 
não fizer, continuo a acreditar que as censuras que lhe tenho feito são justíssimas; que o silêncio do nobre 
ministro é a confissão tácita de que é culpado de todos os males que pesam sobre a malfadada província 
do Rio Grande do Norte; que, enfim, é S. Exª. quem manda ou consente que uma folha injurie da maneira a 
mais atroz os representantes da nação que pertencem à oposição, pois que para mim é indubitável que 
essa folha é estipendiada pelo ministério. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
Retirando-se o Sr. ministro, o Sr. presidente dá para ordem do dia, até às 11 horas, a continuação da 

2ª discussão do projeto – L – sobre navegação por vapor entre os portos da Bahia, Sergipe e Alagoas, e 
depois a 2ª discussão do orçamento. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 3 quartos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Orçamento da justiça. Discursos dos Srs. Limpo de Abreu, Eusébio de Queiroz, Montezuma e D. 
Manoel. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão e lê-se a ata da 

anterior. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, eu fiz aqui um requerimento verbal relativamente ao 

jornal que publica os nossos debates, porque creio que quem fez o contrato é amigo sem-cerimônia, que 
nos trata com bem pouca; creio que assenta que nós, os senadores e os deputados, havemos de ser 
também amigos sem-cerimônia. Nessa ocasião disse eu que, na forma de um artigo do contrato, esse 
redator com quem ele se fez não se devia intrometer com as vidas dos senadores e deputados, se 
marchavam no caminho da honra ou não, que não lhe pertencia essa tarefa. Acrescentei mais que com o 
que ele se devia importar era que as nossas falas não fossem colhidas inexatamente, como algumas têm 
sido, e citei o que tinha acontecido comigo. 

Ora, eu não vejo mencionado na ata o meu requerimento, quando é sabido que ata não é mais do 
que a relação fiel, posto que resumida, do que aqui se passa. Vejo igualmente que no Jornal não se 
menciona a minha reclamação; e eu não gosto de ser tratado com tão pouca cerimônia por um homem que 
recebe o nosso dinheiro para publicar os nossos debates. Desejo saber se, com efeito, o redator pode 
deixar de falar nestes negócios, principalmente quando se faz uma reclamação. O negócio é um pouco 
sério, porque ele não é o nosso juiz, não tem que se embaraçar com as nossas questões; outra é a sua 
tarefa, que está estipulada no contrato, que ele não cumpriu. V. Exª. disse que tomaria o negócio em 
consideração, creio que era para repreendê-lo, dizer-lhe que entrasse na senda dos seus deveres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se não se fez disto menção na ata, porque não fiz requerimento por escrito, não tenho dúvida em 
apresentá-lo. 

O SR. VALLASQUES (2º secretário): – Devo declarar ao nobre senador que não se fez menção na 
ata da sua reclamação verbal, porque, segundo o regimento e estilos da casa, só se menciona o que é 
apresentado por escrito. Quanto ao objeto da mesma reclamação, o Sr. presidente mandou fazer a 
comunicação ao redator do Jornal. 

A ata é aprovada sem mais debate. 
O Sr. Dantas pede que se retifiquem dois erros que apareceram no discurso que proferiu sobre o 

projeto que autoriza o governo a conceder privilégio à companhia que organizar comunicações por vapor 
entre os portos da Bahia, Sergipe e Alagoas. Declarou haver dito que votava pela subvenção, mas que 
devia ser dada em termos, isto é, suficiente para fazer face às despesas do custeio de uma viagem por 
mês, e que, em vez da palavra termos, saiu a palavra terrenos. O nobre senador fez ainda a seguinte 
retificação: disse que 1:500$ é pouco mais ou menos o terço da importância de 400 toneladas de carvão 
que gasta um paquete em viagem redonda do Rio Grande ao Pará, e em vez da palavra importância saiu 
importação. 

O Sr. 1º Secretário dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Um ofício do Sr. ministro do império, remetendo os autógrafos sancionados das resoluções da 

assembléia geral legislativa aprovando as pensões concedidas a D. Maria Constança Antunes Bacellar e a 
Cypriano Corrêa Lima. 

Outro do Sr. ministro da guerra, remetendo um dos autógrafos sancionados do decreto da assembléia 
geral legislativa fixando as forças de terra para o ano financeiro de 1852 a 1853. – Fica o senado inteirado, 
e manda-se comunicar à câmara dos Srs. deputados. 

Fica o senado inteirado da participação de incômodo de saúde do Sr. senador Alencar. 
 

ORDEM DO DIA 
 
Achando-se na antecâmara o Sr. ministro da justiça, são eleitos por sorte para a deputação que tem 

de o receber os Srs. Baptista de Oliveira, Costa Ferreira e Miranda Ribeiro; e sendo introduzido com as 
formalidades do estilo, toma assento na mesa. 

Continua a segunda discussão, adiada pela hora na última sessão, do art. 3º da proposta do poder 
executivo, orçando a receita e fixando a despesa geral do império para o exercício de 1852 a 1853, com as 
emendas da câmara dos Srs. deputados. 

 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, o senado ouviu na última sessão o discurso do nobre 
senador pela província do Rio Grande do Norte, e reconheceria sem dúvida que, à exceção de poucas 
proposições, todas as outras não tinham relação alguma com o orçamento da justiça, ou teriam tanta 
relação com este orçamento como poderiam ter com qualquer outra matéria de que se tratasse. 

Eu suponho que o nobre senador pelo Rio Grande do Norte quis aproveitar a presença do Sr. ministro 
da justiça para, segundo a sua cortesia parlamentar, dirigir-lhe as expressões com que ele nunca falta 
àquelas pessoas que têm incorrido no seu desagrado. O senado permitir-me-á que eu ainda acrescente 
uma observação, e vem a ser que o nobre senador pelo Rio Grande do Norte tem em muito pequena conta 
a memória do senado; as proposições que ele emitiu não são mais do que a reprodução do que tem dito em 
todas ou quase todas as discussões em que tem tomado parte. Por isso, se porventura ele fizesse mais 
apreço da memória do senado, podia dispensá-lo de ouvir repetir tantas vezes a mesma coisa. 

Como quer que seja, eu ocupar-me-ei de responder ao que disse o nobre senador com relação ao 
orçamento, e depois disto farei também algumas reflexões sobre a generalidade com que ele entreteve o 
senado. 

O nobre senador, na votação dos orçamentos, tem admitido um princípio que eu ainda não 
compreendi bem. O nobre senador não costuma deixar o seu crédito por mãos alheias; tem dito que a 
oposição que se faz atualmente no senado ao ministério é uma oposição que se distingue pelo seu 
acrisolado patriotismo, e tem querido comparar com ele uma oposição que em outro tempo houve nas 
câmaras, e que o nobre senador denominou oposição de pão e água. Disse S. Exª. que a oposição atual 
que se faz ao ministério é muito patriótica, visto que não falta com os meios que são necessários ao 
governo para preencher os diversos ramos do serviço público. Mas quando o nobre senador usa das 
palavras – os meios necessários –, não se tem explicado, pelo que me parece, com toda a clareza. 

Quem é o juiz para examinar quais são os meios necessários para o desempenho do público serviço? 
Eu acredito que deve ser a oposição, posto que o nobre senador nos anteriores orçamentos declarou que 
votava por todas as despesas que tinham sido pedidas pelos diferentes ministérios, e contra todos os 
aumentos que tinham sido concedidos pela câmara dos deputados, e não entrou no exame que eu julgo 
indispensável fazer-se nas quantias pedidas por cada um dos ministérios, e na comparação delas com as 
necessidades do serviço público para que se pedem os meios. O nobre senador não entrou neste exame, 
disse que votaria por todas as quantias pedidas e contra todos os aumentos concedidos pela câmara dos 
deputados. Dispensou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o nobre senador esse exame que eu julgo indispensável para se verificar que aquilo que se pede é 
absolutamente necessário para a marcha do serviço? Se não o dispensou, se esse exame não pode ser 
dispensado, o princípio apregoado pelo nobre senador pelo Rio Grande do Norte poderá ter na prática 
aplicações tais, que muitas vezes deixará um ministério sem os meios que ele julga indispensáveis para 
desempenhar o serviço público. Se ele dispensa este exame, então o nobre senador presta, ao menos 
nesta parte, inteira confiança no ministério. Era por conseqüência para desejar que o nobre senador 
explicasse bem o seu princípio. 

Eu pela minha parte, se alguma vez estiver na oposição, reservo-me o direito de examinar se as 
quantias pedidas pelos diferentes ministérios são ou não necessárias para preencher o público serviço; e 
ainda mesmo, prestando hoje o meu apoio ao ministério, como sinceramente presto, não me julgo obrigado 
a votar sem esse exame por todas as quantias pedidas por cada um dos ministros. O exame a que me 
tenho referido é um direito, tanto da oposição como da maioria, e talvez eu não possa ser censurado por 
dizer que a respeito da oposição é, além de um direito, uma necessidade a que ela deve satisfazer para 
justificar-se perante o país do voto que possa dar a favor ou contra as verbas de despesa. Porém o nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte, que costuma alongar tanto os seus discursos sobre matérias que eu 
considero menos importantes, não fez o menor exame sobre objetos que eu julgo que o deveriam merecer 
com preferência. Tendo deixado votar quase sem observação alguma os ministérios do império, da guerra, 
da marinha e dos estrangeiros, limitou-se, quanto ao ministério da justiça, unicamente a duas verbas, que 
vêm a ser, a que diz respeito a um aumento de despesa para os juízes municipais, e outra que é relativa ao 
aumento de despesa para as praças do corpo de municipais permanentes. 

Quanto ao primeiro aumento, é certo que S. Exª. o Sr. ministro da justiça não o considerou quando 
apresentou na câmara dos deputados o seu orçamento, e a razão é porque não podia pedir senão a quantia 
já consignada por lei; mas não deixou de ponderar no seu relatório a necessidade deste aumento de 
despesa. Portanto, pode dizer-se que o Sr. ministro da justiça solicitou das câmaras este acréscimo de 
despesa, posto que não o fizesse na proposta que apresentou. O mesmo digo acerca do aumento de soldo 
para as praças do corpo de municipais permanentes; também está, por assim dizer, justificado este 
aumento no relatório do Sr. ministro da justiça. 

O nobre senador pelo Rio Grande do Norte opôs-se à gratificação que se pede para ser distribuída 
por alguns juízes municipais, com um fundamento insólito, na minha opinião. O nobre senador disse que o 
Sr. ministro da justiça podia ou havia de abusar desta quantia se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



porventura ela fosse votada pelas câmaras. Ora, eu digo que este fundamento é insólito, porque qualquer 
pode alegá-lo para recusar aos ministros todas as quantias que eles pedem. Se o nobre ministro da justiça 
fosse capaz de abusar desta quantia que se lhe dá para gratificar alguns juízes municipais, distribuindo-a, 
não conforme as necessidades do serviço, mas conforme suas afeições, então não se lhe deveria conceder 
quantia alguma, porque de todas elas poderia abusar o nobre ministro da justiça. Já vê, pois, o nobre 
senador que, a ser verdade o que ele disse, justificado seria o princípio da oposição chamada de pão e 
água, porque, a quem é capaz de abusar dos dinheiros públicos que lhe são concedidos por lei, não se 
deve conceder lei do orçamento. A conseqüência é lógica, conforme os princípios que o nobre senador tem 
combatido, mas que parece justificar com as suas palavras. Não é, pois, este um fundamento que 
razoavelmente possa alegar-se para recusar-se a gratificação pedida pelo ministério para o fim por ele 
declarado. 

Eu explico esta argumentação do nobre senador pelo Rio Grande do Norte como um testemunho 
solene que o mesmo nobre senador dá da moralidade e probidade política de S. Exª. o Sr. ministro da 
justiça, e do zelo com que ele fiscaliza o emprego dos dinheiros públicos. Se o nobre senador tivesse alguns 
argumentos fortes com que pudesse justificar o seu voto, desceria a uma declaração tão pouco digna de ser 
oferecida, para negar a S. Exª. o Sr. ministro da justiça a gratificação que ele pede para aquele fim? Eu 
aprecio em mais a capacidade do nobre senador, e por isso digo, sem receio de ser contestado, que o 
nobre senador, não tendo a mais pequena censura a fazer à administração de S. Exª. o Sr. ministro da 
justiça na distribuição e aplicação dos dinheiros que lhe são concedidos para o serviço da sua repartição, 
viu-se constrangido a alegar uma razão que não pode deixar de ser considerada como um reconhecimento 
da maneira digna e honrosa com que o nobre ministro da justiça tem satisfeito todas as obrigações que lhe 
são impostas pelo cargo que ocupa. 

É incontestável, Sr. presidente, que os juízes municipais têm quase todos o mesmo ordenado; e o 
mesmo nobre senador pelo Rio Grande do Norte já tem reconhecido por vezes que estes ordenados são 
limitados em comparação das importantes funções que os juízes municipais são obrigados a exercer. Ora, 
isto é uma verdade, e se por outra parte não pode negar-se que entre os lugares de juízes municipais há 
muitos que não só não são cobiçados, como que são tais que não aparecem pessoas idôneas para ir 
desempenhá-los, como é que o nobre senador não se convence de que um dos meios que poderá facilitar 
ao ministério a nomeação de bons juízes municipais para os lugares menos cobiçados, e aonde aliás as 
despesas são talvez maiores do que nos outros, é que o Sr. ministro da justiça possa dispor de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



uma quantia que não é muito avultada para poder compensar esses juízes aumentando-lhes com uma 
gratificação o ordenado que lhes é consignado em lei? O pedido pois é muito razoável. O nobre senador já 
em outras sessões se encarregou de justificá-lo em tese, reconhecendo que os ordenados dos juízes 
municipais eram insignificantes. A razão que ele alega para não conceder a S. Exª. o Sr. ministro da justiça 
esse pedido já eu mostrei que não deve considerar-se digna de ser alegada, e menos pelo nobre senador 
pelo Rio Grande do Norte, que não achou um único fato para poder argüir a S. Exª. o Sr. ministro da justiça, 
reconhecendo assim que S. Exª. longe de dirigir-se na distribuição de tais gratificações por afeições que 
possa ter, há de só considerar as necessidades do serviço público e o dever que o seu cargo lhe impõe de 
preencher os lugares de juízes municipais aonde esses magistrados faltam. 

Opôs-se igualmente o nobre senador ao aumento de soldo às praças do corpo de municipais 
permanentes, e alegou como razão que não se devia fazer esta exceção a favor daquele corpo, quando os 
soldados de primeira linha tinham menor soldo. 

Sr. presidente, os fins e o serviço de um corpo de polícia são muito diversos dos fins e do serviço do 
exército de primeira linha, e, se eu não estou enganado, em muitas nações os corpos de polícia são mais 
bem gratificados quanto a soldo do que as praças de primeira linha. Por isso eu digo que por este lado a 
consideração do nobre senador não tem força. 

O SR. D. MANOEL: – Não entendeu, ou não se lembra do meu argumento. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Quanto à comparação que fez o nobre senador entre o serviço prestado 

pelos corpos de polícia e pelos de primeira linha, eu digo que se por um lado é exato tudo quanto disse o 
nobre senador, por outro lado há de reconhecer que os soldados de primeira linha são compensados da 
falta de soldo maior por outras vantagens que a legislação do país e a prática lhes garantem. Se o soldado 
de primeira linha, que serve por certo espaço de tempo e que se inabilita por alguma razão no serviço, não 
tem um soldo tão avantajado como se dá ao corpo de permanentes, todavia ele conta com um futuro, senão 
feliz, ao menos certo, e que nunca o deixa ao desamparo. É isto o que não acontece às praças do corpo de 
permanentes; elas não têm futuro algum, por isso não é para estranhar que possam ter um soldo mais 
avantajado; as compensações que têm os soldados da primeira linha valem, em minha opinião, mais do que 
o soldo maior que possam ter as praças do corpo de permanentes. 

Parece-me que o nobre senador também alegou como razão para não votar por estes aumentos as 
despesas consideráveis que o governo é obrigado a fazer na província do Rio Grande do Sul. Sr. 
presidente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



esta consideração poderá proceder acerca de algumas despesas que não sejam de tão urgente 
necessidade, e neste caso parece-me que não estão aquelas a que eu me tenho referido, porquanto a 
primeira tem por fim uma boa e regular administração de justiça; se não se satisfizer a esta despesa, os 
males que se hão de seguir de uma administração de justiça má ou irregular, já têm sido bem avaliados e 
considerados pelo nobre senador pela província do Rio Grande do Norte. 

O mesmo digo acerca do aumento de soldo para as praças do corpo de municipais permanentes. Por 
isso mesmo que o governo se tem visto na necessidade de acumular grande força de primeira linha na 
província do Rio Grande do Sul, é de crer que o serviço dos municipais permanentes se tenha tornado muito 
mais pesado do que era; e então me parece que nada pode ser mais razoável do que esse aumento 
proposto por S. Exª. o Sr. ministro da justiça, e já concedido pela câmara dos Srs. deputados, cuja opinião 
em tais matérias eu entendo que deve ser muito atendida pelo senado. O nobre senador já por vezes aqui 
tem repetido uma verdade, e é que à câmara dos deputados compete mais imediatamente a fiscalização 
sobre a distribuição e aplicação dos dinheiros públicos. Ora, se a câmara dos deputados já pesou as razões 
alegadas por S. Exª. o Sr. ministro da justiça, se já as discutiu, se já reconheceu a sua procedência, e 
entendeu que devia conceder-lhe esta consignação, que motivos fortes e poderosos alegou o nobre 
senador para que nós ofereçamos uma emenda a esta verba já aprovada pela câmara dos deputados? 

Já vê, pois, o senado que pelas razões que eu tenho expendido hei de votar pelo orçamento proposto 
pelo Sr. ministro da justiça, com as emendas aprovadas pela câmara dos deputados. 

Persuado-me que nenhuma outra observação, com relação imediata ao orçamento da justiça, fez o 
nobre senador pela província do Rio Grande do Norte; por isso, o senado permitir-me-á que eu o 
acompanhe agora rapidamente nas muitas digressões que ele fez acerca de outros objetos. 

O nobre senador censurou que o Sr. ministro da justiça dissesse no seu relatório que havia uma 
propaganda que aconselhava por meios revolucionários reformas radicais nas instituições adotadas pela 
nação. Posto que o Sr. ministro da justiça já respondesse a esta censura, sendo certo que para combatê-la 
se serviu das próprias palavras do nobre senador pelo Rio Grande do Norte, todavia ser-me-á permitido 
fazer sobre isto algumas observações. Eu quisera que o nobre senador nos definisse primeiramente o que 
era propaganda. Eu entendo que propaganda pode dizer-se em sentido amplo qualquer associação que tem 
por fim espalhar certas idéias políticas. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Ou religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – No sentido mais restrito refere-se a idéias religiosas, mas tomando-se a 
palavra em sentido amplo, suponho que se pode dar esta significação ao termo – propaganda. 

Já vê pois o nobre senador que se – propaganda – é uma associação que tem por fim espalhar certas 
idéias políticas, não se segue só por isto que ela deva necessariamente infundir grandes receios. Se a 
associação for composta de homens poderosos, de pessoas que disponham de grandes meios e recursos, 
eu entendo que neste caso a propaganda pode e deve infundir grandes receios; mas se essa associação 
não se compuser de pessoas de tal importância, se a associação não dispuser de grandes meios e recursos 
para poder conseguir o seu fim, digo eu que neste caso a propaganda não deverá inspirar muitos receios. 
Foi no segundo sentido que o nobre ministro da justiça usou com propriedade da palavra – propaganda. 
Entendeu S. Exª., como muitas pessoas entendem, que certos atos que têm aparecido, principalmente pela 
imprensa, podem revelar a existência de uma associação que influi na disseminação de doutrinas pouco 
conformes à constituição. Aí estão os jornais para confirmarem isto. Mas S. Exª. acrescentou no seguimento 
do período a que me refiro que esta propaganda não causava o menor receio, antes pelo contrário S. Exª. 
estava persuadido, como nós devemos estar, de que a quase unanimidade do país repelia tais doutrinas; 
assim, via-se que o crédito se fortificava cada vez mais, e a pública prosperidade crescia com rapidez. Ora, 
já vê o nobre senador que não teve razão alguma para acusar tão acremente a V. Exª. o Sr. ministro da 
justiça por usar no seu relatório da palavra – propaganda. 

Mas, disse o nobre senador, se essa propaganda não pode inspirar receio algum, por que se faz 
menção dela no relatório do Sr. ministro da justiça? Senhores, o juízo que formou o Sr. ministro da justiça 
não podia ligar o pensamento das câmaras, S. Exª. podia errar no juízo que formara (apoiados), e então ele 
faltaria ao seu dever se não oferecesse os fatos, que todos presenciamos, à consideração da assembléia 
geral. Entende, pois, que não podia ser outra senão esta a razão por que o nobre ministro, posto que desse 
pouca importância à propaganda de que tenho tratado, entendeu que era do seu dever referi-la ao 
conhecimento da assembléia geral, para que ela em sua sabedoria pudesse avaliar tudo como lhe 
parecesse. 

O nobre senador, querendo atenuar a importância das publicações que aparecem em algumas 
províncias, disse que tudo isto era efeito de uma política de perseguição, ou da compressão que pesava 
sobre as províncias. 

O SR. D. MANOEL: – Não disse tal; disse que era continuação do que sucedia desde 1827. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Como prova desta asserção acrescentou o nobre senador: "Tanto isto é 
assim, que na província do Ceará, onde os partidos estavam tão exaltados, e onde existia um periódico que 
proclamava as doutrinas que todos nós condenamos, bastou que o governo mandasse um presidente 
dotado de um espírito de conciliação, e que fizesse justiça aos partidos, para que esse periódico 
imediatamente desaparecesse.” Não sei se este fato é exato; o que eu posso afirmar, sob o testemunho de 
pessoas muito respeitáveis, é que muito depois de estar em exercício na presidência da província do Ceará 
o digno cidadão a quem o nobre senador se refere, esse periódico continuou a publicar-se. Não sei se hoje 
não existe mais; mas é fato que, não obstante essa administração conciliadora, o periódico a que me tenho 
referido não suspendeu a sua publicação. 

O nobre senador fez também merecidos elogios ao penúltimo presidente de Pernambuco, que hoje 
dirige os trabalhos da câmara dos Srs. deputados; e reconheceu quanto tinha sido guiada pelo espírito de 
justiça e imparcialidade a sua administração. Entretanto o nobre senador será obrigado a confessar que 
nada disto bastou para que alguns jornais de Pernambuco suspendessem a propagação de doutrinas que o 
nobre senador tem-se visto na necessidade de condenar. Logo, o grande remédio que o nobre senador nos 
ofereceu para fazer cessar essa irritação, que eu todavia considero artificial, isto é, a nomeação de 18 
presidentes e de 18 chefes de polícia escolhidos pelo nobre senador pelo Rio Grande do Norte... 

O SR. D. MANOEL: – Por mim?... Eu não escolho presidentes. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...ou segundo a política de conciliação de que o nobre senador nos fala 

sem a definir, esse remédio, digo, não seria suficiente para acabar com a propagação de tais doutrinas pela 
imprensa. 

Eu devo fazer nota de uma circunstância que me parece digna dela, e vem a ser que quando o 
governo nomeia qualquer presidente, não há censura que se não faça por essa nomeação ao governo e ao 
mesmo presidente; e assim que por qualquer motivo de pública utilidade, ou porque o tenha pedido, esse 
mesmo presidente é demitido pelo governo, não há elogios suficientes com que alguns membros da 
oposição não endossem tal presidente. 

O SR. D. MANOEL: – Isso não se refere a mim, outros que respondam. Eu não censurei a nomeação 
do Sr. Souza Ramos nem a do Sr. Silveira da Motta. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Assim tem acontecido, além de outros, aos presidentes que foram das 
províncias de Minas Gerais e de Pernambuco, e do Ceará. 

O SR. D. MANOEL: – Ao do Ceará não ouvi ninguém censurar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. LIMPO DE ABREU: – Quando eles foram nomeados, ou mudados de umas para outras 
províncias, não houve censura, por mais forte e desarrazoada que fosse, que não se fizesse ao governo, e 
esses mesmos presidentes sofreram os maiores doestos. Foram eles demitidos; então foi que a oposição 
reconheceu logo e proclamou o espírito de imparcialidade que movera o governo quando os nomeou, e o 
espírito de justiça com que esses presidentes administraram as províncias. 

O SR. D. MANOEL: – O Sr. Souza Ramos foi elogiado pelas mesmas folhas da oposição em 
Pernambuco, muito antes de ser demitido. 

O SR. LIMPO DE ABREU: – Assim, Sr. presidente, eu ainda espero que as horríveis censuras que se 
têm feito ao presidente da província do Rio Grande do Norte sejam convertidas em elogios. 

O SR. D. MANOEL: – É provável!... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – E já que falei nesta província, com que tanto nos tem ocupado o nobre 

senador... 
O SR. D. MANOEL: – E hei de ocupar, que é a minha obrigação. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...não posso deixar de fazer sobre o que ele disse algumas observações. 
O ilustre senador teve a ingenuidade de nos declarar que nas cartas que escrevia para aquela 

província dizia sempre que a causa de todos os males que ela sofre é o Sr. ministro da justiça. 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado; e o Sr. ministro da guerra também tem boa parte; é de parceria. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O nobre senador tem por diversas vezes declarado nesta casa a 

espontaneidade dos votos que aquela província lhe tem dado, tanto para deputado à assembléia geral, 
como para senador. Eu não nego isto, mas entendo que essa espontaneidade deveria ter assento em 
alguma coisa. 

O SR. D. MANOEL: – Na bondade dos eleitores. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Não disputo merecimento ao nobre senador pelo Rio Grande do Norte... 
O SR. D. MANOEL: – É o que eu não tenho; é a bondade dos eleitores. É a razão por que me mostro 

tão grato a eles. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...mas o que é verdade é que quando uma eleição recai sobre um 

indivíduo qualquer, não se atende simplesmente ao seu merecimento, é preciso que hajam outros motivos, 
sempre honrosos, que inspirem essa eleição; e eu entendo que as opiniões que o indivíduo representa na 
ocasião em que é eleito devem ter uma influência decidida sobre essa eleição. 

Ora, além de ser muito raro o exemplo de uma pessoa que sem o concurso de outras circunstâncias 
tenha sido eleita unicamente pelo seu merecimento, pela sua influência pessoal... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Não é merecimento nem influência, é amizade. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Eu digo que, sem querer entrar em outros detalhes a este respeito, é 

minha convicção que a influência dos partidos tem sempre tido e deve ter uma parte considerável, talvez 
principal, na eleição dos membros que são mandados, ou seja para a câmara dos deputados, ou seja para 
o senado. Portanto, embora se queira recusar a parte que têm os partidos nestas eleições, é preciso 
reconhecê-la. Posto que algumas individualidades pretendam repeli-la, o bom senso do país não pode 
aceitar semelhante declaração. Sendo isto assim, seja-me lícito comemorar qual poderia ser a influência 
que deu votos ao nobre senador a quem me refiro, ou seja para a câmara dos deputados, ou seja para o 
senado. 

O nobre senador, se eu não estou enganado, foi eleito pela província do Rio Grande do Norte para 
deputado à assembléia geral em 1842, e então o nobre senador não era membro da oposição; o nobre 
senador sustentava as idéias e princípios do ministério, ou pelo menos apoiava o ministério. 

O SR. D. MANOEL: – Eu era delegado do governo, e delegado fiel. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Foi portanto como homem do governo, e não como homem da oposição, 

que a província do Rio Grande do Norte lhe deu nessa ocasião um assento na câmara dos deputados. 
O SR. D. MANOEL: – É perfeito engano, foram as amizades que me deram esse assento. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Em 1844 já na província do Rio Grande do Norte não teve essa 

aceitação o nome do nobre senador a quem me refiro, já as amizades particulares não lhe puderam dar um 
assento na câmara dos deputados. 

O SR. D. MANOEL: – Quando? 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Em 1844. 
O SR. D. MANOEL: – Rejeitei o lugar para que fosse nomeado o irmão do Sr. ministro da justiça, 

sabe-o toda a província. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Em 1844 nada valeram, nem podiam valer, em minha opinião, as 

amizades que ali tinha o nobre senador; o reflexo da influência que fez eleger o nobre senador para 
deputado em 1842 não lhe serviu, nem talvez podia já servir-lhe em 1844. 

O SR. D. MANOEL: – Está muito enganado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Nem se diga que o nobre senador rejeitava um assento na câmara dos 

deputados. 
O SR. D. MANOEL: – Rejeitei-o, porque o tinha seguro por Goiás. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Nem se diga que o nobre senador rejeitava um assento na câmara dos 

deputados; em 1844 ambicionava o nobre senador um lugar naquela câmara, e obteve-o pela província 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de Goiás, onde o nobre senador nasceu, e onde era presidente um irmão seu. 
O SR. D. MANOEL: – Porque o ministério de então me recomendou. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Já se vê, portanto, que o reflexo de outras influências deram em 1844 

um assento ao nobre senador na câmara dos deputados. E não estranhe o nobre senador esta palavra 
reflexo de influência, porque eu me refiro à influência de um partido, e os homens que mais se prezam 
devem ter muita honra em obter um assento em qualquer das câmaras pelo reflexo da influência do seu 
partido. Digo, portanto, que não foram as amizades particulares, mas o reflexo da influência de partidos, 
quem deu assento na câmara dos deputados ao nobre senador, tanto em 1842 como em 1844. 

O SR. D. MANOEL: – Está enganado completamente, eu lhe explicarei tudo isso perfeitamente. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Por mais que explique, não pode destruir as nossas memórias. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O mesmo, Sr. presidente, digo eu que aconteceu em 1849, quando o 

nobre senador foi eleito para o lugar de senador que ocupa pela província do Rio Grande do Norte; foi a 
influência do partido a que o nobre senador pertencia, a que apoiou a sua candidatura, e que conseguiu 
dar-lhe o assento que atualmente ocupa nesta casa. 

O SR. D. MANOEL: – Não é exato; isto é contar a história muito erradamente. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Já aqui se disse por mais de uma vez que quando se deu a vaga de um 

senador pelo Rio Grande do Norte, estava na presidência daquela província um magistrado que faz honra à 
classe a que pertence (apoiados), e tendo ele estudado os negócios daquela província... 

O SR. D. MANOEL: – Vá por aí, que vai bem! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – E entendendo que devia dirigir a sua administração em um sentido que 

não fosse de exclusivismo... 
(Há um aparte.) 
O digno magistrado a quem me refiro, tenho muita honra em dizê-lo, foi nomeado pelo gabinete de 8 

de março de 1848, quando nenhuma vaga havia na província do Rio Grande do Norte. 
O SR. D. MANOEL: – Cuidei que falava do Sr. Taques. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Esse magistrado, estudando os negócios da província com aquele 

espírito de imparcialidade que o distingue, entendeu que devia moderar o sistema de exclusivismo que 
dominara por muito tempo na província, não havendo lugar algum, mesmo da menor importância, que não 
fosse exercido por algum indivíduo pertencente ao partido do Sul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Disso sabe muito bem o Sr. ministro da justiça; ele que lhe responda. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Depois de decorrido algum tempo, sucedeu dar-se uma vaga de senador 

pela província do Rio Grande do Norte. 
O SR. D. MANOEL: – Sim; mas quando foi daqui já estava muito mal esse senhor que morreu. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Está enganado. 
O SR. D. MANOEL: – O nobre senador é que está. 
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador que não interrompa. 
O SR. D. MANOEL: – É só para retificar um fato. 
O SR. PRESIDENTE: – Quando tiver a palavra retificará. 
O SR. D. MANOEL: – Para tirar das dúvidas, peço já a palavra. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Foi então que se deu uma vaga de senador na província do Rio Grande 

do Norte, muito tempo depois da nomeação do novo presidente, feita pelo ministério de 8 de março; o ilustre 
senador que deixou um lugar vago, ainda veio a algumas sessões do senado no princípio do mês de maio. 
Dando-se esta vaga, quando tinha cessado na província do Rio Grande do Norte o sistema de exclusivismo 
a que eu me refiro, e quando dominava o sistema de justiça e de imparcialidade praticado por esse 
magistrado no tempo da sua administração como presidente... 

O SR. D. MANOEL: – O ministério demitiu-o em castigo, ou mudou-o para o Espírito Santo. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...dizem-me que o nobre senador recuou da candidatura por aquela 

província. 
O SR. D. MANOEL: – Recusei formalmente ao Sr. ministro da justiça por três vezes. 
O SR. PRESIDENTE: – Se o nobre senador quer falar, é preciso que o orador desista da palavra. 
O SR. D. MANOEL: – É para cortar uma questão. 
O SR. PRESIDENTE: – Não pode cortar. 
O SR. D. MANOEL: – Recusei três vezes, no paço da cidade, por sinal, em um dia de cortejo. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O nobre senador recuou da candidatura por aquela província; por quê? 

Na minha opinião, porque o nobre senador reconheceu muito bem que lhe faltava o reflexo da influência de 
um partido... 

O SR. D. MANOEL: – Com o apoio que o governo me oferecia?! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Então viu que as amizades particulares que ele podia ter na província 

não eram suficientes para lhe darem um lugar na lista tríplice; e note o senado que bastava-lhe um primeiro, 
segundo, ou terceiro lugar na lista para o nobre senador poder esperar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



um assento nesta casa, se porventura merecesse a honra de ser escolhido. Mas o nobre senador via-se 
forçado a reconhecer que pela falta do reflexo da influência de um partido não podia aspirar à honra de 
entrar em uma lista tríplice. 

O SR. D. MANOEL: – Não apoiado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – E o que foi preciso, Sr. presidente, para que esse reflexo pudesse fazer 

com que o nobre senador fosse visto pelos eleitores do Rio Grande do Norte? 
O digno magistrado que era presidente da província do Rio Grande do Norte foi mudado, porém, isto 

não era bastante, o reflexo não era suficiente ainda para que o nobre senador, apesar dos seus 
merecimentos pessoais, pudesse ser visto pelos eleitores. 

O SR. D. MANOEL: – Não falei nisso, falei nas minhas amizades. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Houve um intervalo em que a administração da província foi confiada ao 

vice-presidente; e o que aconteceu? Uma inversão completa na província; o sistema do exclusivismo foi 
executado com todo o furor, e os homens mais influentes do partido do Norte foram condenados a uma 
atroz perseguição. 

O SR. D. MANOEL: – Não apoiado. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Foi um novo presidente para aquela província, e este, segundo me 

consta, levou recomendação para conservar as coisas no estado em que as achasse, isto é, para respeitar 
todas as medidas que haviam colocado em todos os empregos, desde o da maior importância até ao da 
menor, os indivíduos pertencentes ao partido do Sul. Foi então que o reflexo da influência do partido a que o 
nobre senador pertencia pôde tornar ao nobre senador bem visível dos eleitores da província do Rio Grande 
do Norte. Era então ele ainda o aliado, o homem que defendia com todas as suas forças o ministério a 
quem hoje faz a mais crua guerra. 

O SR. D. MANOEL: – Eu não estava na câmara... 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Portanto, Sr. presidente, está demonstrado que o nobre senador deve o 

lugar que ocupa à influência de um partido. 
O SR. D. MANOEL: – Nego. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – O que não negará?! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Isto deveria ser honroso para qualquer, isto não significa que o nobre 

senador não tenha a capacidade, os merecimentos necessários para preencher este lugar; mas digo e 
sustento que se não fosse a influência de um partido, o nobre senador não teria hoje um lugar no senado, 
assim como não o pôde obter na câmara dos deputados em 1848, apesar dos seus merecimentos. 

Eu, Sr. presidente, se não censuro, acho contudo que o ministério decerto não merece elogios pela 
sua conduta a respeito do Rio Grande do Norte em 1848 e 1849. 

 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – É por eu estar aqui? Agora tenham paciência. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Tal era entretanto, Sr. presidente, o estado daquela província 

antes e depois de feita a eleição do nobre senador, que o mesmo presidente em cujo tempo ela se 
verificou teve, depois de concluída ela, de atender para o estado de perseguição que durante a 
administração do vice-presidente se tinha feito ao partido do Norte; e o presidente que 
ultimamente foi nomeado teve também que atender a todas estas circunstâncias, fazendo cessar o 
sistema de exclusivismo com que o partido chamado do Sul entende que tem direito a ocupar 
todos os cargos daquela província, tendo para isto, como eu já demonstrei em outra ocasião, feito 
uma legislação provincial que confere à assembléia provincial o direito de nomear todos os 
empregados provinciais que forem vitalícios. Em outra sessão eu já mostrei que este fato era a 
prova mais evidente de que o partido do Sul não tem a influência, não tem na província a 
preponderância que tem querido inculcar aqui por alguns de seus órgãos; este fato prova também 
que o nobre senador não tem razão alguma para dizer que o ministério persegue a província do 
Rio Grande do Norte. Quais os fatos que o nobre senador tem apresentado para demonstrar que 
se tem desenvolvido naquela província uma perseguição contra os homens do partido do Sul? 

O SR. D. MANOEL: – São inúmeros. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Senhores, a autoridade da palavra do nobre senador vale 

muito, mas não o pode dispensar de exibir provas que convençam ao senado. O nobre senador, 
que é magistrado, aonde viu que o depoimento de quem aliás se tem mostrado tão prevenido e 
apaixonado é bastante para condenar alguém? 

O SR. D. MANOEL: – Eu aqui sou juiz. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O nobre senador aqui não é juiz, está enganado, é legislador, 

não tem a quem julgar; pode ser juiz em alguns casos, mas acredite que por ora ninguém 
reconhece aqui a sua competência como juiz, e ninguém estará pelas suas sentenças. (Apoiados.) 

O nobre senador tem, como qualquer outro, o direito de apreciar os fatos... 
O SR. D. MANOEL: – Pois é assim mesmo que sou juiz. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...e o seu juízo pode ser mais ou menos atendido. Se o nobre 

senador julgar dos fatos com fria reflexão, com a apreciação leal do desinteresse, há de ser muito 
atendido; mas se o nobre senador mostrar, pela maneira por que se exprime, que a sua 
inteligência está tão prevenida, tão apaixonada, acredite no que lhe digo, o senado não poderá 
atender aos discursos do nobre senador como atenderia se porventura, pela linguagem fria da 
razão, e pela apreciação leal do desinteresse, o nobre senador mostrasse que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



podia ser um juiz capaz neste caso de proferir uma sentença justa. Mas eu lastimo, e decerto o senado 
deve lastimar comigo, que o nobre senador não tenha dado provas dessa razão fria com que se devem 
apreciar os fatos. 

O SR. D. MANOEL: – Eu lastimo outros casos. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Quais são as provas que o nobre senador tem produzido para mostrar 

que o ministério, e principalmente o Sr. ministro da justiça, detesta a política de conciliação, e ocupa-se em 
perseguir, em oprimir a província do Rio Grande do Norte? Quais são essas provas? 

O SR. D. MANOEL: – Inúmeras. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – São as vociferações do nobre senador pelo Rio Grande do Norte? 
O SR. D. MANOEL: – Eu as reproduzirei de novo, já que o querem. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, o nobre senador folheou o relatório do nobre ministro da 

justiça, encontrou anexos a esse relatório diferentes mapas, sendo um deles o dos crimes cometidos em 
algumas províncias do império, e não achou os mapas dos crimes julgados em 1849 e 1850 na província do 
Rio Grande do Norte. Em primeiro lugar, não são só os mapas desta província que faltam no relatório do Sr. 
ministro, faltam os de outras províncias. Mas suponha-se que só os mapas a que me refiro relativos à 
província do Rio Grande do Norte é que faltavam no relatório, que conclusão devia tirar o nobre senador? 
Disse o nobre senador que as autoridades do Rio Grande do Norte, querendo ocultar os crimes que ali se 
tinham cometido, não mandaram os mapas ao Sr. ministro. Ora, antes de tudo, eu pergunto se os crimes 
cometidos em uma província podem ser sabidos unicamente pelos mapas que de lá se remetem. Em outros 
tempos, em que não havia a publicidade que hoje há, poderia o nobre senador dizer que para se saber 
alguma coisa era necessário que fosse ela oficialmente dada ao conhecimento do público; mas hoje, que há 
uma imprensa na província do Rio Grande do Norte... ou em Pernambuco, mas dirigida por pessoas do Rio 
Grande do Norte... 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – E do partido do Sul. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...não se pode saber de todos os crimes ali cometidos senão pelos 

mapas apresentados pelo Sr. ministro da justiça? 
O SR. D. MANOEL: – Eu sei de todos pelas minhas cartas. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Sr. presidente, eu não aceito como provas as cartas do nobre senador. 
O SR. D. MANOEL: – Paciência. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Há de me permitir que diga que as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



informações que o nobre senador possa ter da província do Rio Grande do Norte são-me evidentemente 
suspeitas. 

O SR. D. MANOEL: – Está no seu direito, e eu no meu acreditando-as. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Portanto, é necessário que ele se funde em outras provas. 
O SR. D. MANOEL: – Não posso ter outras. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – O nobre senador não tem comunicação naquela província senão com 

pessoas interessadas em desacreditar a administração dela... 
O SR. D. MANOEL: – Está enganado; tenho cartas de pessoas do partido do Norte, e de muita 

amizade. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...e em irritar cada vez mais o nobre senador contra essa administração, 

e contra o ministério; portanto, o nobre senador que tantas vezes tem falado aqui em interesse como móvel 
das ações do homem, há de permitir que eu rejeite essas informações como suspeitas, como transmitidas 
por interesse ao nobre senador pela província do Rio Grande do Norte. 

O nobre senador tem-nos falado aqui por diversas vezes no segredo de uma política com que ele 
entende que a idade de ouro renasceria para o Brasil... 

O SR. D. MANOEL: – Isso é muito, é poético! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Disse ele que a política que o ministério deve seguir é a política da 

conciliação. 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado, é a que recomenda o trono. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Ora, o nobre senador usa de muitas palavras sem as definir, por isso os 

que as ouvem não podem fazer idéia da significação de tais palavras como seria para desejar. 
O nobre senador fala-nos em política de conciliação, mas não nos diz como esta política deve ser 

traduzida em atos. 
O nobre senador diz que houve uma oposição que muitas vezes defendeu a política de conciliação. É 

verdade; durante a rebelião da província do Rio Grande do Sul, a oposição da câmara dos Srs. deputados 
recomendava ao governo a política de conciliação, mas ela não deixava de dar a esta palavra a significação 
que devia ter, e como esta política devia ser traduzida em atos. A oposição dizia que se devia empregar 
com preferência a anistia para chamar à ordem os rebeldes daquela província; o ministério entendia, pelo 
contrário, que este meio devia simplesmente auxiliar os meios da força. Não sei quem estava enganado, 
não é agora ocasião de examinar isto; mas o que digo é que a oposição desse templo explicava o que ela 
entendia por política de conciliação, e é isto o que agora o nobre senador não tem explicado 
suficientemente. Se se pode deduzir alguma coisa de um ou outro discurso proferido pelo nobre senador, eu 
me julgaria autorizado para 

 
 
 
 
 
 
 
 



dizer que o que o nobre senador quer é que todos os cargos da administração sejam indistintamente 
conferidos a qualquer indivíduo, quaisquer que sejam as suas idéias políticas, contanto que tenha 
probidade. Se não é isto, então em maior confusão fico eu, então não sei que explicação quer o nobre 
senador dar à palavra – conciliação. Para que se possa com algum proveito entrar nesta discussão, para 
que se possa coadjuvar essa política de conciliação e apreciar a opinião que o nobre senador sustenta, é 
preciso que ele se exprima com clareza e defina o que entende por política de conciliação... 

O SR. D. MANOEL: – Ver-me-ei obrigado a isto quando falar. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Como o nobre senador se reserva explicar a significação desta palavra, 

eu também me reservo formar o juízo que me parecer justo acerca de uma tal política, e se porventura ela 
me agradar, não terei dúvida em auxiliar na execução dela ao nobre senador... 

O SR. D. MANOEL: – Estimo bem. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Entretanto, o que tenho por certo é que o nobre senador não tem 

provado de maneira alguma a grande argüição que fez ao ministério de que o seu sistema de política era a 
compreensão... 

O SR. D. MANOEL: – Dividir para reinar. 
O SR. LIMPO DE ABREU: – ...era dividir para reinar. Parece-me que o nobre senador não quer que 

haja partidos no governo representativo. Ora, se o nobre senador puder conseguir isto por meio da sua 
política de conciliação, terá feito um serviço importante, não digo só ao Brasil, mas à humanidade. Se ele 
puder fazer com que todos os homens pensem da mesma maneira em matérias políticas, sem dúvida terá 
feito um serviço da maior importância, poderá repetir com toda a ufania: in veni. Se o nobre senador 
entende que o ministério procura dividir para reinar, por isso que há diferentes partidos no Brasil, como 
sempre houve, disse também uma coisa sem significação alguma, ou que não pode ter a significação que 
lhe quer dar... 

O SR. D. MANOEL: – Oh! grande significação! 
O SR. LIMPO DE ABREU: – Quererá o nobre senador acusar ao governo por não ter descoberto 

esse segredo, que ainda ninguém descobriu, de fazer com que todos pensem do mesmo modo em objeto 
de política? Não; suponho que é isto um segredo cuja descoberta está reservada à inteligência do nobre 
senador. Portanto o fato de existirem partidos políticos no Brasil, assim como em todos os países cujo 
governo é representativo, e mesmo naqueles onde não há este governo, se é isto o que o nobre senador 
chama talvez dividir para reinar, este fato só merecerá censura depois que o nobre senador nos revelar o 
importante segredo que ainda não nos revelou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, creio que são estas as digressões que fez o nobre senador depois que falou sobre as 
duas verbas do orçamento que eu já justifiquei. Não me recordo de que ele dissesse mais coisa alguma. O 
nobre ministro da justiça respondeu a tudo quanto tinha dito o nobre senador, menos a observações que 
podiam trazer após de si uma discussão um pouco desagradável, ou a palavras que talvez pudessem 
considerar-se ofensivas a S. Exª. o Sr. ministro. Posto que o nobre senador na segunda vez que falou 
acometesse com maior violência o nobre ministro da justiça, porque entendeu que devia declinar uma 
discussão tão desagradável e imprópria, eu pela minha parte me persuado que a conduta de S. Exª. o Sr. 
ministro da justiça é digna de todos os elogios. (Apoiados.) O Sr. ministro conhece perfeitamente o que deve 
à posição que ocupa, e as considerações que deve guardar para com o senado; o Sr. ministro, não 
respondendo às ofensas que porventura lhe foram dirigidas, seguiu a máxima de um sábio da escola 
moderna, que dizia: "Quando me fazem uma ofensa, procuro elevar tão alto a minha alma, que a ofensa 
nunca possa alcançá-la". 

O SR. JOBIM: – Apoiado. O pensamento é nobre, é belo! 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – É tal o respeito que consagro ao nobre senador que acaba de 

sentar-se, que, podendo deduzir-se do seu discurso alguma censura ao ministério a que tenho a honra de 
pertencer, eu não julgaria cumprir o meu dever se demorasse mais a resposta que devo dar a S. Exª., 
justificando o comportamento do ministério. 

No correr do seu discurso pareceu S. Exª. censurar o governo por proteger a eleição do nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte, começando por demitir um administrador que naquela província se tinha 
tornado notável pelo espírito de justiça que tinha presidido à sua administração. Sr. presidente, a demissão 
desse ilustre presidente, ou antes a sua remoção dessa província para outra, não teve por motivo aquilo 
que parece deduzir-se do discurso do nobre senador; essa demissão ou essa remoção era um fato já 
decretado, ou pelo menos convencionado em conselho de ministros, quando, tendo eu a honra de estar na 
sala em que o Imperador recebe nos dias de grande gala, dirigi-me ao nobre senador pelo Rio Grande do 
Norte, não para oferecer-lhe a candidatura em nome do governo, seguramente não me abalançaria a tanto, 
porque não me achava autorizado para fazê-lo, nem tinha por isso o acordo de meus colegas, e então o 
meu comportamento seria uma leviandade imperdoável; o senado porém sabe que uma amizade íntima, e 
pelo menos da minha parte muito sincera, ligava-me naquele tempo ao ilustre senador; o senado sabe que 
esse ilustre senador tinha sido o representante escolhido pela província do Rio Grande do Norte, que tinha 
presidido essa província por alguns anos, que ali mantinha relações de amizade; o senado portanto deve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



concluir que a candidatura do nobre senador era uma candidatura que facilmente ocorria; por isso eu, não 
como ministro, mas como seu amigo particular, perguntei-lhe se com efeito ele se apresentava. A resposta 
do nobre senador foi que não se apresentava, e os motivos que deu, que não exporei agora, ligavam-se 
especialmente à posição particular do presidente da província, que o nobre senador supunha que 
continuava nessa comissão. A remoção desse presidente estava assentada em conselho; mas o senado 
sabe que, enquanto as demissões ou remoções não são dadas, enquanto não são firmadas pela assinatura 
imperial, não se deve revelar fora do conselho aquilo que se tem de fazer; achava-me pois na necessidade 
de guardar a este respeito a maior reserva, a conseqüência foi não comunicar ao ilustre senador que esse 
presidente estava demitido. Mas fiz valer algumas reflexões de amizade para com o nobre senador, dizendo 
que o motivo que ele apresentava não me parecia bastante forte para o desviar da candidatura; mas em vez 
de falar-lhe em nome do governo declarei-lhe positivamente que não estava autorizado para prometer-lhe o 
apoio do governo... 

O SR. D. MANOEL: – É verdade. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Como S. Exª. me havia dito por várias vezes que, para obter uma 

eleição naquela província, não necessitava de esforços do governo, que a simples neutralidade lhe bastava, 
eu disse que esta neutralidade era a minha opinião particular, que procuraria fazer prevalecer perante meus 
colegas; mas o nobre senador continuou a dizer-me que não era candidato. Eis aqui o fato a que o nobre 
senador se referiu no aparte que deu ao ilustre senador por Minas Gerais. 

Vê-se pois que a remoção desse benemérito presidente do Rio Grande do Norte, a quem sou o 
primeiro a tributar os meus elogios, não teve nada de comum com a candidatura do ilustre senador por 
aquela província; era um pensamento admitido antes mesmo que eu tivesse procurado sondar a opinião de 
S. Exª. sobre essa candidatura, era um pensamento formado antes que se tivesse conhecido a candidatura 
do nobre senador; foi pensamento que se realizou no momento em que o nobre senador acabava de 
declarar que não se apresentava candidato por aquela província. Vê pois o senado, vê pois o nobre senador 
por Minas, que na demissão desse presidente nem de longe entrou o pensamento da candidatura do ilustre 
senador. 

Mas a escolha do sucessor desse presidente teria, porventura, semelhante fundamento? Primeiro que 
tudo, direi que o caráter nobre do cidadão escolhido exclui toda a idéia de uma comissão que tivesse por fim 
fazer uma eleição. (Apoiados.) O Sr. Taques é um magistrado, é um representante da nação tão digno do 
lugar que ocupa, que seguramente não poderia nunca ser lembrado para comissário de eleições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Apoiados.) O ilustre senador por aquela província, que continuava a ter comigo as mesmas relações, 
procurou-me um dia para dizer-me que, em conseqüência de cartas que tinha recebido, estava na resolução 
de apresentar-se como candidato... 

O SR. D. MANOEL: – Disse a todos os Srs. ministros. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...e disse-me que ia à casa dos outros meus colegas comunicar-

lhes isto mesmo; que não pretendia o apoio do governo para sua eleição, que se contentava unicamente 
com a simples neutralidade. Eis os fatos tais quais se passaram. 

O presidente da província do Rio Grande do Norte, o Sr. Taques, continuou a administrar a província 
sem que tivesse pensamento eleitoral, sem que tivesse recomendações para que protegesse a esta ou 
àquela candidatura. As comunicações do governo, quer oficiais, quer particulares, ou confidenciais, foram 
sempre neste mesmo sentido (já tive ocasião de desenvolver esta explicação na câmara dos deputados, 
que, decerto, terá chegado ao conhecimento dos ilustres senadores); mas houve uma circunstância que me 
moveu a afastar-me um pouco desse pensamento de completa neutralidade; e a lealdade que devia aos 
meus colegas me obrigou a solicitar deles a permissão para o fazer, e, realmente, todos concordaram. 
Escrevi, portanto, particularmente ao presidente do Rio Grande do Norte, recomendando-lhe alguma coisa 
que não era de simples neutralidade. Sr. presidente, estou bem longe de condenar, sem admitir nunca 
exceções, a intervenção do governo nas eleições; mas entendo que o governo deve intervir o menos que for 
possível, deve ficar neutro, sempre que for possível. Estes eram os meus princípios que desejava seguir, e 
de cuja sinceridade tinha dado provas mesmo neste negócio. Mas eu entendo que é dever de todo o 
homem, especialmente do homem político, especialmente do homem que se acha colocado na posição em 
que me achava, evitar até as aparências da deslealdade; é uma coisa que o indivíduo se deve a si mesmo, 
que deve ao lugar que ocupa, que deve ao país a quem tem a honra de servir. Ora, o comportamento do 
ilustre presidente do Rio Grande do Norte, embora ditado por motivos que nada tinham de comuns com a 
eleição, ditado por motivos inteiramente estranhos à eleição, contudo podia apresentá-lo aos menos 
informado de todas as circunstâncias como um comportamento que tivesse por fim afastar das urnas 
eleitorais o nobre senador. Nestas circunstâncias, atendendo para este fato, considerando a alteração que 
havia ocorrido nas minhas relações individuais com o ilustre senador, receei que a lealdade do meu 
procedimento, que a justiça que tinha ditado todas as minhas ações, não fossem tomadas como o deviam 
ser; entendi pois que era dever meu, pela honra da minha posição, empregar todos os esforços para afastar 
de mim essa aparência de deslealdade. Foram estes os motivos que tive para observar aos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



meus colegas que a continuação da neutralidade pareceria uma farsa, ou uma ilusão, se se examinassem 
sem maior informação os atos desse presidente, confrontando-se com a época em que tinham lugar: 
entendi que era um dever meu procurar evitá-la, e portanto dirigi essas cartas. 

Cometi nisso talvez dois erros; mas esses dois erros, Sr. presidente, eram erros da minha 
inteligência. Eu não tinha por fim senão afastar de mim essa aparência de deslealdade, foi só por isso que 
me desviei do meu antigo propósito de absoluta neutralidade. Talvez o homem rigoroso no seu medo de 
julgar possa condenar o meu procedimento; mas estou persuadido que aquele que souber sentir o valor de 
uma boa reputação, e apreciar os sacrifícios que se devem fazer para evitar tudo o que possa fazê-la 
duvidosa, me desculpará os dois erros que cometi nessa ocasião. 

O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, eu principiarei pedindo uma informação ao nobre ministro, e 
ao mesmo tempo rogando-lhe me não leve a mal, que dê às minhas palavras a significação que a elas 
constantemente dá, usando de sua natural benevolência. 

As folhas públicas têm referido um fato que julgo deve merecer que tome parte nas discussões do 
senado. V. Exª. sabe, Sr. presidente, o modo por que se tem entendido nas nações cultas o direito que os 
governos têm para fazer sair do país os estrangeiros; e depois, creio eu, de um conselho que nos deu o 
governo francês, nós também adotamos a mesma máxima e a seguimos: desde então o governo do país 
reconheceu como atribuição sua fazer sair do império aqueles estrangeiros que julgasse suspeitos, se por 
qualquer forma entendesse que a sua continuação no império não era conveniente. Esta máxima que em 
geral, como acabei de dizer, é reconhecida nas nações cultas, não tem na nossa legislação nem assento 
nem limite; mas o governo não pode usar de tal atribuição senão nos casos últimos, senão quando a 
conveniência pública for no seu juízo completamente demonstrada, e nesta discrição de que goza deve ter 
muito em consideração também circunstâncias que possam parecer alheias da questão a outros, mas não 
ao governo que está completamente senhor de todos os dados políticos, tanto internos como externos. 

Isto posto, o senado pouco mais ou menos tem levado o seu juízo para o objeto de que vou tratar. V. 
Exª. sabe que tivemos aqui por muitos anos um distinto diplomata de uma nação, com quem, posto que eu 
creia que se o governo não está em boa inteligência, pelo menos não está em disposições bélicas ou 
inimigas somente porque esse diplomata pediu os seus passaportes e saiu do império. 

Sr. presidente, a residência desse diplomata foi no nosso país notável por muitas circunstâncias. Nós 
não podemos deixar de dizer, sem ofender a verdade, que as maneiras distintas, finas e muito distintas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



constituíam, e constituíram sempre o caráter do diplomata a quem me refiro, ainda mesmo nessa 
ocasião mais importante no desempenho das funções mais sérias que ele teve de desempenhar no 
nosso país. (Refiro-me a esse protocolo que teve por fim a convenção preliminar de paz entre o 
Brasil e Buenos Aires.) De todo esse trabalho, de todas as conferências, resulta que esse diplomata 
se comportou constantemente de maneira a merecer os elogios de todos aqueles que tiverem 
conhecimento desses trabalhos, e muito principalmente do nosso governo. O filho desse 
diplomata foi mandado sair do império. Devem sem dúvida ser graves as circunstâncias que deram 
lugar a essa providência; e era bom que no senado houvesse alguém que pertencendo àqueles que 
tem a honra de sustentar o governo atual, que se esmeram por dar ao ministério atual o seu 
apoio, era conveniente que deste lado partisse o desejo de serem explicadas as circunstâncias que 
deram lugar a essa ocorrência, visto que pela maneira por que se acham expressas nos jornais, 
alguma coisa há que pode dar uma fisionomia diferente àquilo que creio que o governo teve em 
vista. Eu refiro-me, Sr. presidente, especialmente àquilo que se diz que ocorreu com o ilustrado 
magistrado que atualmente desempenha as funções de chefe de polícia. É sobre este objeto que 
eu desejava, no caso de ser isto possível, que S. Exª. hoje ou em alguma outra ocasião, depois de 
informar-se, se isto é preciso, houvesse de expor ao senado o que houvesse. 

Sr. presidente, eu creio que faço um serviço importantíssimo ao meu país tocando neste 
objeto; creio que se a categoria de representante de uma nação estrangeira só por si não acoberta, 
nem protege em tudo e por tudo as pessoas que lhe são tão intimamente aderentes, todavia 
devem chamar para elas um tal grau de benevolência que nunca se recusa, e que decerto no nosso 
país não se há de recusar, principalmente tendo à testa dele um governo, cujo sistema, cujas 
opiniões na maior parte merecem o apoio do senado e do país. 

Depois, Sr. presidente, de referir o fato que acabo de expender, eu tenho de dar a minha 
opinião relativamente aos aumentos de despesa que aparecem no orçamento do ministério da 
justiça. Eu concordo com todos, à exceção daquele que se refere à capela imperial, porque 
verdadeiramente não sei o que é que ele tem em vista. Se ele se refere ao que vem no art. 16 das 
disposições gerais; então eu me guardo para quando se discutir este art. 16; se porém não se 
refere a este artigo, neste caso então S. Exª. naturalmente me honrará com a explicação, e eu darei 
o meu voto mais a este aumento. É pequeno; mas tudo quanto é despesa pública deve merecer a 
atenção do senado. 

Sr. presidente, o nobre senador pela província de Minas, que hoje falou, demonstrou 
cabalmente os fundamentos em que assentaram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



estes aumentos; de certo escusa-me, assim como a qualquer outro senador, uma vez que se tenha 
prestado toda a atenção ao honrado membro, de fazer mais reflexões para os sustentar, muito 
principalmente o aumento relativo aos permanentes; mas permita-me o senado que nesta ocasião 
eu lamente a sorte do nosso corpo policial. 

Senhores, se esta força não tiver este aumento de soldo, pode-se dizer que ela é 
inteiramente maltratada no nosso país. Lembre-se o senado que é verdadeira a proposição do 
honrado membro por Minas, quando disse que esta força não tinha um futuro; lembre-se o 
senado que na sessão passada, creio eu, rejeitou-se uma emenda que dava direito aos oficiais 
serem reformados, emenda que passou na câmara dos Srs. deputados, e à qual opondo-se aqui o 
nobre ministro da guerra, por considerações que a S. Exª. pareceram de alta utilidade, o senado a 
rejeitou... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Foi para a província. 
O SR. MONTEZUMA: – Há de me perdoar o honrado ministro; essa faz parte da legislação 

provincial; quem propôs na assembléia provincial a reforma dos oficiais do corpo policial fui eu; 
eu a propus na lei da fixação da força policial, e declarei que essa disposição não seria ânua como 
a lei, mas duraria por tanto tempo quanto não fosse revogada expressamente; quis por esta forma 
dar um caráter de perpetuidade a essa disposição, caráter que não tinha a lei da fixação da força, 
por ser anual. Aqui propôs-se a mesma coisa, vinda da câmara dos deputados; mas o honrado 
ministro creio que disse que tratando-se de fazer-se a reforma do regulamento do corpo, não era 
bom que se prevenisse o juízo que se podia fazer relativamente à sorte futura dos oficiais da força 
policial, que se deixasse para quando tal disposição pudesse ter lugar; as intenções portanto do 
nobre ministro foram plausíveis; ele não tinha em vista senão favorecer o corpo policial; seu 
intuito não era que ele ficasse, como atualmente, despido de todo o futuro; o que ele pretendia na 
ocasião era unicamente fazer com que o senado não prevenisse uma disposição que aliás devera 
ser tomada em consideração quando se tratasse de outros favores que se pretendia fazer à força 
policial. 

Também nessa ocasião creio que se tratou de isentar os que servem certo número de anos 
do recrutamento. Esta disposição, Sr. presidente, era de uma vantagem extraordinária. O senado 
deve recordar-se do risco que correm não só as praças de pré, como os oficiais daquela força; é 
um risco diário, pode-se dizer de todos os momentos, pela natureza do serviço que eles prestam; 
e então deixar-se de proteger esta força para o futuro é sem dúvida desampará-la. O oficial do 
corpo de permanente, hoje pode estar perfeito e amanhã mutilado, por conseqüência incapaz de 
prestar serviço ao país. Mas, neste caso, dir-se-á, o governo sempre paternal, sempre protetor 
dos bons servidores, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dará uma pensão; mas, por que há de deixar-se ao arbítrio aquilo que pode ser legal disposição 
do corpo legislativo? Por que não há de o oficial do corpo de permanentes contar com essa 
benevolência pública? Agradecer aos legisladores do país o cuidado que tomaram da sua sorte 
futura? 

Creio, portanto, Sr. presidente, que, emitindo estas opiniões, não faço senão seguir em tudo 
e por tudo a opinião ilustrada do honrado membro por Minas que hoje falou. Honro-me com isto; 
de certo modo diminui o acanhamento com que tomaria parte nesta discussão; mas espero que S. 
Exª., cuja ilustração e atividade manifesta-se em todos os ramos do serviço público de sua 
repartição, não deixará esta parte indefesa, sem a proteção que realmente ela merece. Não 
podendo eu dar desde já tudo quanto este corpo necessita, e por assim dizer reclama, eu não 
posso deixar de votar pelo aumento de soldo, objeto da emenda. 

Também Sr. presidente, não posso deixar de votar pelo aumento de despesa com os juízes 
municipais, muito principalmente dada ao senado a explicação que o honrado membro por Minas 
no seu discurso de hoje deu; mas eu peço ao senado que me dê licença para nesta ocasião dizer 
duas palavras a respeito desta instituição, filha da lei de 3 de dezembro de 1841. 

Senhores, eu voto pelo aumento de despesa, mas ninguém creia que sou amigo da 
instituição dos juízes municipais; mas existindo eles, não podendo, como de fato não podem, 
subsistir com os minguados ordenados que atualmente têm, é preciso dar-lhes que comer. Eu 
sempre entendi a constituição, Sr. presidente, determinando que o mesmo juiz letrado que serve 
na primeira instância, seja o que colegialmente sirva na segunda instância. Esta base é o princípio 
cardeal da organização do nosso poder judiciário na forma da constituição. Se desde o princípio, 
se logo que a constituição se pôs em execução nós tivéssemos tomado com base da organização 
judiciária este princípio, nós nos acharíamos em uma posição muito mais favorável, os juízes se 
achariam igualmente em uma posição muito mais conveniente, seria fácil ao corpo legislativo dar-
lhes ordenados suficientes, porque o número era pequeno e o povo teria também ao pé de si os 
tribunais de apelação. O nobre ministro e o senado há de concordar comigo em que toda a 
dificuldade do aumento do ordenado, aliás, com justiça reclamado pelos membros do poder 
judiciário, depende do seu grande número... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Apoiado. 
O SR. MONTEZUMA: – Se se tivesse legal e constitucionalmente diminuído este número 

também seria legal e constitucionalmente devido o aumentar-se os ordenados dos magistrados. 
Eles não podem viver como estão, ninguém o conhece melhor do que eu; mas estão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



no caso da tropa, estão no caso do exército, cujo número extraordinário, se fosse aumentado o 
soldo, absorveria todos os recursos financeiros do país. Esta dificuldade, sendo invencível, não há 
remédio senão reclamar do patriotismo desta classe importante do país o sacrifício de se 
contentar com pequenos ordenados. Mas se nós tivéssemos cumprido e entendido a constituição 
pela forma por que eu a entendo, e que creio que a entenderam todas as pessoas, seria fácil, 
organizado assim o poder judiciário, dar aos magistrados suficientes ordenados. 

As dificuldades de território, a dispersão ainda muito grande da nossa população, as 
grandes comarcas, filhas do estado em que nos achamos de incultura, não são razões suficientes 
e invencíveis para que não se consiga aquilo que acabei de dizer, isto é, a organização do poder 
judiciário desta forma. Mas nessa ocasião não se trata de jure constituendo: talvez já V. Exª. 
esteja cansado de me ouvir estas reflexões; mas elas têm tal conexão com a matéria que se 
discute, S. Exª. o Sr. ministro da justiça tem tanta bondade, que não me levará a mal que o distraia 
de suas ocupações, prolongando um pouco a discussão por esta forma. 

Também não abusarei da bondade de V. Exª. declarando que não me parece que merece os 
elogios que S. Exª. dá, no seu relatório, à disposição que passou o ano passado relativamente à 
adoção da antiguidade para a promoção dos juízes de direito. Eu sei já que V. Exª. vai notar a 
impropriedade do termo. Perguntará: "Pois temos promoção no poder judiciário? É o corpo 
judiciário um exército?" Mas V. Exª. perdoe-me, na minha convicção é um exército, eis a causa de 
todo o mal, eis a causal de todos quantos inconvenientes de que o país se queixa e que atribui ao 
corpo judiciário. Se o magistrado, quando fosse nomeado, tivesse a certeza de que naquele lugar 
para que foi nomeado não tem mais nada a desejar, nenhum outro degrau tem a subir nem a 
elevar-se, estou convencido que outra será a sorte do magistrado brasileiro. O magistrado inglês, 
nomeado juiz, é juiz perpétuo, sempre o mesmo juiz com o mesmo ordenado; nenhum favor tem 
mais a reclamar ou esperar do poder nenhuma consideração; nenhuma consideração; tudo está 
terminado para ele; todas as suas ambições ficaram completamente satisfeitas. É assim que se 
pode considerar o magistrado verdadeiramente independente, é esta, permita-me V. Exª. que 
diga, a base da independência moral do magistrado. Mas o magistrado que tem de esperar ainda 
um acesso, que tem de esperar um melhoramento, uma desembargatória proveniente de uma 
promoção, este magistrado não há de até certo ponto (se o termo é impróprio, V. Exª. perdoe-me, 
não me ocorre outro), não há de até certo ponto cortejar o poder executivo? Não há de desejar 
ganhar a sua boa vontade? Não é isto natural? Qual a dificuldade? Se S. Exª. portanto, o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ano passado, propondo a antiguidade como regra de promoção, tivesse fixado a posição do 
magistrado de modo tal que ele nada mais pudesse desejar. S. Exª. tinha feito o maior serviço 
possível ao país e à classe da magistratura. 

A maneira por que entendo a constituição também facilita este pensamento, porque desde 
que o juiz é sempre o mesmo não só na primeira instância como na segunda; na primeira 
decidindo individualmente, e na segunda colegialmente, efetuada a nomeação, pode-se dizer 
verdadeiramente perpétuo. Mas o magistrado que tem de ser tirado de um lugar para outro, cuja 
vantagem para ele absolutamente é nenhuma, que fez sacrifícios extraordinários, que sofre uma 
verdadeira e positiva perda, este magistrado porventura ganhou nessa promoção? Não há de fazer 
tudo para que neste caso não se lhe faça o benefício de nomear? E pode se dizer independente? Eu 
espero, portanto, Sr. presidente, que o honrado ministro, tomando em consideração estas 
reflexões e quantas a sua ilustração lhe há de sugerir, ofereça em tempo conveniente o 
complemento de todos aqueles projetos que S. Exª. propôs o ano passado ao corpo legislativo, 
tendo a glória de os ver adotados. Corte completamente a questão, vença todos os preconceitos, 
estabeleça de uma vez a incompatibilidade do magistrado, mas de todos os magistrados com as 
nomeações políticas: mas ainda dê ao magistrado a fixidade da nomeação, perpetue o seu lugar, 
acabe com a promoção ou acesso. 

Eu não sei se estou enganado; mas parece-me que, lendo a constituição desde a primeira 
linha até a última, nunca encontrei a palavra – desembargador –, encontro – segunda instância, 
relações –, mas a palavra – desembargador – não encontro. Mais ainda: chegando à organização 
do supremo tribunal de justiça, aí devera sem dúvida encontrar esta palavra: mas ainda não a 
encontro; diz: "Será composto de juízes letrados, e por sua antigüidade, tirados dentre os 
membros das relações". As relações, portanto, são os tribunais da segunda instância, são 
membros das relações os juízes de direito, isto é, os mesmos juízes que decidem em primeira 
instância individualmente são que compõe as relações; a estes chama a constituição juízes 
letrados, nem pode deixar de ser, tirados para o supremo tribunal de justiça por sua antigüidade. 

Eu fui o primeiro, Sr. presidente, que na discussão da resposta à fala do trono disse que me 
parecia conter alguma exageração à palavra – propaganda. – Hoje eu trataria deste objeto se ele 
não estivesse tão plenamente elucidado pelo honrado membro por Minas. Haveria sem dúvida 
contradição entre as primeiras palavras do período do relatório de S. Exª. onde se fala na 
propaganda com as últimas palavras do mesmo período, se acaso não se atendesse, como julgo 
que se deve atender, à explicação que o honrado membro por Minas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deu hoje ao senado. S. Exª., portanto, receando do acontecimento que aparecia, declarou ao corpo 
legislativo, para preveni-lo, que uma propaganda parecia formar-se; mas ao mesmo tempo, 
convencido pelos fatos de que essa propaganda não tinha a seu favor as pessoas eminentes ou 
importantes ou influentes do país, era de pouco momento, não conseguiria nem levemente o final 
que talvez se propusesse... 

O SR. COSTA FERREIRA: – Queria entreter o corpo legislativo com ninharias. 
O SR. MONTEZUMA: – Peço perdão; quando o honrado membro me dá um aparte desta 

natureza, tem o direito de exigir de mim o demorar-me em aplicar o meu pensamento. Sr. 
presidente, não é ninharia o pensamento de existir uma propaganda no país contra as instituições, 
é idéia de grande importância, e de tanta maior importância que resultaria do silêncio grave 
responsabilidade ao nobre ministro da justiça, se no seu relatório não manifestasse essa 
ocorrência. (Apoiados.) É tal, Sr. presidente, o meu pensamento a este respeito. Julgo que tal 
propaganda é de nenhum momento, há exageração, mas nem por isso creio que o nobre ministro 
não prestou um grande serviço ao país; por isso quando falei na resposta à fala do trono disse que 
havia exageração, mas não tive a menor intenção de censurar o governo. Hoje repito o mesmo. 
Por conseqüência faço ao nobre ministro a devida justiça, e creio que o meu honrado colega pelo 
Maranhão está satisfeito com a explicação que acabei de dar. 

Sr. presidente, são notáveis os serviços que o ministério da justiça tem feito ao país pelo que 
diz respeito ao nosso meio circulante, obstando a que o crime de moeda falsa se vulgarize; mas 
esta circunstância deve advertir também ao governo para organizar medidas que consolidem o 
nosso meio circulante, e façam com que ele não se ache tão exposto a tais falsificações. Conto 
com a sabedoria e ilustração do governo a este respeito; peço, como senador do império, que o Sr. 
ministro da fazenda não descanse enquanto não tomar as medidas as mais salvadoras acerca 
deste objeto. A situação atual de nossas finanças chama a atenção do governo para este grande 
melhoramento; quaisquer que possam ser as medidas preventivas a respeito de um tal crime, 
qualquer que possa ser o rigor das penas, enquanto estiver no estado em que se acha o nosso 
meio circulante estou convencido que o crime há de se reproduzir; é o que tem acontecido em 
todas as nações em circunstâncias análogas. 

Desejava que o nobre ministro da justiça aproveitasse a ocasião para dar a saber ao país 
todas as medidas que o governo tem empregado para conseguir a extinção do tráfico, e 
igualmente o resultado dessas medidas. O relatório de S. Exª. é sem dúvida muito importante a 
esse respeito; mas ainda podem ser ampliadas as informações ali dadas com aquelas que S. Exª. 
entender que é possível declarar ao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



parlamento. Eu não sei se acaso se tem empregado todos os meios para evitar que as 
embarcações saiam dos nossos portos devidamente despachadas para que não haja lugar para 
capturas. Consta-me (não sei se é verdade) que essa embarcação Pirantinim saiu do porto da 
Bahia e prosseguiu a sua viagem sem livro de derrota. Ora, no art. 504 do código do comércio se 
declara que este livro é um dos essenciais papéis de bordo. No regulamento para execução da lei 
de 4 de setembro também se declara que é presunção legal a falta de todos os livros e papéis de 
bordo declarados nos arts. 490, 501, 502, 503 e 504. Se, pois, a falta deste livro importa 
presunção legal para a captura, era bom que esta falta não aparecesse. Esta circunstância e outras 
mais cumpre que o governo faça com que os agentes subalternos sejam extremamente zelosos ou 
restritos na execução da lei e seus regulamentos porque desta maneira poderemos evitar 
gravíssimas ocorrências. Quanto ao resultado da execução da lei de 4 de setembro, é evidente que 
o governo deve merecer do país grandes elogios, porque melhor nem com mais eficácia se não 
poria em execução uma lei contra a qual se tinham levantado muitos preconceitos, havendo como 
que uma falta de assentimento público, um desfavor que devera entorpecer a marcha de outro 
governo que se não achasse, como o atual, forte com a opinião pública, e inteiramente convencido 
de que era digno dessa confiança. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Coadjuvado pelo governo inglês. 
O SR. MONTEZUMA: – O governo inglês muito tem coadjuvado o governo do Brasil na 

extinção do tráfico, bem que não hei de ser eu, e de certo não há de ser o honrado membro que 
há de louvar todos os atos praticados pelo governo inglês. (Apoiados.) Como nesta ocasião não 
podemos discutir os negócios estrangeiros, por isso que tais objetos se acham sempre cobertos 
de um véu que só pode romper-se quando o chefe desta repartição entende que devem ser 
expostas à luz do dia, eu creio que me devo limitar ao que acabo de dizer. Repito que em verdade 
o governo inglês algum auxílio tem prestado ao governo brasileiro na extinção do tráfico. 

O Sr. Visconde de Olinda dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. MONTEZUMA: – Diz muito bem o nobre visconde sem que isso irrogue injúria ao 

governo. Muito agradecido fico ao honrado membro por Pernambuco que me sugeriu o 
complemento do meu pensamento. Sem portanto o governo brasileiro se julgar injuriado ou 
abatido em sua dignidade pela coadjuvação legal que o governo inglês tem prestado ao governo 
brasileiro, mas disto que acabo de proferir não se deve seguir, repito, que eu aprovo todos os atos 
praticados pelo governo inglês. 

Sr. presidente, S. Exª. o Sr. ministro da justiça, como era de esperar da sua ilustração, 
aventou no relatório importantíssima questão de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



direito civil e criminal; S. Exª. entrou mesmo no exame de objetos de que se têm ocupado os 
homens mais célebres. Um deles foi a conveniência do júri. S. Exª. não tratou desta matéria, como 
existe atualmente, mas o que diz envolve a solução de questões que se referem a conveniência do 
júri e ao seu melhoramento. Eu peço a S. Exª. que me permita declarar que não sou em tudo da 
sua opinião; pode mesmo dizer-se que tenho idéia fixa, o que não é das melhores coisas, porque 
supõe que o indivíduo se acha por tal forma obcecado que não pode ver a verdade. Esta idéia fixa, 
senhores, para mim é a conveniência do júri. Quando me entendi em política, principiei a ler os 
livros que melhor tratavam desta matéria, estudei-os, além disto o sistema que então se seguia, 
isto é, a falta do júri na organização do sistema criminal do nosso país nessa época, faria com que 
o horror que eu tinha a um sistema se tornasse em entusiasmo pela instituição mencionada, creio 
que por causa disto fiquei demasiadamente devoto do júri. V. Exª. portanto há de me perdoar que 
defira da sua opinião; e me permita examinar os fatos que S. Exª. apresenta no seu relatório. 

S. Exª. diz que o júri nos anos de 1849 e 1850 continuou a dar provas de sua nímia 

indulgência. Ora, o termo – nímia – envolve sem dúvida censura à instituição. A primeira prova 
que S. Exª. oferece ao corpo legislativo é que, sendo 392 os réus julgados em 1849, 157 foram 
condenados e 235 absolvidos, isto é, foram 40 por cento do número total condenados, e foram 
absolvidos 60 por cento. Ora, Sr. presidente, eu não creio que seja nimiamente pequena esta 
porcentagem relativamente às condenações, atento o estado do nosso país, a maneira por que se 
fazem os processos, por que eles são organizados, principalmente na sua base, isto é, o corpo de 
delito. Estas circunstâncias creio que podem completamente explicar esta diferença de 40 por 
cento, se outras circunstâncias não a explicam. Outros dirão, por exemplo, que foram nimiamente 
ativos os empregados públicos, e os agentes policiais, em formarem processos; e então, tendo 
sido nimiamente ativos, nimiamente rigorosos, fizeram processar pessoas que não podiam ser 
condenados perante o júri. Também o dado estatístico apresentado pelo honrado ministro não 
pode satisfazer de forma que produza a convicção do pensamento emitido por S. Exª. de nímia 
condescendência; pode ser ele verdadeiro, pode ser que tenha havido nímia condescendência; mas 
este dado estatístico não o prova, visto que considerações muito oportunas exatas podem provar 
o contrário. 

Eu, Sr. presidente, na qualidade de advogado que me dei muito à tribuna judiciária em 
defesa de réus, posso asseverar ao senado que muito poucos processos vi que se pudessem dizer 
regularmente organizados. Os corpos de delitos no nosso país são feitos de uma maneira tal que 
parece incrível que em uma nação civilizada essas causas ainda estejam no estado em que estão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR JOBIM: – É um horror! 
O SR. MONTEZUMA: – Diz muito bem o honrado membro, cujas bases profissionais me 

dão um apoio muito valioso. 
Ora, se a base do processo criminal é defeituosa, como se pode asseverar que os dados 

estatísticos oferecidos pelo nobre ministro me devem convencer da nímia condescendência dos 
jurados? 

Diz-se mais no relatório que no ano de 1850 os réus foram 617, as condenações foram 284, 
e as absolvições 408, isto é, houve uma porcentagem de condenados de 46 por cento. Também 
não é muito, atendendo a que ordinariamente os dados estatísticos também compreendem os 
julgamentos feitos em lugares desertos; mas eles não podem servir para decidirem relativamente 
ao juízo que se deva fazer da totalidade do número estatístico de réus absolvidos ou condenados. 
Se o honrado ministro procurasse apresentar ao corpo legislativo a estatística das grandes 
populações, não só da corte, mas das grandes capitais das províncias separadamente, nós 
poderíamos talvez formar um juízo; mas era necessário que o honrado ministro também 
oferecesse todas as circunstâncias dos processos, porque só desta maneira poderíamos julgar se 
houve ou não nímia condescendência. 

Comparou o honrado ministro a nossa estatística com a da França. Disse que em França o 
número dos absolvidos era um terço e parecia exagerado. Mas, senhores, a França pode de forma 
alguma servir de padrão para o Brasil? a França, cuja população é imensa e compacta? Eu creio que 
se o honrado ministro apresentasse a estatística da nossa criminalidade desde os primeiros anos 
em que principiaram a trabalhar os jurados, ver-se-ia que hoje eles têm melhorado muito. 

Também exigiria do nobre ministro que apresentasse uma estatística mais completa, 
relativamente a classificação dos crimes. Vejo que o honrado ministro nos seus mapas alguma 
coisa diz; mas o que diz não é suficiente. 

"É digno também, diz o honrado ministro, de atender-se que só na corte, desde 1842, tem 
havido 42 apelações interpostas pelos juízes de direito (em nove anos haverem somente 42 
apelações, não acho demasiado); que, dessas apelações, por serem contrárias à evidência 
resultante dos debates e provas, 32 obtiveram provimento da relação, e 5 esperam decisão." Eu 
dou mesmo por provado que as 42 apelações sejam contrárias decisões do júri, isto é, que sejam 
procedentes, quero que seja assim, não acho muito em nove anos, atendendo ao número dos 
julgamentos aqui na capital; mas era preciso a natureza das causas dessas apelações. 

Diz o honrado ministro que continua a esperar que um novo processo, em virtude das leis 
de 31 de outubro e 9 de agosto de 1850, há de melhorar a administração da justiça nos crimes 
submetidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ao conhecimento dos juízes letrados. Senhores, o melhoramento que o nobre ministro espera 
dessas leis não envolve em si o descrédito do júri, não prova a nímia condescendência, a nímia 
indulgência da parte dos jurados. A natureza destes crimes é tal que os jurados mal poderiam 
conhecer deles. Lembre-se o senado que nesses crimes são compreendidos os crimes de 
responsabilidade; estou convencido que estes crimes não podem ser bem avaliados por pessoas 
que não são letrados, que não conhecem das leis, que não sabem bem interpretá-las; por 
conseqüência, mal podem avaliar a extensão das obrigações dos empregados, cuja 
responsabilidade se procura nesses processos. Portanto, ainda que daqui em diante esses crimes 
sejam punidos, ou se realize aquilo que o nobre ministro diz no seu relatório, que até certa época 
nem um só julgamento teve lugar dos crimes de responsabilidade, que nos anos anteriores nem 
uma só condenação tinha-se verificado de crimes desta natureza, e depois que começou a lei, há, 
só neste município, 56 réus pronunciados em 47 julgados, sendo 35 condenados, e 12 absolvidos; 
isto não é nímia indulgência dos jurados, porque a natureza do crime é muito diversa, assim como 
dos outros crimes que por esta lei que acabei de citar pertencem aos juízes letrados; e, demais, o 
nobre ministro não comparou este resultado convenientemente com o dos outros anos no júri. 

Entretanto, declara S. Exª.: – O júri é uma necessidade dos povos livres, das sociedades 
modernas, cumpre melhorá-la. – Ainda bem! Eu queria antes que S. Exª. dissesse: – Cumpre 
sustentá-la, e melhorá-la. – Perdoe-me V. Exª., fazer esta distinção; faço-a, porque aquilo que V. 
Exª. diz nos outros períodos relativamente ao melhoramento do júri é de tal natureza, que quase 
que extingue o júri; S. Exª. quase que desespera do júri, que não sustenta mais o júri; S. Exª. 
quase que anula completamente esta instituição. Principia S. Exª. por querer que se reúnam os 
jurados só quando se qualificarem de 80 para cima; diz mesmo que seria conveniente que só se 
reunissem jurados, quando se qualificassem 150. Ora, para se qualificar 80 jurados, não digo nas 
grandes povoações, mas no interior do Brasil, é necessário uma grande extensão de país em 
certos lugares, e então ou há de resultar grande inconveniente para a reunião dos jurados, ou 
então o júri há de desaparecer. V. Exª. sabe que há lugares no interior do Brasil, onde creio que 
nunca se reuniram os jurados; mas depende isto da instituição? Certamente que não, depende do 
estado em que nos achamos. Os juízes de direito porventura ou os juízes letrados julgarão 
melhor? não dependerá isto de outras circunstâncias que S. Exª. pode sem dúvida alguma avaliar 
perfeitamente circunstâncias conexas com o nosso estado político, e mesmo que não é possível 
sem destruir as instituições juradas, o governo constitucional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Outra disposição que S. Exª. exige é que o júri no seu estado completo seja de 48, que para 
julgar bastem 30 jurados. Ora, S. Exª. não vê que com este número mal se pode conceber o que é 
júri? Que os juízes se tornam tão conhecidos em tão pequeno número que quase se pode afirmar 
qual será a decisão do tribunal, muito principalmente se se adotar a outra disposição que S. Exª. 
também exige, e é que as recusações não sejam mais de 12, que sejam de 6? Reduzidos os 
jurados a 48, podendo julgar o tribunal sendo composto de 30, não sendo recusados mais que 6, 
não se destrói em suas bases a instituição do júri? Creio que não haverá exemplo no mundo de 
um tal sistema! Nós seremos singulares se adotarmos estas disposições. 

Eu peço portanto ao honrado ministro que, sendo aliás verdadeiras algumas das observações 
feitas por S. Exª., me dê permissão para eu não adotar os corolários que S. Exª. tira dos pequenos 
dados que ofereceu ao conhecimento da assembléia geral no seu relatório. 

Sr. presidente, a hora está muito avançada: e o tenho expendido a minha opinião sobre o 
orçamento da repartição do nobre ministro da justiça, e relativamente a algumas das questões 
importantes que S. Exª. emite no seu relatório. Se acaso S. Exª. se dignar dar algumas informações 
sobre aquilo que eu ofereço à sua consideração, eu sem dúvida alguma me lisonjearei muito; será 
mais uma prova de sua benevolência para comigo e para com o senado. 

O SR. D. MANOEL: – Principiarei declarando ao nobre senador por Minas que, não só não 
aceito, mas até rejeito a lição que me quis dar de cortesia. Não é um homem que andou pelo 
mundo, que lidou com grandes personagens, que há de receber lições de cortesia do nobre 
senador; por isso declaro que as rejeito... 

O SR. PRESIDENTE: – Parece-me que o nobre senador não deu lições de cortesia; eu não 
vi. 

O SR. D. MANOEL: – Se V. Exª. não ouviu, ouvi eu. Sei bem fazer distinção; quando sou 
bem tratado, sou o primeiro a tratar da mesma maneira, ou melhor se é possível; mas quando não 
me tratam bem, pago na mesma moeda... 

Um Sr. Senador dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. D. MANOEL: – Qual foi a agressão que fiz ao Sr. ministro? Foi censurá-lo por não 

falar na câmara? Isto não é agressão, porque o Sr. ministro tem obrigação de falar quando é 
chamado à discussão por um membro dela; isto não é agressão, pode ser uma censura. Qual foi a 
palavra de que me servi para com S. Exª. em que há ofensa? Diga-me, que eu peço perdão, que 
retiro essa palavra. Não tenho feito agressões, nem dirigido palavras ofensivas; tenho feito uso do 
meu direito. Dada esta brevíssima explicação, entrarei no exame de todos os pontos do discurso 
do nobre senador por Minas que me ocorrerem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O nobre senador praticou o ato de um amigo supriu a falta do Sr. ministro da justiça. S. Exª. 
conheceu que o Sr. ministro não havia cumprido o seu dever na sessão passada, e deu a razão por 
que fora, disse o nobre senador, agredido por mim, e então S. Exª. entendeu que não deva 
responder. De maneira que a obrigação que corria ao Sr. ministro é preenchida pelo nobre 
senador; de maneira que o nobre senador é que tomou a tarefa de responder às censuras que fiz 
ao Sr. ministro da justiça! Creio que o nobre ministro não precisa do auxílio do nobre senador; 
faço-lhe esta justiça, estou persuadido que S. Exª. tem toda a capacidade que lhe é necessária 
para responder satisfatoriamente a quaisquer dúvidas que eu tivesse a honra de oferecer à sua 
consideração, e para responder às agressões que o nobre senador entende que eu fiz ao nobre 
ministro da justiça. 

Espero que o nobre ministro não lhe há de agradecer este obséquio, ele não precisa destes 
favores. Não vejo senão aqui no senado ultimamente este uso, esta prática; eu não só leio os 
jornais estrangeiros como os nobres senadores, mas tive a felicidade de achar-me em França 13 
ou 14 meses; em quase todo este tempo houve câmaras, e eu as freqüentei, não vi uma tal prática. 
Pois um ministro de estado precisa do auxílio para responder a quaisquer censuras, para repelir 
mesmo as agressões? Se eu tivesse a honra de me achar no lugar elevado em que está o Sr. 
ministro, eu não só não agradecia, mas repelia semelhante auxílio, porque quem está nesse lugar 
supõe-se, com razão, com a capacidade precisa para satisfazer... 

O SR. PRESIDENTE: – Perdoe-me o nobre senador, o nobre senador não pode censurar a 
qualquer que fala neste ou naquele sentido. 

O SR. D. MANOEL: – Eu não quero censurar, digo o que eu a faria se fosse ministro de 
estado; não quereria que nenhum membro do corpo legislativo corresse em meu auxílio para me 
ajudar a dar esclarecimentos pedidos por qualquer membro dele; não quereria que nenhum 
senador ou deputado corresse em meu auxílio para responder às agressões que me fossem 
dirigidas no corpo legislativo. Nunca vi que os ministros de estado dessas nações onde existe 
governo representativo pedissem socorro a ninguém para dar esclarecimentos, para repelir 
agressões feitas no corpo legislativo. Aí estão os jornais, aí está também o que presenciei quando 
por 13 meses quase constantemente fui à câmara dos deputados em França assistir às discussões. 
Declaro com franqueza que quando me atacarem nesta câmara por atos do meu emprego, não 
quero auxílio de ninguém, quero apresentar-me ao país tal qual sou; procurarei desfazer a 
impressão que possa causar alguma censura que me façam... 

O SR. PRESIDENTE: – Mas é extraordinário que V. Exª. não queira que um senador fale 
deste ou daquele motivo. 

O SR. D. MANOEL: – Como posso não querer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Pois esta censura que fez... 
O SR. D. MANOEL: – Posso impor a minha vontade ao Sr. senador por Minas? Estou expondo o que 

se pratica nas nações cultas onde não há este uso; agora V. Exª. faça a aplicação que quiser. 
Principiou o nobre senador dizendo que a todos os representantes da nação, mormente da oposição, 

nas câmaras legislativas corre a obrigação de examinar atentamente cada uma das verbas do orçamento, 
dar as razões por que vota pró ou contra elas; que se admirava que eu tivesse deixado correr a discussão 
de alguns orçamentos sem cumprir este dever. Sr. presidente, quando as oposições acham razoável um 
pedido do governo, ou quando mesmo a maioria acha razoável um pedido do governo, para que dar a 
razão? Se entendo que aquilo que o governo pede é necessário, é indispensável para bem dirigir o país, 
não tenho necessidade de me envolver em uma discussão para demonstrar a necessidade de tal pedido, 
para demonstrar as razões por que voto por ele; demais, os orçamentos são sempre discutidos na câmara 
dos deputados, e declaro que não quero repetir aquilo que lá se disse. Quando entender que certas rubricas 
do orçamento devem sofrer diminuição, ou não devem ser votadas, então cumprirei esse dever dando os 
motivos por que não voto por elas. Assim, por exemplo, na rubrica relativa aos permanentes, expus as 
razões que me assistiam para negar o meu voto ao acréscimo de despesa decretada na câmara dos Srs. 
deputados. Uma das razões é que nas atuais circunstâncias, achando nos empenhados em uma luta, e por 
isso na necessidade de fazer despesas extraordinárias, era de mister que observássemos a mais restrita 
economia, que os limitássemos ao indispensável, para termos os meios necessários a fim de fazer face ás 
despesas extraordinárias a que nos obriga a honra, o interesse, a dignidade nacional; era indispensável que 
não só não puséssemos obstáculo ao governo em pagar os saques extraordinários da província do Rio 
Grande do Sul, mas pelo contrário lhe facilitássemos todos os meios, já dando-lhe o dinheiro necessário, já 
mesmo pondo-o em circunstância de fazer com vantagem qualquer operação de crédito. Eis a razão 
principal que me moveu a votar contra todo o aumento de despesa. Se até agora o corpo de permanentes 
passou sem este acréscimo de 160 rs., que se lhe quer dar, muito mais hoje deve continuar a passar sem 
ele, em vista da razão ponderosa que acabo de expender. 

Eu não disse, nem podia dizer, que os permanentes tivessem tanto quanto o exército. Todos sabem a 
despesa de tais corpos; todos sabem quais são os vencimentos consideráveis da gendarmerie em França, 
que correspondem um pouco ao nosso corpo de permanentes; confesso que, quando o país estiver em 
circunstâncias ordinárias, quando a luta tiver cessado, nós deveremos atender ao corpo de permanente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aumentar os soldados não só em 160 rs., mas em mais, porque conheço que este corpo tem prestado muito 
bons serviços; mas as circunstâncias atuais não o permitem; até receio mesmo excitar rivalidades, pois que 
na câmara dos Srs. deputados apareceu a idéia do aumento de soldo às praças do exército, e todavia 
recuou-se ante ela. Essas praças não podem dizer: “Pois nós tivemos aumento de soldo derramando o 
nosso sangue em defesa da pátria, e os permanentes, que não saem da corte, que não vêm à guerra, hão 
de ter este aumento?” Isto poderia excitar rivalidades que nas atuais circunstâncias poderiam trazer 
conseqüências pouco agradáveis. 

Além desta consideração, há outra que me obrigou a não votar por este acréscimo: é que eu não 
espero nenhum resultado dele. O principal fim deste aumento de soldo é, como disse o Sr. ministro da 
justiça, ver-se se consegue completar o corpo. Ora, eu estou convencido que aquele trabalhador que ganha 
800 rs diários não vem alistar-se no corpo de permanentes, por que não se quer sujeitar à disciplina 
rigorosa em que é mantido pelo seu digno comandante; estou persuadido que este fim do nobre ministro 
não é preenchido com tal aumento de soldo. 

Vamos aos juízes municipais. Quem é que não tem reconhecido que é diminuto o ordenado dos 
juízes municipais? Quem não tem reconhecido que não é possível que esta classe tão respeitável possa 
continuar com o diminuto ordenado de 400$, em alguns lugares de 300$? Em verdade, todos têm 
reconhecido isto, mas eu desejava que se tomasse uma medida geral para todos os juízes municipais, 
quando as circunstâncias permitirem. 

Pois, senhores, é no momento em que temos mais precisão de fazer despesas extraordinárias que 
havemos de aumentar ordenados? Não é mais conveniente que demoremos por algum tempo este aumento 
até vermos qual o resultado dessa luta nas margens do Prata? Parece-me isto razoável. 

Mas disse o nobre senador por minas: “A razão apontada pelo senador pelo Rio Grande do Norte 
nem é digna de ser trazida ao corpo legislativo.” Ora, eu não sei qual é a craveira que tem o nobre senador 
para medir as razões de seus colegas no corpo legislativo, quando eles as expendem pró ou contra a sua 
opinião; mas digo que a razão que apontei é muito digna, e eu de novo a vou apresentar. Não tenho 
confiança nenhuma no Sr. ministro da justiça. Se eu adotasse essa absurda teoria de negar ao governo pão 
e água, teoria que foi adotada, que foi seguida pelo nobre senador por Minas, imitando assim o exemplo 
daqueles que o precederam, por que assim como S. Exª. sofreu a oposição do pão e água antes do 
ministério de 19 de setembro, também S. Exª. entendeu que devia fazer aos homens da oposição que 
subiram ao poder em 19 de setembro a mesma oposição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, V. Exª. sabe que o nobre senador, não só falava horas e horas, como negava a esse 
ministério todos os recursos, julgava que era isto direito da oposição; e eu, que por mais de uma vez tenho 
tachado de absurda, de irracional, e de inconstitucional semelhante teoria, não a sigo; por isso dou ao 
governo os meios necessários. Mas eu, que estou no firme propósito de não dar senão os meios 
necessários, como hei de dar 40:000$ para o Sr. ministro da justiça repartir pelos juízes municipais da sua 
afeição? Se eu tivesse a confiança que o nobre senador por Minas tem no Sr. ministro da justiça, podia dar. 
S. Exª. está persuadido que o nobre ministro não abusará, empregará bem esta quantia; mas eu estou 
convencido que o nobre ministro há de abusar desta quantia, há de distribuí-la por seus afilhados. Tenho 
pois mais esta razão para não votar por este aumento, bem que a razão principal é porque as circunstâncias 
do país não suportam este acréscimo de despesa. 

Mas disse o nobre senador: “Então deveis negar tudo ao governo, por que pode abusar.” Senhores, 
eu não nego a nenhum governo os meios necessários para administrar o país. Considero que mais tarde há 
de ser necessário que o corpo legislativo dote melhor os juízes municipais; mas há de isto ter lugar quando 
as circunstâncias o permitirem. O nobre ministro da justiça não pede autorização senão para dotar melhor 
certos juízes municipais, sem nos indicar quais são aqueles a quem vai dar um aumento; logo, fica a arbítrio 
de S. Exª. Ora, como não confio em S. Exª., não lhe dou semelhante quantia, por que estou convencido que 
S. Exª. há de dividi-la pelos seus afilhados, pelos seus protegidos... 

A hora está dada; se V. Exª. entende que posso continuar amanhã, não quero cansar por mais tempo 
a atenção do senado. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pode pedir a palavra quantas vezes quiser. 
O SR. D. MANOEL: – Então peço já a palavra; tenho muito que dizer; o nobre senador por Minas há 

de ter respostas categóricas. 
Dada a hora, fica adiada a discussão. Retirando-se o Sr. ministro da justiça, o Sr. presidente dá para 

ordem do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 3 quartos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 
Sumário. – Privilégio à companhia de Thomaz José de Castro. Discurso do Sr. Montezuma. – 

Faculdade concedida a corporações de mão morta para possuírem bens de raiz. Discurso do Sr. 
Montezuma. – Orçamento da justiça. Discursos dos Srs. D. Manoel, Eusebio de Queiroz, Visconde de 
Olinda e Mendes dos Santos. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do 1º secretário da câmara dos Srs. deputados, acompanhando a 

seguinte proposição: 
A assembléia geral legislativa resolve: 
"Artigo único. O governo fica autorizado a pagar, na forma da lei de 15 de novembro de 1827, a 

Manoel Afonso Martins, a quantia constante da sentença que, contra a fazenda nacional, o mesmo obteve 
na causa acerca dos prejuízos, perdas e danos resultantes do apresamento da sumaca Nova Constituição, 
feita pela esquadra de Lorde Cochrane, no tempo da guerra da independência." 

"Paço da câmara dos deputados, 25 de agosto de 1851. – José Ildefonso de Souza Ramos, vice-
presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Joaquim Vilella de Castro Tavares, 2º secretário." 

Vai a imprimir. 
 

PETIÇÕES E REQUERIMENTOS 
 
O SR. MONTEZUMA (pela ordem): – Eu peço licença para oferecer ao senado, mandando à mesa, 

uma petição da ordem terceira de S. Francisco de Paula, com um grande número de assinaturas, pedindo a 
conservação do seu cemitério. Nesta ocasião eu não expendo as razões com que esta ilustre e benéfica 
ordem terceira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



corrobora a justiça da sua petição; mas peço a V. Exª. haja de dar para ordem do dia, com 
urgência, a resolução da câmara dos Srs. deputados: na ocasião em que ela se discutir, eu creio 
que satisfarei ao senado relativamente àquilo que a justiça pede que se faça em favor da ordem 
terceira de S. Francisco de Paula; por ora requeiro ao senado que tome em séria consideração a 
petição que ofereço, e que avalie bem a qualidade das pessoas que a assinaram, o número delas, 
pessoas todas conspícuas, da maior importância social no nosso país. 

O SR. PRESIDENTE: – Tomarei em consideração o requerimento que me faz o nobre 
senador: quanto à representação, vai à comissão de legislação. 

São eleitos por sorte para a deputação que tem de receber o Sr. ministro da justiça, os Srs. 
marquês de Itanhaém, Costa Ferreira, e Cunha Vasconcellos. 

 

ORDEM DO DIA 
 

Continua a 2ª discussão adiada em 22 do corrente, do art. 2º do projeto – L – autorizando o 
governo a conceder privilégio exclusivo até 20 anos à companhia que se organizar para a 
comunicação por vapor entre os portos da Bahia, Sergipe e Alagoas. 

Discutida a matéria, é aprovado o art. 2º, bem como o 3º e o 4º, e igualmente o projeto para 
passar à 3ª discussão. 

Entra em 1ª discussão a proposição da câmara dos Srs. deputados, aprovando o privilégio 
concedido à companhia que organizar Thomaz José de Castro. 

O SR. MONTEZUMA: – Não sei se é estilo da casa mandar-se tais projetos às comissões... 
O SR. PRESIDENTE: – Requerendo os Srs. senadores, vão. As proposições que vêm da 

câmara dos Srs. deputados mandam-se imprimir para entrar na ordem dos trabalhos; se há quem 
peça que elas sejam submetidas a alguma comissão, remetem-se. 

O SR. MONTEZUMA: – Pois eu desejava que este projeto fosse remetido a uma comissão, 
que me parece que deve ser a de comércio. Desta forma entraremos depois em uma discussão 
mais extensa relativamente às condições com que este privilégio se deve conceder, caso o deva 
ser, à vista do trabalho feito pela comissão em quem deposito a maior confiança. 

A comissão decerto atenderá às necessidades do comércio; o que proponho não é contra 
quem requer o privilégio, só desejo evitar grande discussão. Nós estamos já em fins de sessão, 
temos de discutir o orçamento; o orçamento este ano veio muito tarde; temos votado os 
orçamentos quase sem discussão alguma. É verdade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que isto depende da confiança que o senado deposita no ministério atual, mas era bom que o país 
soubesse as razões por que o senado deposita tão extraordinária confiança. 

Eis o que me parece ser suficiente para pedir a V. Exª. que o projeto vá à comissão respectiva. Não 
me oponho ao projeto em primeira discussão, mas para simplificar a discussão é que faço este 
requerimento. 

É remetida a proposição à comissão de comércio a requerimento do Sr. Montezuma. 
Segue a 1ª discussão da proposição da outra câmara deste ano, concedendo a várias corporações 

de mão morta faculdade para poderem possuir bens de raiz. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, as leis de amortização envolvem questões importantes, que é 

preciso que o senado tenha sempre em vista quando tiver de votar a sua revogação ou suspensão. Estas 
questões tornam-se atualmente ainda de interesse mais vital, atentas as circunstâncias peculiares em que 
se acha o nosso país; por isso eu também tomava a liberdade de pedir ao senado que haja de remeter esta 
resolução à comissão respectiva para dar o seu parecer. 

Além das considerações que necessariamente a ilustre comissão há de fazer sobre o objeto, eu 
lembro ao senado que aqui se pede a suspensão das leis de amortização em favor de uma corporação de 
mão morta até o valor de 200:000$, o que não é uma pequena soma. É verdade que é uma instituição de 
caridade, mas isto mesmo deve merecer grave atenção do senado para desejar formar um juízo com 
fundamento. Ora, nas circunstâncias em que nos achamos não podemos fazer uma discussão extensa 
sobre o objeto. Além disto, note o senado que há uma multiplicidade de documentos que devem ser 
examinados um por um, o que ordinariamente não se pode fazer com utilidade e exatidão nas discussões, 
mas que a nobre comissão no seu gabinete pode fazer este exame, formar um juízo, e oferecê-lo ao 
conhecimento do senado. Portanto, tudo quanto disse relativamente à resolução que há pouco o senado 
enviou à comissão do comércio tem aplicação à discussão desta resolução; achando-se em idênticas 
circunstâncias, eu peço ao senado que proceda pela mesma forma. Nós não podemos suspender as leis de 
amortização sem exame, sem razão, é preciso que se demonstre a necessidade absoluta de uma tal 
concessão, que envolve em si uma espécie de privilégio. Também me parece que advoga esta medida a 
circunstância de serem muitas as corporações de mão morta que vêm incluídas nesta resolução; ela foi 
arranjada em forma de parágrafos; e por isso a discussão há de ser de todas ao mesmo tempo, não sendo 
esta a maneira por que se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



costuma fazer as discussões do senado, de objetos que são aliás de uma natureza inteira e 
absolutamente diversa. É mais um motivo para pedir ao senado que haja de enviar o projeto à 
comissão respectiva. 

O projeto vai às comissões de legislação e saúde pública. 
Achando-se na antecâmara o Sr. ministro da justiça, continua a 2ª discussão, adiada pela 

hora na última sessão, do art. 3º da proposta do poder executivo orçando a receita e fixando a 
despesa geral do império para o exercício de 1852 a 1853, conjuntamente com as emendas da 
câmara dos Srs. deputados. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, vou continuar o discurso que ontem foi obrigado a 
interromper por ter dado a hora, e eu não querer cansar por mais tempo a atenção desta augusta 
câmara. 

Se ontem notei com admiração que o honrado senador por Minas, como que tomasse a 
dianteira ao Sr. ministro da justiça, respondendo às observações que tive a honra de fazer a 
algumas verbas do orçamento em discussão, e às censuras que por essa ocasião dirigi à 
administração de S. Exª., eu devo continuar a notar com a mesma admiração que o nobre senador 
até se erigisse em intérprete das palavras que se acham no relatório. E por esta ocasião eu vou 
tomar a defesa do Sr. ministro; vou, em nome de S. Exª., protestar contra o comportamento do 
nobre senador; vou dizer ao nobre senador que o Sr. ministro da justiça não precisa de diretores, 
que o Sr. ministro da justiça está mais que muito habilitado para responder satisfatoriamente a 
todas as observações que os membros desta casa oferecerem ao orçamento de sua repartição. E 
faço isto, Sr. presidente, fundado na autoridade de um ministro de estado da França, homem 
muito conhecido naquele país, e que tem ali representado um papel distinto; falo do Sr. Dufaure 
quando ministro em 1840. Recordo-me que, tendo um deputado censurado o ministério de que o 
Sr. Dufaure fazia parte, por deixar-se arrastar não tanto pela maioria da câmara, como 
principalmente por alguns que se diziam diretores, dessa maioria, o Sr. Dufaure, cheio de uma 
justa indignação, respondeu a esse deputado pela maneira seguinte: "Nós não pedimos a ninguém 
que se colocasse à nossa frente; não temos abaixado a este ponto o poder de que estamos 
revestidos; não é na cauda da câmara, ou de um partido qualquer, que havemos de marchar; em 
todas as ocasiões tomaremos a iniciativa de tudo o que for bem para o país, porque este é o nosso 
laborioso dever." Ora, eu aplico as palavras do Sr. Dufaure ao nobre senador por Minas. Apesar de 
não ter recebido procuração do Sr. ministro da justiça para responder por esta maneira, eu tomo o 
lugar de procurador gracioso, ouso oferecer à consideração do senado, e principalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



do nobre senador por Minas, as palavras que há pouco repeti, proferidas em 1840 pelo Sr. 
Dufaure. 

Sr. presidente, quando se tratava de mostrar que o nobre ministro da justiça havia sido 
inexato, imprudente, declarando ao corpo legislativo que no país existe uma propaganda, a qual 
tem por fim fazer reformas nas nossas instituições por meios revolucionários, eu entendia que a 
pessoa mais habilitada, talvez mesmo a única habilitada para dar a verdadeira interpretação das 
palavras do relatório do Sr. ministro, era S. Exª. mesmo. 

Pergunto eu: o nobre ministro não respondeu a este respeito? Respondeu; mas o nobre 
senador, querendo dar um quinau no Sr. ministro da justiça, querendo mostrar ao senado que o 
Sr. ministro não havia respondido satisfatoriamente, tomou a palavra para ser o intérprete do 
verdadeiro sentido das palavras do relatório. Senhores, ou o Sr. ministro da justiça respondeu 
satisfatoriamente, e então a resposta do nobre senador é escusada, inútil, e tendia a tomar tempo, 
caindo assim na censura que nos faz todos os dias, ou a resposta não é satisfatória, e então o 
nobre senador correu em auxílio do Sr. ministro para suprir a falta que tinha cometido, não dando 
a resposta que cumpria dar às acusações tão sérias que eu lhe havia feito. 

Mas, Sr. presidente, o que fez o nobre senador? Contradisse-se ontem completamente. V. 
Exª. se há de lembrar do que o nobre senador nos disse em uma das sessões passadas; isto é, que 
havia uma propaganda que até ameaçava a província do Rio Grande do Norte, tanto que o nobre 
senador chamava a atenção do governo para aquela província, e lhe parecia que talvez o 
presidente dela não fosse assaz enérgico, não tivesse a força suficiente para acabar com essa 
propaganda; mas ontem o nobre senador cantou a palinódia, e reconheceu que não há tal 
propaganda, e que se existe não deve dar o menor cuidado. Nisto, em verdade, está de acordo 
com o que disse o nobre ministro da justiça, por que S. Exª. também antes de ontem modificou 
consideravelmente as opiniões que tinha apresentado na câmara dos deputados em um dos 
discursos com que sustentou as palavras do seu relatório. O nobre ministro não nos disse então 
que a propaganda não nos devia causar o menor susto, o menor cuidado, tanto não disse, que 
convidou a oposição da câmara para explicar-se categoricamente a este respeito, por que havia 
dúvidas (note V. Exª. bem) na população, se porventura a oposição da câmara dos Srs. deputados 
compartilhava as idéias da propaganda, se fazia parte dela. Mas hoje o nobre ministro vem 
confessar que não há o menor receio, que não deve causar o menor cuidado, porque a nação 
inteira repele a propaganda, e tanto a repele que é agora que principalmente aparecem 
companhias organizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



para promover os melhoramentos materiais do país; que nunca esta idéia se manifestou com tanto 
entusiasmo, senhores, neste abençoado país, nesta abençoada nação! É quando, pela primeira vez, 
um ministro da coroa se lembra de denunciar ao país uma propaganda com o fim de reformar as 
instituições por meios revolucionários, é nesta ocasião que o nobre ministro se encarrega de 
dizer-nos: "Nunca a nação esteve tão tranqüila sobre o seu futuro, nunca tanto entusiasmo se 
manifestou pelas associações, nunca os capitais abundaram tanto, nunca os capitais estiveram 
mais prontos para se empregarem nos melhoramentos materiais do país." 

Senhores, os capitais são coisa muito melindrosa; ordinariamente, se a paz é alterada, se a 
ordem pública é abalada, se pode haver um transtorno, um movimento, eles se escondem, não 
aparecem; esperam ocasião favorável, a paz, a ordem, o sossego, para então tornarem a aparecer. 
O nobre ministro portanto foi o primeiro que se encarregou de responder da maneira a mais 
satisfatória a essa acusação tristíssima que se tem dirigido não sei se a todo um partido, se a 
parte dele, se a uma facção, se à imprensa. Por esta ocasião seja-me lícito responder ao nobre 
senador por Minas, que ontem nos disse que a propaganda era uma associação de indivíduos para 
um fim dado. Está enganado completamente; há três maneiras de se fazer a propaganda: – A 
pregação, a imprensa, a associação. – Muitas vezes não há associação, há apenas um homem que 
dirige a imprensa, que goza no país de influência, que prega más doutrinas. Assim acontecia, por 
exemplo, no século X. Lutero fez só ele uma propaganda sem associação; teve a habilidade de 
dividir a Europa em diferentes religiões. Já vê por conseqüência S. Exª. que está enganado quando 
atribui sempre a propaganda a uma associação. Mas eu creio que o nobre senador o fez de 
propósito, por que queria manifestar ao senado que no país há uma associação que tem por fim 
fazer reformas nas nossas instituições por meios revolucionários. A tanto não chegou o Sr. 
ministro da justiça, porque S. Exª. parece que fundou toda a sua argumentação na imprensa. Eu 
desejava que o nobre senador tivesse a bondade de dizer onde existe, em que partido há essa 
associação que tem por fim fazer reformas nas instituições por meios revolucionários, e pediria ao 
Sr. ministro da justiça que tomasse em consideração as asserções do nobre senador, a fim de 
lançar mão das medidas que as leis lhe facultam, para que essa associação não leve avante planos 
cujas conseqüências podem ser tão fatais ao país. 

Senhores, o senado tem observado o resultado que vamos colhendo da discussão. Foi ótimo 
que o nobre senador pela Bahia aventasse na casa a idéia de que não havia tal propaganda; a 
opinião de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S. Exª., muito respeitável por todos os títulos, foi muito bem acolhida; houve ocasião de dar-lhe 
mesmo no senado maior desenvolvimento; a câmara dos Srs. deputados também se ocupou com 
este objeto; o nobre ministro não teve remédio senão recuar ante a evidência, a demonstração que 
se lhe fez de que no país não existe propaganda que tenda a fazer reformas nas instituições por 
meios revolucionários; que esse único argumento em que se fundou é fraquíssimo, pois que a 
imprensa não tem tido limites nos seus excessos desde 1827, pelo contrário, parece que de ano a 
ano cresce a licença da imprensa. Por isso, como se pode hoje com razão considerar a imprensa 
órgão da opinião pública, órgão dos partidos? Qual é a folha que pode com razão aspirar as 
honras de órgão diretor de partidos, no estado da licença em que a imprensa se acha, licença que 
é partilhada por todas as folhas, exceto algumas que não se ocupam de política, que são 
meramente comerciais? Temos portanto colhido um resultado, resultado favorável ao país, 
resultado que agora mais que nunca devia aparecer, porque era necessário que nós nos 
apresentássemos, ante o estrangeiro ousado, unidos em um só pensamento, era necessário que o 
estrangeiro ousado não tivesse um documento de que no Brasil há um grande partido contra a 
monarquia constitucional representativa, como se exprimem os publicistas de Palermo. E foi esta a 
razão por que eu principalmente desejava ver explicado esse trecho do relatório; não era tanto em 
relação ao país, pois sabemos pouco o que nele se passa; era em relação ao estrangeiro, que 
podia dizer: "Vede as nossas asserções que tantas vezes têm aparecido no Arquivo Americano, 

não são confirmadas por um documento importante apresentado pelo governo ao corpo legislativo 
na sessão deste ano.” 

Assim, Sr. presidente, eu me lisonjeio de ter prestado um pequeno serviço ao meu país, 
obrigando o Sr. ministro da justiça a desdizer-se, e assim também ao nobre senador por Minas, 
que ontem não emitiu a respeito da propaganda as idéias que na casa expendera em outra 
ocasião. 

Perguntou-me o nobre senador a quem tenho a honra de referir-me, quais eram as minhas 
idéias acerca do sistema de conciliação, de que eu por tantas vezes tenho falado no corpo 
legislativo; S. Exª. dignou-se pedir-me que definisse este sistema, que o apresentasse como eu o 
concebo, porque, se porventura ele fosse exeqüível, se fosse bom, S. Exª., e provavelmente o 
senado, o adotariam. Senhores, não é questão nova nos parlamentos do mundo o sistema de 
conciliação; é um sistema de política que tem ocupado todos os parlamentos conhecidos desde a 
mais remota antigüidade naqueles países onde se pode dizer que o governo representativo conta 
longos anos de existência. Para não cansar a atenção do senado, referirei apenas a conciliação de 
dois homens tão opostos em política, em 1660, no reinado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de Carlos II; foi o célebre lord Clarendon, cujas memórias devem ser lidas e meditadas por todos os homens 
de Estado, e Soudhampton. Estes dois homens conservaram-se em um ministério, que favoneava as 
pretensões dos Jacobitas, para prestarem um serviço ao seu país, e empregando todos os esforços para 
baldarem os planos daquela facção. 

Nos nossos dias, por assim dizer, quem não sabe da junção de lord North com Fox, um wig, e outro 
tory? É verdade que era ocasião crítica, era quando a Inglaterra lutava com a França, quando a Inglaterra 
tinha necessidade de concentrar todas as suas forças, para poder sair triunfante da luta com a França. 

Na França, desgraçadamente, essa idéia da conciliação foi desprezada, apesar das continuadas 
instâncias, apesar das repetidas recomendações do eloqüente e nunca assás chorado visconde de 
Martignac, cuja eloqüência muitas vezes tive ocasião de admirar na tribuna da câmara dos deputados, 
quando lá estive em 1829. Esse estadista, cuja política se cifrava em três idéias principais – justiça, energia 
e conciliação –, quantas vezes predisse as desgraças da França, que se realizaram nos dias de julho de 
1830? As suas vozes foram desprezadas; as suas recomendações não foram atendidas; e um trono de 
mais de 10 séculos caiu por terra em três dias! Aparecem os dias de julho, e já de 1838 para cá, os 
ministros franceses principiaram a conhecer que era chegado o tempo da política de conciliação, porque a 
revolução de julho estava consolidada, os partidos estavam vencidos, era necessário, portanto, substituir a 
política de energia pela política da conciliação. O Sr. Thiers, não sei se em 1839, proferia as seguintes 
palavras: "Sabei que um país, que um governo, que uma assembléia, que compreender tão pouco o jogo de 
nossas instituições que disser a uma parte do país esta palavra – jamais –, o Estado seria perdido sem 
remédio." 

Desgraçado do ministro que disser – este homem é impossível! – Então ele explicava a sua teoria da 
conciliação que consistia em chamar os homens inteligentes, honestos e de probidade política, embora 
alguma divergência de opiniões existisse entre eles; e acrescentava que o homem honesto, convidado por 
nós para nos auxiliar na nossa difícil tarefa de dirigir o país, seria incapaz de trair desde o momento que 
aceitasse a nossa oferta. – Atendei ao estado da França, e reuni todas as capacidades. – Caiu esse 
ministério, que me parece era o de fevereiro, e subiu ao poder um filósofo, é verdade, mas um filósofo digno 
dos maiores respeitos, o Sr. Cousin, que na tribuna francesa expôs com toda a eloqüência o sistema da 
conciliação; e eu não posso dar uma idéia mais justa da minha política de conciliação do que lendo, perante 
o senado, um trecho do discurso do Sr. Cousin, proferido na sessão de 15 de abril de 1840: "Nós estamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



convencidos que no estado presente das coisas, a moderação deve ser o caráter do governo, como 
outrora a energia, e que, na aproximação que se opera pouco a pouco entre os bons cidadãos 
momentaneamente divididos, a divisa do governo deve ser – transação! – Mas se a transação é 
legítima e necessária, para ser verdadeira é preciso que se estenda das coisas aos homens. Um 
ministério de transação deve dar a mão à esquerda e à direita; e eu pergunto se seria digno do seu 
título consentir em condenar ao ostracismo um partido político que ocupa um lugar tão 
considerável no país e no parlamento e que conta em seu seio excelentes cidadãos e grandes 
talentos? Houve sempre no mundo duas políticas em presença, senhores; a política liberal e 
magnânima, que fazia dizer a Cesar: – Quem não é contra mim, está comigo –; e a política estreita 
de Pompeu, este conservador exagerado, que acabou por perder tudo, dizendo: – Quem não está 
comigo, é contra mim. – Nós não somos contra ninguém; nós estamos com todos os que, voltando 
as costas ao passado, e não olhando senão para o futuro, querem ajudar-nos a servir em comum 
o rei e a pátria." 

Sr. presidente, eu acabo de citar o trecho de um discurso do Sr. Cousin; mas não temos nós 
também palavras quase tão eloqüentes proferidas no nosso parlamento? Não temos o trecho de 
um discurso proferido nesta casa por um ornamento dela? Há poucos dias não tive eu a honra de 
repetir a passagem eloqüente de um discurso proferido nesta casa pelo nobre senador de 
Pernambuco que me está ouvindo? Não foi S. Exª. que em 1847 estigmatizou essa política de 
compressão que pediu ao governo que atendesse que nada ganhava com ela, que a única maneira 
de salvar o país era a união? Porventura, senhores, é isto novo? Em 1847, sendo ministro do 
império o Sr. Marcellino de Brito, tratando da discussão do orçamento do império, eu pedi a 
palavra para explicar a política de conciliação como eu a entendia; então expus o meu 
pensamento; apresentei a maneira por que me parecia possível, e mesmo fácil de realizá-lo; e 
acrescentei que era mesmo uma necessidade, porque sem a união da grande família brasileira, eu 
não achava salvação para o país. Qual a razão, Sr. presidente, por que me separei dos meus 
amigos políticos em 1844? Porque eu considerava a anistia como símbolo da paz, como o ramo de 
oliveira oferecido pelo poder moderador, como o centro, em roda do qual todos se deviam reunir; 
não considerava a anistia só como concedendo graça a alguns dos implicados nos movimentos de 
Minas e S. Paulo, considerava a anistia principalmente por este lado, isto é, que o monarca queria 
tornar mais memorável o dia faustíssimo do aniversário natalício de sua augusta esposa, reunindo 
em derredor de seu trono todos os seus súditos, todos os seus filhos, inaugurando uma nova 
política, a política da conciliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portanto, já vê o nobre senador que o que eu desejo não é coisa nova, é a imitação do que 
se tem praticado em outros países, é a execução de que o nobre senador por Pernambuco tanto 
recomendou no seu discurso de 8 de junho de 1847. Então S. Exª. aqui advogava a mesma causa 
que eu defendia na câmara dos Srs. deputados; S. Exª. mostrava a necessidade de uma tal política 
na mesma ocasião em que eu com a minha fraca voz, com os poucos conhecimentos que tenho, 
fazia o mesmo na outra câmara; então nós ambos, S. Exª. com aquela eloqüência, com aquela 
erudição, com aquela experiência que tem adquirido, se esforçava por chamar o ministério ao 
verdadeiro caminho, apresentando todos os males de sua política estreita e mesquinha. É esta a 
minha política desde muitos anos; ela é filha do meu coração. Apesar das extraordinárias 
agressões que me são dirigidas por causa do tom com que falo, deve-se confessar que nas 
minhas expressões não há nem sombra de personalidade; todos os meus discursos, fracos como 
são, não têm o cunho da intolerância, pelo contrário, todos respiram moderação. Em toda a minha 
vida pública de 17 anos não aparece senão moderação. Eu peço ao senado que me permita falar 
de mim, porque o nobre senador por Minas parece que, de propósito, se demorou a falar duas 
horas deste humilde orador. 

Senhores, examinai a minha vida, dizei-me qual foi o homem a quem tirei o pão? Qual foi o 
homem a quem persegui nas províncias que administrei? Os que escreveram contra mim os 
maiores horrores, o que sofreram de mim, o que lhes fiz? Qual foi de vós, senhores, que tendes 
ocupado o cargo de ministro de estado, que me dirigiu um só aviso repreendendo-me, 
reprovando um só ato meu? Aqui estão meus superiores já como ministros, já como presidentes 
de província, já como membros dos tribunais supremos; levante algum a voz e diga em que tempo 
expediu um aviso, uma portaria repreendendo-me, reprovando atos meus? E não tendes em 
consideração uma vida pública de quase 17 anos? Só me lançais em rosto um defeito que sou o 
primeiro a reconhecer? Só me lançais em rosto uma ou outra expressão em resposta a agressões 
que me dirigem? Senhores, quereis me fazer passar no país como homem violento, quando não há 
na minha vida pública ou privada nada que não demonstre muita moderação e juízo. E como se 
combina com a violência a política da moderação, da conciliação que tanto aconselho, que tanto 
defendo? Desenganem-se os meus adversários, que nem levemente sou capaz de abalar o 
conceito que me lisonjeio de merecer entre os meus concidadãos. 

Senhores, há uma grande diferença entre um país solidamente constituído, cujas instituições 
contam séculos de existência, e um país novo onde elas estão ainda pouco seguras. Os partidos 
na Inglaterra não só não são prejudiciais como mesmo são úteis, no pensar de um escritor, são 
verdadeiras garantias da estabilidade das instituições. E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pode-se porventura afirmar o mesmo a respeito de outros países? Eu não posso contestar uma 
verdade, que nesta forma de governo há necessidade de partidos; mas o que entendo é que é 
necessário dirigi-los, que é necessário neutralizar-lhes os maus efeitos, que é necessário a 
política da concórdia, da conciliação, de que falava o Sr. Thiers e o Sr. Cousin, para que sejam 
esteios das instituições, para que não sejam pelo contrário, alavancas que pouco a pouco minam, 
e por fim lançam por terra as instituições como aconteceu ao infeliz Carlos X nos dias de julho de 
1830. Não foi essa política inexorável, estreita, e mesquinha de que fala o Sr. Thiers e o Sr. 
Cousin, que produziu aquela catástrofe? 

Depois que a revolução de julho se consolidou, que o estado da França permitia a transição 
da política da energia para a política da conciliação, estes estadistas todos os dias clamavam por 
esta política, todos os dias mostravam à necessidade dela, todos os dias diziam que sem ela a 
França não podia prosperar. Conta-se que achando-se Luiz Philippe em uma reunião de 
deputados e pares, se falara do Sr. Thiers, dizendo-se que era um homem aproveitável, que pela 
sua posição devia mais cedo ou mais tarde ocupar de novo um lugar nos conselhos da coroa, 
respondera: quanto ao Sr. Thiers jámais. Atribui-se a este dito a expressão de que o Sr. Thiers se 
serviu na câmara dos deputados quando disse que o corpo legislativo, o país que dissesse a 
palavra – jámais – deveriam estar certos que as desgraças seriam extraordinárias. Não se diga 
nunca que tal homem é impossível; pelo contrário, todos os que quiserem ajudar o governo sejam 
chamados, tendo-se em consideração seus talentos e virtudes. Dizia o Sr. Cousin depois de ter 
deixado o ministério: "Um dos meus maiores títulos de glória é ter reunido os Srs. Broglie e Barrot" 
veja-se até onde se leva o pundonor, o brio, até quanto se considera como serviço importante unir 
homens tão distintos como os Srs. Broglie e Barrot, cujas opiniões em política eram bem 
diferentes. Eis a política de conciliação como eu a entendo, definida pelo Sr. Cousin, e confirmada 
pelos fatos. 

Mas ainda me ocorre uma outra consideração. E preciso ir buscar fatos na França e na 
Inglaterra? Qual é a política dos dois partidos que dividem o país? O consórcio da liberdade com a 
ordem; o consórcio da ordem com a liberdade, segundo nos tem afirmado por diferentes vezes o 
nobre senador por Minas. O nobre senador segue a primeira com os amigos políticos com que 
esteve ligado; o partido que está hoje no poder adota a segunda. 

Pois bem; com quem está hoje unido o nobre senador? Com o atual ministério que continua 
a sustentar a sua política da ordem com a liberdade. Com quem está ainda unido o nobre senador? 
Com o Sr. senador pelo Pará. É sem dúvida uma felicidade para o país, que dois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



homens notáveis se achem unidos com o fim do bem público embora discrepem em opiniões. É 
pois o mesmo nobre senador quem praticamente nos dá um exemplo da política da conciliação, 
conciliando-se com homens de quem esteve separado por tantos anos, conciliando-se com 
homens de idéias políticas que não estão de acordo com as de S. Exª., porque parece-me que o 
nobre senador continua a adotar a política que quer a liberdade com a ordem, assim como os seus 
aliados perseveram na política que quer a ordem com a liberdade. 

Ora, Sr. presidente, se esta política é sempre conveniente, é sempre necessária, muito mais 
necessária é na crise em que se acha o país. Senhores, essa grande nação de que há pouco falei (a 
Inglaterra) em ocasiões de guerra não sabe mesmo distinguir as duas palavras tory e whig: é uma 
só palavra. Pois bem, sigamos o exemplo desse grande povo, hoje nos achamos em uma crise, nos 
achamos empenhados talvez a esta hora em uma luta nas margens do Prata; não distingamos as 
palavras Saquaremas e Luzias, digamos apenas brasileiros. Quando o país volver ao seu estado 
normal, quando a luta tiver terminado (Deus permita que seja o mais breve possível se ela está 
começada), então nós faremos o que faz a Inglaterra, volveremos a essas contendas que 
costumam ter os partidos dentro e fora do parlamento. E pode ser isto utopia? É utopia o que tem 
sido sustentado pelos homens políticos, teóricos e práticos do mundo? É utopia o que vejo 
realizado no meu país, como há pouco acabei de mostrar, citando o fato da união do nobre 
senador de Minas com o atual ministério e com o Sr. senador pelo Pará? Parece-me que não pode 
esta política ser tachada de utopia; que ela é muito realizável, que é mesmo a única que nos pode 
salvar nas nossas atuais circunstâncias. 

Senhores, é para mim incontestável que muito devemos atribuir às nossas divisões a 
maneira pela qual temos sido tratados pelo estrangeiro. Se, porventura, o Brasil estivesse unido, 
se não estivesse dividido em dois campos distintos; se unidos pudéssemos apresentar-nos como 
um só escudo ao estrangeiro, não teríamos passado pelos opróbrios que temos sofrido, e que, 
ouso dizê-lo continuaremos a sofrer, enquanto não realizar esta união, esta concórdia, esta 
conciliação tão recomendada pelo trono. E, senhores, é utopia? Pois o trono pode recomendar-nos 
utopias? Pode haver dúvida sobre a maneira de operar-se essa conciliação, essa concórdia; mas 
não pode haver dúvida de que a política da conciliação é aquela que deve salvar o país, porque é 
aquela que por tantas vezes tem sido recomendada pelo trono nas falas de abertura do 
parlamento. 

Sinto não ter presentes as palavras do nobre senador por Pernambuco para aqui de novo 
repeti-Ias, porque em verdade elas devem ser repetidas uma e muitas vezes, devem ser lidas e 
meditadas por todos, principalmente por aqueles que se acham no leme do Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores, eu sigo a máxima do cardeal De Belloy: "É preciso ser tolerante mesmo com os 
intolerantes, e somente aborrecer os perseguidores.” Eu tolero todas as opiniões, mas declaro que 
sou inexorável, aborreço o perseguidor. Convencido de que o ministério tem sido perseguidor, 
aborreço o ministério atual; convencido que ele não quer a conciliação, que quer ter o Brasil 
dividido para reinar, detesto-o ministério atual; detesto-o, segundo a máxima do cardeal De 
Belloy. Eis a razão por que tenho feito oposição e continuarei a fazê-la ao ministério. Se o 
ministério quisesse, há muito a grande família brasileira estaria unida. O que é que vos impede de 
operar esta conciliação? Não estais vencedores? Não dispondes de forças consideráveis? Há 
porventura algum partido no país que vos dispute o poder? Não; estais há perto de 3 anos no 
poder; tendes colocado em todas as posições oficiais os vossos amigos políticos; estais de posse 
da força física e da influência que resulta de estarem ocupadas as posições pelos vossos amigos e 
correligionários; o que vos impede de operar a política da conciliação, da concórdia? Não, vós a 
não quereis, vós a não quisestes, quando vos supúnheis fortes, quando supúnheis que esse 
primeiro ministério de que fazia parte o Sr. visconde de Macaé estava assás fraco, não podia 
completar-se, ia cair em breve, quando já apontáveis até os membros do novo gabinete; então 
condenáveis a política da conciliação; mas, quando vos desenganastes, quando vistes que era a 
única tábua que vos aparecia para um dia subirdes ao poder, vós a defendestes dentro e fora do 
parlamento. 

E o que foi, Sr. presidente, a política do segundo ministério? Não vimos nesse ministério uma 
verdadeira coalizão? Não vimos nesse ministério homens de idéias inteiramente diferentes? Talvez 
não houvesse nesse ministério três homens das mesmas idéias. O Sr. visconde de Macaé tinha as 
idéias do Sr. José Pedro Dias de Carvalho? O Sr. Manoel Felisardo tinha as idéias do Sr. Limpo, do 
Sr. Pimenta Bueno? Não; eram homens cujas idéias em política eram diferentes; todavia não vimos 
esse ministério de coalizão do qual fez parte o nobre senador por Minas? Como explicou S. Exª. 
essa política da tolerância? Não foi como eu acabo de definir pouco mais ou menos? 

É notável, Sr. presidente, que se chame utopia a política da conciliação! Até se me fez não 
sei se nova censura por eu dizer que era fácil, por exemplo, acalmar os espíritos nas províncias, 
era fácil reduzir à prática essa política da conciliação, havendo no ministério seis homens 
honestos, imparciais, conciliadores, e dezoito presidentes, e dezoito chefes de polícia nas mesmas 
circunstâncias. Senhores, não tenho remédio senão tratar deste objeto, e mostrar que disse uma 
verdade. 

Estou persuadido, Sr. presidente, com um distinto escritor – a nação é feliz quando o 
governo é bom, a nação é desgraçada, quando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o governo é mau. – As províncias que têm bons presidentes, são felizes, marcham bem; as 
províncias que têm maus presidentes, são infelizes, marcham mal. Vê-se isto nos dois fatos que 
referi ao senado na sessão passada, o exemplo do Ceará e Pernambuco. O Sr. Silveira da Motta 
chegou ao Ceará, achou a província no estado da maior agitação; os três partidos que ali existiam, 
caranguejo, carrapato, equilibrista guerreavam-se de uma maneira atroz; o Sr. Silveira da Motta, 
principiou por manifestar as suas vistas benéficas, e dizia que só não transigia com ladrões e 
assassinos, mas que desejava acalmar a agitação em que se achava a província. Indo à sua casa o 
redator de uma folha, que de ordinário exprimia idéias pouco conformes com a ordem pública, 
que até chegava a dirigir expressões menos respeitosas contra o objeto do nosso culto, da nossa 
veneração, o Sr. Silveira da Motta aproveitou este ensejo para dizer a esse redator que o felicitava 
pela sua administração, para dizer-lhe que se devia abster de escrever no sentido em que redigia 
a sua folha; e o dito redator respondeu que satisfaria aos desejos de S. Exª., cuja administração 
muito lhe agradara. O que é certo é que o Sr. Silveira da Motta não se ligou a partido, fez justiça a 
todos, e foi inexorável com os ladrões e assassinos, fazendo-os perseguir, pertencessem eles a 
qualquer dos três partidos que existem naquela província. 

Ora, se no Ceará foi isto fácil ao Sr. Silveira da Motta, nas outras províncias não o será? Se o 
Sr. Souza Ramos se tivesse conservado em Pernambuco, talvez que conseguisse ainda muito mais 
do que se havia conseguido. Eu vou ler ao senado um trecho do relatório do Sr. Souza Ramos, que 
confirma o que acabo de dizer: 

"Cabendo-me a fortuna de haver granjeado as simpatias de todos os bons pernambucanos, 
sem diferença de partidos, e obtido para os atos de minha administração o generoso apoio da 
província inteira, eu devo uma pública e solene manifestação de meu cordial agradecimento, e 
também uma explicação. Entendi que a mesma política que tão depressa conseguiu acalmar os 
ânimos ainda irritados em uma luta de sangue, e trazê-los a melhor acordo, sendo 
convenientemente desenvolvida teria o poder de extinguir por uma vez essa odiosa sentença de 
vencedores e vencidos, reunindo todos os homens bem intencionados, a grande maioria da 
província, em um só pensamento político, o de manter a ordem e radicar a liberdade; em um só 
esforço, o de consolidar e desenvolver as instituições juradas pela nação. Em tão patriótico 
empenho não me faltaria força de vontade, e energia de caráter; mas estas qualidades não 
bastam, e então julguei do meu rigoroso dever ceder o lugar a outrem, que mais hábil e mais feliz 
viesse aproveitar o tempo, que eu perderia por minha incapacidade: pedi a demissão que o 
governo imperial se dignou conceder, nomeando a V. Exª. para suceder-me." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores, é a marcha acertada, prudente, circunspecta e tolerante do Sr. Souza Ramos que 
se deveu o estado de tranqüilidade em que ele deixou a província de Pernambuco 
comparativamente ao estado em que ele a achou. Força é confessar, todos os vencidos a uma voz 
tecem os maiores elogios ao Sr. Souza Ramos, a imprensa desse lado está cheia de encômios à sua 
boa administração. O que prova isto, senhores? Prova que é tempo de se reduzir à pratica essa 
bela política de conciliação, da moderação, da concórdia. Senhores, uma província não se queixa 
de um bom administrador; um homem justo, um homem honesto, um homem inteligente e probo 
tem por força em seu favor a opinião pública da província; haverá um ou outro díscolo que lhe 
faça oposição, mas a grande maioria da província o respeita e estima. Se porventura o Sr. Souza 
Ramos tivesse continuado a presidir a província de Pernambuco, tenho para mim que ele 
conseguiria talvez, não digo dar cabo da imprensa, nem era nem podia ser esse o seu intento, mas 
fazer desaparecer essa grande licença com que ela escreve, assim como conseguiu o Sr. Silveira da 
Motta no Ceará, não pela força, mas pela brandura. 

Ora, se o governo tivesse a felicidade de mandar para as províncias dezoito homens como o 
Sr. Silveira da Motta, como o Sr. Souza Ramos, e alguns que são conhecidos, tenho para mim que 
não seria preciso usar de força para acabar, ou ao menos, para diminuir muito essa agitação em 
que se acham os espíritos, para pôr fim aos excessos dessa imprensa, donde o Sr. ministro da 
justiça tira argumento para afirmar no seu relatório que há uma propaganda que tem por fim 
destruir as instituições por meios revolucionários; mas mandar para as províncias autoridades 
encarregadas de oprimir um partido e elevar outro, isto é que é política mesquinha, ominosa, que 
há de causar, e vai causando os maiores males ao império. 

Parece impossível que o nobre senador por Minas ainda ontem me perguntasse onde estão 
as provas de que o presidente da província do Rio Grande do Norte persegue uma grande porção 
de habitantes daquela província; parece incrível! Não li aqui no senado muitos documentos, 
algumas cartas? Não sabe o nobre senador o que ali se praticou nas eleições? Não sabe o que lá se 
faz agora? Eu tenho dúzias de cartas, mas o nobre senador já disse que não admite cartas que são 
suspeitas. Pois o senado há de admitir o testemunho do nobre senador, e não há de admitir as 
minhas cartas? Pois quando o nobre senador recebe cartas de pessoas de sua amizade, não 
acredita no que elas dizem? Isto é novo! Saiba o nobre senador que tenho dúzias de cartas em que 
vêm expostas miudamente todas as perseguições feitas na província (no meu conceito), por 
consentimento do Sr. ministro da justiça, que é o maior perseguidor que tem tido o Rio Grande do 
Norte, e por isso eu detesto a sua política. Senhores, não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



há talvez província cujo estado seja mais lamentável que o Rio Grande do Norte! Ali não há lei, há 
um partido, há perseguições e até prisões, mortes. Muitos homens notáveis têm abandonado os 
lugares, alguns acham-se refugiados em Pernambuco, outros estão nos matos, um pai de 17 
filhos, sendo cinco de menor idade, acha-se refugiado nos matos, porque seus adversários dizem 
que, se aparecer, há de ir para a cadeia. O Sr. ministro da justiça não pode ignorar isto; mas S. Exª. 
é eminentemente vingativo! Bem me dizia ha pouco tempo um antigo amigo de S. Exª. – ele há de 
se vingar de você ainda que seja daqui há 20 anos; sinto que a sua vingança recaia sobre os meus 
desgraçados amigos; mas o Sr. ministro não pode perdoar a província do Rio Grande do Norte a 
ousadia de não fazer deputado a seu irmão. 

Sinto que não esteja presente o Sr. ministro da fazenda, porque queria queixar-me dele. Se 
o Sr. ministro da fazenda, no dia em que se representou na sua casa a célebre farsa, do juiz e 
litigante; se o Sr. ministro da fazenda tivesse anuído aos desejos do Sr. Queiroz, o Rio Grande do 
Norte estaria sossegado e pacífico, pois o Sr. Queiroz não consentiria na perseguição dos que lhe 
tivessem dado uma cadeira na câmara dos deputados. O desfecho da farsa foi pois contra meus 
amigos do Rio Grande do Norte. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu observo ao nobre senador que, embora conte a história, mas 
com expressões que não ofendam... 

O SR. D. MANOEL: – Isto não é ofensa. Digo que foi uma farsa, e como é que pode 
designar esse ato de dois irmãos muito amigos irem à casa de um terceiro para decidir uma 
questão entre eles? Foi uma farsa... 

O SR. PRESIDENTE: – Mas eu julgo que não se devem usar de expressões pouco ou nada 
próprias do parlamento... 

O SR. D. MANOEL: – Farsa não é expressão antiparlamentar, é expressão muito usada. 
Mas, dizia eu, se o Sr. ministro da fazenda tivesse decidido que o Sr. Queiroz se apresentasse 
candidato; o Rio Grande do Norte teria sido feliz, estaria tranqüilo; mas como os eleitores tiveram 
o atrevimento de preferir o Sr. Sarmento ao Sr. Queiroz, pague a província, sejam castigados os 
que deram tal preferência. Eu repito hoje na presença do Sr. ministro o que disse na sua ausência, 
e agora acrescento que o Sr. senador por Pernambuco também foi vítima, e retirou-se do 
ministério por causa do Sr. ministro da justiça. Contou-me pessoa que me merece confiança que o 
Sr. ministro da justiça contribuiu muito para a retirada do nobre senador... 

O SR. PRESIDENTE: – Ora, diga-me o nobre senador a que propósito vem isto? 
O SR. D. MANOEL: – Vem para provar que o Sr. ministro da justiça é perseguidor, e 

perseguidor a tal ponto, que até foi capaz de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



perseguir ao Sr. visconde de Olinda, e então muito mais capaz é de perseguir a esses desgraçados 
rio-grandenses... 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exª. bem sabe que não tratamos de saber se o Sr. ministro da 
justiça é capaz de fazer esta ou aquela vingança. 

O SR. D. MANOEL: – Estou mostrando por fatos. Não podia analisar o ato da retirada do Sr. 
visconde de Olinda do ministério? podia-o fazer. Se eu quisesse apresentar coisas particulares, V. 
Exª. havia de ficar admirado! Se for necessário entrar nesta discussão, direi: Foi o Sr. F. de tal que 
me contou tudo isso, e não me pediu segredo. É por esta razão que eu recomendo aos Srs. 
ministros que tenham muito cuidado, que andem muito direitinhos com o seu colega da justiça; se 
não lhe quiserem deixar a direção geral do império, contentando-se com o expediente de suas 
repartições, hão de sair todos para fora, e ele há de ficar. Bem sabem disso os Srs. ministros que 
já tratam dos negócios das suas repartições! O que diz respeito a direção geral, às intrigas nas 
províncias, pertence ao Sr. ministro da justiça... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu advirto ao nobre senador que nada disto vem para a discussão. 
O SR. D. MANOEL: – É para mostrar a V. Exª. que tenho razão para afirmar que o Sr. 

ministro da justiça é o perseguidor em chefe da província do Rio Grande do Norte... 
O SR. PRESIDENTE: – Eu entendo que o nobre senador mostraria isto apresentando os 

atos de perseguição, e não falando vagamente. 
O SR. D. MANOEL: – Os atos de perseguição são públicos, têm aparecido na imprensa, são 

fatos conhecidos com as menores circunstâncias. É esta a razão por que o Rio Grande do Norte 
tem na maior execração o nome do Sr. ministro da justiça, assim como eu o tenho, porque vejo os 
meus pobres amigos perseguidos sem lhes poder valer. Não há homem mais fatal. Sei que isto 
que estou dizendo há de me custar logo à noite um artigo mandado escrever, e talvez pago pelo 
Sr. ministro da justiça; mas pouco me importo com esses artigos. 

Vamos agora tratar da questão de que ontem se ocupou o nobre senador por Minas. O nobre 
senador já sabe que estava em erro, quando censurou o ministério por ter demitido o Sr. Siqueira, 
com o fim de facilitar a minha candidatura. É fato averiguado que quando partiu para o Rio Grande 
do Norte o Sr. Siqueira, já estava gravemente enfermo o Sr. Paulo José de Melo, todos sabiam que 
ele prometia pouca duração. Não sei se o Sr. Siqueira disse a alguém que se não fora a razão de 
talvez em breve haver uma eleição na província do Rio Grande do Norte, não aceitaria tal 
presidência. Em verdade, sair da corte onde tinha sete mil cruzados, onde morava com seu irmão, 
onde estava com todos os cômodos, para ir para o Rio Grande do Norte com o vencimento de oito 
mil cruzados, não era muito para desejar. Foi para a província com essa idéia, ao menos assim me 
disse alguém; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o que é verdade é que o Sr. Siqueira principiou logo na corte por pedir ao ministério que nomeasse um 
outro secretário, que não aquele que lá estava. Foi para a província já indisposto com o partido do Sul: 
chegou e principiou a fazer demissões, e isto porque queria preparar o caminho para a eventualidade que 
se dava com a morte do Sr. Paulo José de Mello. O governo não queria que o Sr. Siqueira se apresentasse 
candidato, sabia que o Sr. Siqueira contava já com a morte do Sr. Paulo José de Mello, para se apresentar 
candidato, e o ministério por isso, e talvez por outras razões, decretou a demissão do Sr. Siqueira, ou antes 
a sua remoção do Rio Grande do Norte para o Espírito Santo. Quando o Sr. ministro da justiça no paço da 
cidade, em um dia de cortejo, me fez a honra de perguntar-me por que não me apresentava como 
candidato, eu lhe respondi: Pelas três razões seguintes: não tenho títulos para ser candidato à senatoria, é 
um lugar muito elevado; se alguns pequenos serviços prestei àquela província, ela me remunerou 
generosamente com o seu sufrágio, para ocupar por duas vezes uma cadeira na câmara dos Srs. 
deputados. Segunda razão. Consta-me que o presidente se apresentou candidato, e eu não quero sacrificar 
os meus amigos, porque eles hão de esforçar-se em meu favor; podem haver desordens, derramar-se 
sangue; pode dizer-se: esse homem não duvidou para entrar na lista tríplice, sacrificar os seus amigos, 
fazer derramar o sangue, etc. Foram estas razões que tive a honra de oferecer a S. Exª. que outra vez me 
disse: apresente-se Sr. F. Respondi-lhe: Não, senhor. Recebi depois muitas cartas de meus amigos, que 
me diziam: Como é que você não se apresenta? Como é que não se lembra de nós? Não sabe que tem 
sido muitas vezes votado por nós? Mande-nos dizer se quer ser candidato. Fui à casa dos Srs. ministros, 
principiando pela do Sr. presidente do conselho, que recebeu-me com a sua costumada bondade; participei-
lhe que tencionava apresentar-me candidato. S. Exª. me disse que o governo estimaria muito que eu fosse 
o candidato; que o governo não intervinha em eleições, que não devia seguir o mau exemplo de seu 
antecessor. Eu lhe disse: – Sr. visconde, não venho pedir a V. Exª. que o governo intervenha na eleição; 
como V. Exª. me honra com a sua amizade, e é ministro da coroa, venho expor-lhe esta minha intenção. – 
Fui depois à casa do Sr. ministro da justiça, disse-lhe: – Sr. ministro, V. Exª. há de lembrar-se do 
oferecimento que me fez em tal ocasião; pois bem; eu então não o aceitei, porque não me queria apresentar 
candidato; mas hoje venho dar parte a V. Exª. que os meus amigos me oferecem os seus votos. – Nessa 
ocasião disse-me o Sr. Ministro: – Faz muito bem em aceitar; mas há de achar algum obstáculo, porque dois 
de meus colegas escreveram a favor de F... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não é exato. 
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que o governo tinha com um seu correligionário; dizia-se que não era possível que o Sr. Taques praticasse 
o que praticou sem ser de acordo com o ministério; considerava-se esse procedimento como uma traição. O 
Sr. ministro da justiça para desviar essa imputação que se lhe fazia, escreveu essas cartas que foram lidas 
na câmara dos Srs. deputados. Há uma outra razão ainda porque S. Exª. escreveu essas cartas; não a 
posso expor no parlamento. Eis aqui a história. 

Senhores, eu não analiso o que se fez no Rio Grande do Norte; não entro na questão das eleições, 
quais foram as boas ou más; eu fui eleito por ambos os partidos; todo o partido do sul me deu os seus 
votos, e o outro deu-me mais de dois terços. Eu não atribuo isto certamente ao mérito, porque não o tenho, 
não atribuo à minha valia pessoal porque também não tenho, não atribuo à minha posição, atribuo-o 
unicamente à bondade dos eleitores. Para obter todos os votos do partido do Sul, precisava eu do auxílio da 
administração, como ontem se quis inculcar? 

Eu fui eleito a primeira vez em 1840; devendo isso à amizade que o Sr. Brito Guerra tinha com o meu 
falecido pai, que Deus tenha em glória. Esse senhor, achando-se uma vez em casa de meu pai, disse-lhe: 
"Sr. Marquês, seu filho há de ser eleito deputado." Meu pai respondeu-lhe: "Eu estimaria isso bem para ver 
se o rapaz tem jeito para a vida política." O Sr. Guerra escreveu para a província dizendo: "Vocês sabem da 
minha amizade com o marquês de Palma, desejo que seu filho saia deputado." E recomendou-me. Bastou 
isso; todos sabem que naquele tempo o Sr. Guerra gozava da maior e mais bem merecida influência no Rio 
Grande do Norte. A minha candidatura, pois, estava fora de questão; não a solicitei, porém não a recusei, 
no que fiz mal, eu o confesso hoje, como já confessei na outra câmara. Tenho vivido mais de dois anos na 
maior harmonia em toda a província; nunca houve uma folha, no espaço de mais de dois anos, que 
dissesse uma palavra contra mim, gozava de um estima geral, todos iam à minha casa, sem distinção de 
partidos, todos me tratavam com muita bondade; e o mesmo tratamento encontravam da minha parte. 
Aproximavam-se as eleições, e uma família que tinha desejos de ver um parente eleito, começou a fazer-me 
uma oposição surda; desde então principiei a ter desafeiçoados, que alguns se converteram até em 
inimigos: Deus lhes perdoe. Houve a dissolução em 1842, voltei para a província, e fui reeleito por grande 
unanimidade de votos. Os mesmos que me haviam honrado com os seus sufrágios em 1840 se dignaram 
dar-me pela segunda vez uma cadeira na câmara temporária. 

Falou-se em 1844: vou referir o que houve. Foi nomeado presidente do Rio Grande do Norte o Sr. 
Queiroz, e passado tempos, o Sr. Guerra veio à minha casa, e disse-me: "Tenho boas notícias do seu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



amigo o Sr. Queiroz, vai muito bem, todos me mandam dizer maravilhas dele; ele também está muito bem 
com todos os meus amigos etc." Em outra ocasião veio perguntar-me se eu queria ser deputado pelo Rio 
Grande do Norte, pois que não haveria a menor dúvida na eleição. Eu respondi-lhe: "A província já me fez a 
honra de me eleger duas vezes para a representar; os tais ou quais serviços que eu lhe prestei considero-os 
generosamente remunerados. O Sr. Queiroz é excelente moço, e de mais a mais é irmão de fulano, pessoa 
muito notável e de representação no país; tem muitas relações, e V. Exª. sabe que províncias pequenas 
precisam ter homens bem relacionados, como o Sr. Mattoso, para as representar. Promova a eleição dele, 
pois que me parece que fará nisso um serviço à província." O Sr. Queiroz foi recomendado, escrevendo eu 
no mesmo sentido para os meus amigos. Pouco tempo depois, estando eu já no Espírito Santo, recebi uma 
carta do Sr. Queiroz agradecendo-me em geral as boas ausências que eu lhe tinha feito. 

Agora note V. Exª., meu irmão, que é sem dúvida alguma o meu maior amigo neste mundo, disse-me: 
''Eu vou resignar a candidatura de Goiás, e há de ser em ti, tu não deves vir mais pelo Rio Grande do Norte; 
tua eleição é segura se o governo não a guerrear." Há a dissolução, chama-me o Sr. visconde de Macaé à 
sua casa e diz-me: "Sr. fulano, vem deputado?" Eu disse-lhe o que se tinha passado, e ele respondeu-me 
que não havia nisso a menor dúvida, tendo meu irmão cedido a candidatura em mim. Eis o que se passou; 
certamente se o governo não quisesse eu não vinha deputado, mas o governo não me guerreou. Meu irmão 
chegou à província e disse: "Eu não quero ser deputado, honrem a meu irmão com os votos que creio eu 
ser digno deles, e é igualmente nascido na província." Aonde está aqui o reflexo da influência de um 
partido? Era a província aonde nasci, onde tenho muitos parentes e amigos, nada mais natural do que a 
minha candidatura, principalmente tendo meu irmão renunciado à eleição que decerto recairia nele. 

Vamos à eleição de senador. O que devo eu ao ministério, quando nada lhe pedi e até recusei o que 
me ofereceu um de seus membros? Se eu rejeitei a candidatura quando oferecida por um dos Srs. 
ministros, como se diz que a devo ao governo? Como pois, se me lançam em rosto um vício de que eu não 
posso ser acusado, a ingratidão? Quem é o homem que me pode chamar ingrato? É vício que não cabe no 
meu coração bem formado, nobre e cavalheiro. Depois como há aqui benefício se eu recusei, por três 
vezes, e depois disse que não precisava da proteção do ministério, e que bastava que não me hostilize? O 
Sr. ministro da justiça não confirmou isto ontem? 

Mas suponhamos que eu devia favores ao ministério; podia ele perseguir impunemente os meus 
amigos do Rio Grande do Norte, e... 
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O Sr. Presidente do Conselho diz algumas palavras que não ouvimos ao Sr. visconde de Olinda. 
O SR. D. MANOEL: – Diga mais alto, que eu respondo ao aparte. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Não estou dando apartes ao Sr. senador. 
O SR. D. MANOEL: – Eu queria responder... 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Repito que não estou dando apartes ao Sr. senador; não 

pode tomar-me contas. Sr. presidente, é preciso pôr termo a isto. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu estou continuadamente a pedir ao Sr. senador que se contenha na ordem, 

que não faça diálogo... 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – V. Exª. tem razão, com o Sr. senador não há nada que 

fazer. 
O SR. D. MANOEL: – Pois há nisto alguma ofensa? Eu ouvi um aparte, pedi que o dessem mais alto, 

para que eu respondesse; em que há aqui ofensa? 
O SR. PRESIDENTE: – Se ninguém se dirigia ao nobre senador, para que interromper o seu discurso 

dando lugar a incidentes... 
O SR. D. MANOEL: – Ora diga-me V. Exª., quando se está falando aqui, não é para se ouvir? Eu pedi 

que falassem mais alto para responder; há aqui alguma ofensa? 
O SR. PRESIDENTE: – Se o nobre senador fala baixo é porque não quer ser ouvido. 
O SR. D. MANOEL: – Falou tão alto que ouvi as palavras; mas pedi que falasse mais alto para o 

senado ouvir. Em que há aqui ofensa? Eu não tolho que me dêem apartes. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Eu não dei aparte algum, Sr. presidente. O Sr. visconde de 

Olinda perguntou-me em que dia se deu a vaga, e eu disse-lhe que em 25 de setembro. Eu torno a rogar a 
V. Exª. que mantenha a ordem no senado. Pobre senado! Muito tem sofrido este ano! Tem sido reduzido... 

O SR. D. MANOEL: – Eu podia agora, Sr. presidente, fazer um discurso sobre essas palavras – pobre 
senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu tenho muitas vezes convidado o nobre senador para que se abstenha de 
expressões que ofendem. 

O SR. D. MANOEL: – Em que há aqui ofensa? Em dizer ao nobre senador que se digne falar mais 
alto? Isto é provocação? E diz ele: "Não se pode com o nobre senador." Pode-se, pode-se; sou tão fraco, 
que Deus sabe como estou aqui em pé falando. Há nada mais fraco do que esta pobre individualidade? 
Onde está a provocação? Ainda eu ontem pedi ao nobre ministro que me dissesse qual era a palavra com 
que o tinha ofendido, que a retirava: quem fala assim é provocador? Essa não está má!... Tenham 
paciência, que daqui não me tiram; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



poderão esgotar as minhas forças, mas a minha coragem, é impossível... é impossível, repito. 
O SR. PRESIDENTE: – Tudo isso é fora de propósito. 
O SR. D. MANOEL: – Não é, não senhor. 
O SR. PRESIDENTE: – Daí é que vêm as ofensas, é da maneira por que V. Exª. fala, quase sempre 

sarcástica, e quase sempre apartando-se da matéria. 
O SR. D. MANOEL: – Bem sarcástico é o Sr. Disraeli, e ninguém lhe toma contas, não vejo que 

ninguém se ofenda com os seus sarcasmos. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu desejava bem que o nobre senador quisesse imitar os oradores de outros 

parlamentos. 
O SR. D. MANOEL: – Os ministros ali respondem ao que é argumento, e do sarcasmo não fazem 

caso. Então eu não ouvi discussões em parlamentos estrangeiros? Não estive em países aonde se discute? 
Aqui é que vejo esta suscetibilidade. 

O SR. PRESIDENTE: Mas se o nobre senador sabe que há essa suscetibilidade, porque não se 
abstém de expressões que ofendem? 

O SR. D. MANOEL: – Eu digo como respondeu na câmara dos comuns um membro da oposição 
notando que um ministro se mostrava incomodado com os sarcasmos do Sr. Disraeli: "Não são os 
sarcasmos que incomodam, é a força da argumentação, são os fatos." Por que é que os Srs. ministros não 
respondem? Porque estão acabrunhados com a força da argumentação, com os fatos; e servem-se destes 
pequenos incidentes para se levantarem, para pedirem a V. Exª. que mantenha a ordem, para tratarem o 
senado de – pobre senado! E V. Exª. não chamou à ordem o nobre senador. 

O SR. PRESIDENTE: – Não tinha que chamar, porque vi pelas suas palavras que não queria irrogar 
ofensa ao senado. 

O SR. D. MANOEL: – Pois eu acho essas expressões ofensivas do senado. – Pobre senado!... – Sim, 
talvez porque... 

Sr. presidente, eu desejava agora ocupar-me novamente com o relatório do Sr. ministro da justiça, 
mas já estou muito cansado. Se houver tempo hoje ou amanhã, tornar-me-ei a ocupar dele. Hei de mostrar 
que este relatório é um verdadeiro romance; que o nobre ministro tendo lido, como V. Exª. há de ter lido, os 
romances de Walter-Seet, fez um romance nesse gênero; o nobre ministro quis mostrar que é historiador e 
romancista ao mesmo tempo. 

Sobre as eleições, já V. Exª. ouviu o que houve, não devo favor nenhum ao governo, recusei-o. 
Debalde se cansam em lançar-me a pecha de ingrato. Nenhum benefício recebi, pelo contrário, recusei-o. 
Depois, também tive ocasião de prestar alguns pequenos serviços como os senhores reconheceram: pois 
bem, estamos pagos. Eu declaro que não lhes chamo ingrato, nem lhes lanço em rosto os pequenos... 

 
 
 
 
 
(Obs: As  páginas 610/611 não se encontram no livro.) 
 
 



...gral dos novos vencimentos, e por essa razão aparece o aumento de 2:000$ nesta rubrica, que 
bem se vê que é temporário. 

Agradeço também ao nobre senador a quem me refiro, assim como ao nobre senador por 
Minas, a maneira verdadeiramente vitoriosa com que defenderam a necessidade do aumento dos 
soldos das praças do corpo de permanentes, e igualmente o interesse pelos oficiais daquele corpo 
que na verdade por seus serviços são dignos da atenção do corpo legislativo. Asseguro ao nobre 
senador que já está iniciada na câmara dos deputados uma resolução relativa à reforma desses 
oficiais; já teve alguma discussão e em ocasião oportuna há de ser submetida à consideração da 
câmara. 

O nobre senador fez considerações tão variadas, tão importantes sobre a nossa organização 
judiciária, que eu sinto que elas tivessem lugar na discussão do orçamento, onde tem todo o 
cabimento é verdade, mas formam como que uma parte acidental e não a principal da discussão, e 
especialmente quando a sessão se acha já tão adiantada e quando todos sentem a necessidade de 
a não prolongar muito. Mas a deferência que devo ao nobre senador e mesmo a necessidade de 
não deixar passar sem algumas reflexões várias proposições por ele emitidas, me obrigam a fazer 
algumas observações mui ligeiras, que eu peço ao nobre senador que não encare como uma 
verdadeira discussão sobre esta matéria, mas unicamente como um apontamento dos motivos por 
que sustentei certas proposições, e defendi certas idéias. 

Primeiramente notou o nobre senador que o sistema adotado pela última legislação, 
marcando regras para a promoção dos magistrados, ou para a sua passagem da primeira para a 
segunda instância, não lhe parecia conforme à constituição porque na opinião do nobre senador 
os membros das relações entre nós devem ser os juízes de direito de primeira instância reunidos 
para julgar em segunda, e fundou-se para isso em que a constituição não fala em 
desembargadores, e unicamente em juízes de direito e ministros do supremo tribunal. Eu porém 
pediria a atenção do nobre senador para o art. 164 da constituição, que diz que ao supremo 
tribunal de justiça compete conhecer dos delitos e erros de ofício que cometerem os seus 

ministros e os das relações. Daqui deduzo eu, primeiramente, que a constituição reconhece os 
desembargadores com o nome de ministros das relações, em segundo lugar, que a constituição 
bem longe de opor-se à distinção entre juízes de primeira e segunda instância, pelo contrário 
supõe a sua existência, porque tendo dado aos juízes de direito o privilégio de serem julgados ao 
menos nos seus crimes de responsabilidade pelas relações, quando trata dos membros destas, 
dá-lhes um privilégio de foro inteiramente distinto, qual o de serem julgados pelo supremo 
tribunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por conseqüência, ainda que eu não tome como um preceito da constituição a distinção das 
duas classes, parece-me contudo claro que essa distinção não se lhe opõe antes se supõem 
existentes. Quanto à utilidade da medida, isto é, de reunir os juízes de direito para formar os 
tribunais de segunda instância, eu acredito que considerada a questão em abstrato é de grande 
vantagem, porque não só economiza os dinheiros públicos, mas até diminuindo o número dos 
magistrados facilitará a sua escolha mais escrupulosa; estou persuadido também que, atendendo 
às circunstâncias atuais do Brasil, essa idéia não poderia por ora produzir esses benefícios. 

O nobre senador sabe melhor do que eu que o país tem muita extensão e muito pouca 
população, que as viagens entre nós são muito difíceis e dispendiosas. Aplicar ao país a 
itineridade dos juízes de direito ingleses, mandá-los assistir às sessões do júri, desempenhar as 
diferentes funções de um juiz de primeira instância, e obrigá-los depois a irem reunir-se em uma 
capital para formar um tribunal de segunda instância, seria irrealizável, pois condenaria os juízes a 
viver todo o tempo em viagens, e se em algumas comarcas as viagens de uns termos para outros 
já são onerosíssimas, o que seria se os obrigássemos depois de os percorrer a abandonar as 
comarcas para se transportarem ao lugar da relação? Seria necessário dar-lhes ordenados 
proporcionados não só aos trabalhos como às despesas das viagens, que o nobre senador sabe 
quanto são entre nós dispendiosas, e seria além disto indispensável aumentar o número dos 
juízes de direito para tornar as comarcas menos extensas. Ora, a elevação do número em vez de 
melhorar o pessoal devia piorá-lo, e ao mesmo tempo aumentar as despesas destruindo assim os 
dois benefícios que o nobre senador tinha em vistas. Para convencê-lo de que não exagero, basta 
dizer-lhe que a imensa província de Mato Grosso contém duas comarcas apenas. Calcule o nobre 
senador que distâncias abrangem. 

A idéia é, pois, muito luminosa, mas só poderá ser aproveitada quando o país melhorar os 
seus meios de comunicação, quando tivermos estradas de ferro, boa navegação pelos nossos rios 
etc., etc., e em geral fáceis meios de transporte. E porque eles existem na Inglaterra que este 
sistema ali tem medrado. Enquanto não tivermos as mesmas vantagens, não temos remédio senão 
conservar a nossa organização atual, procurando prudentemente melhorá-la, remediando um ou 
outro defeito que formos reconhecendo, mas não introduzindo inovações tão radicais como essa. 

O mesmo direi a respeito dos juízes municipais. Sem entrar agora na questão já tão debatida 
da constitucionalidade dessa instituição, direi que os juízes municipais não foram criados pela lei 
de 3 de dezembro de 1841, como disse o nobre senador; o berço dessa instituição está no código 
do processo desde 1832; a lei de 3 de dezembro. 
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Mas, disse o nobre senador, talvez que as absolvições provenham de serem os processos 
mal organizados; se essa fosse a razão, deveriam as absolvições ser tanto mais freqüentes quanto 
pior fosse a organização dos processos. E o nobre senador tanto reconheceu a verdade deste 
princípio, que disse que se acaso o ministério tivesse procurado examinar a proporção das 
condenações nas grandes cidades, nos grandes focos da população, teria razão; mas tomar assim 
províncias inteiras não lhe parece razoável. O nobre senador esqueceu-se de que no relatório 
apresentado em 1850, eu tive o cuidado de argumentar da maneira que o nobre senador declarou 
procedente; o meu relatório deste ano não é mais que uma continuação dos antecedentes. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu ainda não era nascido nesse tempo. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Um homem como o nobre senador tem sempre 

conhecimento destas matérias, embora não seja membro do corpo legislativo. Disse eu em 1850: 
"Na província do Rio de Janeiro, onde o júri não é dos mais indulgentes, de 148 réus que julgou 
em 1847, absolveu 101! Em 1844 julgaram-se na capital da província da Bahia 89 réus; destes 
foram absolvidos 49; e dos crimes pertencentes ao ano de 1843 julgou 100 réus, e absolveu 67. 
No ano de 1858 julgou 69 e absolveu 41. No município da corte, no mesmo ano, foram 54 réus 
levados ao júri, e 38 foram absolvidos." 

Por aqui verá o nobre senador que há sempre dois terços de absolvições, ainda nas cidades 
do Rio de Janeiro e da Bahia, lugares onde os juízes formadores da culpa são mais ilustrados e têm 
mais meios de organizar os processos com regularidade. Já vê, pois, que a outra causa que não à 
má formação dos processos se deve atribuir esse resultado; e tanto mais quanto o nobre senador 
sabe que uma das vantagens do júri é não depender muito de fórmulas nem do que se escreve nos 
processos; e quando estes têm sido insuficientes para os juízes letrados, seria no júri que iriam 
perder-se por defeitos de organização? 

Apresentando estas ligeiras observações, que tiveram por fim dar a razão porque dei a esses 
dados estatísticos a força, não de provar, mas de corroborar as provas anteriores da nímia 
indulgência do júri, perguntarei (e apelo para a consciência mesmo do nobre senador, apelo para a 
consciência do senado), haverá alguém que independente dessas provas possa negar que o júri 
tem sido demasiadamente indulgente no julgamento dos crimes? Será porventura muito 
satisfatório o resultado que nós vemos? Quando o réu tem de ir ao júri é necessário que tenha tido 
contra si todas as seguintes circunstâncias; que tenha sido o seu crime descoberto, que o 
subdelegado tenha achado provas para pronunciá-lo, que tenha encontrado um juiz municipal que 
lhe sustente a pronúncia, e ainda quando não tenha até 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



então podido escapar à ação da justiça, resta-lhe o recurso para um juiz de direito que o pode 
despronunciar. É só depois de ter atravessado todas estas diferentes escalas, nas quais pode 
escapar à ação da justiça que vai ao tribunal, e ainda assim vemos 2/3 desses réus serem outra 
vez restituídos à sociedade como inocentes! Seguramente este estado de coisas exige alguma 
atenção do corpo legislativo; cumpre que investiguemos as causas dessa indulgência para 
combatê-las. Estou bem longe de entender que devemos acabar com a instituição do júri. Quando 
a constituição não se opusesse a isso, opunha-se a meu ver o interesse do país, e de suas 
instituições, que exigem essencialmente o júri. Eu também quando comecei a estudar estas 
matérias, fizeram-me ler autores ingleses orgulhosos por considerarem a instituição como 
verdadeiramente britânica, e autores franceses muitas vezes cegos e exagerados admiradores 
desta instituição; por conseqüência, se alguma coisa há no meu espírito de prevenção, é antes em 
favor do que contra o júri. Mas, Sr. presidente, o que também comecei logo a ver, é que adotando 
instituições que felicitam, que fazem a fortuna de outros países, nós devemos ser muito 
acautelados, em ver se as circunstâncias do país são as mesmas, se temos o mesmo grau de 
ilustração e de moralidade, para então conhecermos com que alterações as podemos adotar. Eu 
vejo, por exemplo, que em França essa demasiada prevenção em favor do júri fez com que os 
legisladores daquele país adotassem a instituição sem atender muito às diferenças dos hábitos e 
educação da população. O nobre senador sabe perfeitamente que os amigos sinceros do júri 
tiveram os mais sérios receios de ver morrer completamente essa instituição na França, e então 
lhe fizeram tamanhas alterações, que ficou reduzida a um mero simulacro, mas esse simulacro foi 
quem salvou a instituição do júri naquele país onde hoje está nacionalizado. 

Entendo pois que nós devemos conservar a instituição, mas com prudência o devemos ir 
melhorando para não sermos obrigados depois a contentar-nos com o simulacro do júri; as 
palavras do meu relatório – cumpre melhorá-lo – envolvem a idéia de conservá-lo; não sei que se 
possa melhorar uma instituição sem conservá-la. O mais é demasiado escrúpulo do nobre 
senador. É pois o meu desejo muito sincero que a instituição seja conservada entre nós, mas para 
que o seja, é necessário que atendamos para o seu estado atual, que nos desenganemos que a 
impunidade vai lavrando pelo interior, e que se não procurarmos meios de lhe pôr barreiras 
podemos comprometer a instituição. 

Agradeço também ao nobre senador a maneira por que se exprimiu sobre o comportamento 
do governo quanto à repressão do tráfico. Realmente ele fez-nos justiça quando declarou que os 
esforços do governo a esse respeito tinham sido sinceros e bem sucedidos. Mas o... 
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...esse momento eu não sabia que houvesse outro candidato. Havia um que eu desconfiava que se 
propunha, e desconfiava que se propunha porque já o havia feito na eleição anterior, que é o Sr. 
Thomaz Xavier. Eu desconfiava que se propunha, mas afirmo em abono da verdade que até esse 
momento o Sr. Thomaz Xavier não me havia dito uma palavra, só depois é que me falou. Não 
houve pois em favor de quem escrevesse. 

O SR. D. MANOEL: – Há testemunhas na corte... 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Sou obrigado a entrar nestas explicações, porque as 

palavras do nobre senador aqui podem ser entendidas pelo modo por que se tem propalado fora. 
Destes dois ministros de que se tem falado, um deles sou eu. Como não me envergonho de pôr 
em público todos os meus atos, em abono da verdade, e só em homenagem à verdade é que entro 
nestas explicações: até aqui tenho-me abstido de tomar parte nesta discussão, que não é a 
primeira vez que o nobre senador se ocupa desta matéria. Mas ele tanto tem insistido, que, enfim, 
é preciso explicar os fatos. 

O Sr. Thomaz Xavier depois da vista que o nobre senador teve comigo apresentou-se 
falando-me na sua candidatura; eu respondi o mesmo que disse ao nobre senador, que o 
ministério não tinha e nem tomava candidato; entretanto, eu, amigo íntimo do Sr. Thomaz Xavier, 
homem, declaro, que reputo de grande merecimento (apoiados), homem que é, como se diz em 
bom português, valente de sua pessoa, homem de esforço e de conselho; eu, amigo íntimo do Sr. 
Thomaz Xavier, conceituando-o assim, respondi que o ministério não tomava candidato. Mas 
depois, existindo já essa vaga quando o ministério entrou em exercício, que foi em 29 de 
setembro, retardada a eleição mais de ano, em agosto do ano que se seguiu escrevendo eu a um 
meu amigo e parente fiz menção da candidatura do Sr. Thomaz Xavier. Era um homem meu 
parente e meu amigo. 

O SR. D. MANOEL: – Eu conheço-o muito. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Não escrevi, digo, senão em agosto ou setembro do ano 

seguinte; não tenho agora presentes as datas. São fatos passados em que não contava ter um dia 
de falar. O ministério já achou a vaga, e em agosto ou setembro do ano seguinte é que eu escrevi 
essa carta ao meu amigo e parente, e a eleição creio que foi em outubro ou novembro. Daqui se vê 
tudo quanto obrei em favor do outro candidato, qual a influência que podia ter essa carta escrita a 
um particular um ano quase depois de estar o ministério em exercício e nas vésperas da eleição. E 
pergunto agora: estava eu em alguma obrigação para não recomendar ninguém? Não podia 
escrever essa carta? Ofenderia nisto a lealdade para com alguém? Tinha eu feito alguma promessa 
de não recomendar a ninguém? Eis aqui, senhores, explicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



essa carta: considerem-se as circunstâncias em que foi escrita, e julgue-se do meu procedimento. 
Quanto a outro ministro, não me consta também que recomendasse pessoa alguma. O que sei é que 

muito depois um ministro escreveu ao presidente, dizendo que aparecia aquele candidato, que dissesse que 
probabilidade havia dele vir na lista; é o que me consta. Eis explicada a recomendação de dois ministros 
sobre a eleição de senador. Nem um nem outro tratou nunca de excluir o nobre senador; um perguntava 
que probabilidade haveria, porque aparecia também aquele candidato; eu também no fim, em agosto ou 
setembro do ano seguinte, quase um ano, escrevi ao meu amigo e fiz-lhe esta recomendação. Mas isto é 
guerra ao nobre senador? 

O SR. D. MANOEL: – Eu não disse isso. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Sei que se tem apresentado isso como uma falta de lealdade da 

minha parte. Eis patente o que houve; julgue-se agora. 
Vamos aos fatos que o nobre senador apresentou, e que interpretou de um modo particular. O nobre 

senador explica de modo tão singular a desistência do irmão do nobre ministro, a carta do Sr. ministro da 
fazenda, e as cartas do Sr. ministro da justiça, que a querer dar interpretações destas a todas as coisas, 
inverte-se tudo, não há mais fé entre os homens. Olhemos para os fatos tais quais se passaram. Que o Sr. 
ministro da justiça se interessava pela candidatura do nobre senador desde o princípio até o fim, eu posso 
atestar; que o presidente da província conservava algumas autoridades que ele entendia que não deviam 
ser conservadas, só por causa dessa eleição, é outra verdade. (Apoiados). O presidente da província não 
fez mudança alguma nas autoridades senão depois da eleição do deputado. Ora, é natural que o Sr. 
ministro, a querer tomar vingança, a primeira pessoa contra quem devia lançar suas iras, era sobre o que se 
opusera a seu irmão; entretanto a eleição de deputado fez-se com todas as influências que havia na 
província, que eram as do nobre senador e desse outro candidato. O presidente apenas demitiu um 
delegado antes dessas eleições, o que foi, parece-me, que dois meses depois de entrar em exercício; todas 
as mais autoridades foram conservadas. Pois onde está essa vingança que o nobre ministro queria, e que 
podia, se quisesse, tomar sobre aquela pessoa que devia ser a primeira vítima, por isso que era o primeiro 
obstáculo à eleição do seu irmão, se para a eleição dessa pessoa conservaram-se todas as influências da 
província? Isto são fatos, senhores. Agora direi que se conservaram as influências, não porque o presidente 
entendesse que a justiça era cabalmente satisfeita, mas para que, como eu já observei, não se dissesse 
que as inversões eram feitas no sentido das eleições. As considerações do momento valem muito no 
homem público; é necessário estar... 
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...quiser falar em tal objeto, há de transcrever toda a passagem, e então desfeita fica a má impressão se o 
nobre senador teme que sejamos mal encarados, mal julgados pelos estrangeiros. 

O nobre senador falou nos partidos em que se divide a Inglaterra, afirmando que eles dão a vida à 
nação. É um fato. Se nós estivéssemos no mesmo estado em que está a Inglaterra quanto aos partidos, 
poderíamos dizer que tínhamos entrado no verdadeiro caminho do regime representativo. Os partidos ali já 
não se guerreiam senão por objetos secundários, eles não discordam nos princípios cardeais; não pegam 
em armas. Ofereço estas considerações ao nobre senador para ver a diferença que fazem os partidos na 
Inglaterra. 

O nobre senador, falando da França, atribuiu as desgraças que ela está sofrendo à política seguida 
pelos dois últimos governos. Eu responderei ao nobre senador com um artigo que há poucos dias veio no 
Jornal do Commercio, transcrito do Times, papel escrito por um grande pensador. Ele faz menção dos erros 
cometidos por esses dois governos, e acrescenta: "Mas enfim o que haviam eles de fazer se eram 
agredidos? Não deviam defender-se?" Pese o nobre senador a observação do redator do Times, e tire a 
conclusão. Veja qual era a política que se chamava de não-conciliação, quais as circunstâncias desses dois 
governos. Carlos X fez todas as diligências para conciliar os partidos, e quando se viu obrigado a demitir o 
ministério Martinac, quando viu que devia satisfazer a todas as divisões particulares e conciliá-las, quando 
tratava de organizar um novo ministério chamando gente conciliadora, um dos homens a quem chamou, 
depois que outros já se haviam recusado, dizendo-lhe que não sabia o que fizesse, que procurava todos os 
meios para uma conciliação; esse homem, digo, recusando-se, disse-lhe: "É debalde, senhor; a resolução 
está formada." 

O SR. D. MANOEL: – Está completamente enganado. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Disse isso, ou coisa que o valha. Procure o nobre senador a obra 

intitulada A Restauração de 1814, por um homem de estado (não vem o nome), e veja como ele pinta o 
estado das coisas em França. Eu com isto não quero defender os atos daqueles dois governos, os atos 
violentos; mas quero também desfazer a impressão que o discurso do nobre senador pode causar quando 
pregou somente a conciliação a respeito do governo, e não contou com ela a respeito dos partidos. 

O SR. D. MANOEL: – Apresentei as idéias de V. Exª. em 1847, quando na oposição. 
O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Se tal é a máxima que preguei em 1847, se tal é a máxima que 

prego hoje, devo crer, e estou persuadido que o ministério obra nesse sentido. Desgraçadamente não pode 
satisfazer a todas as exigências, não é possível. Não defendo os atos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



daqueles governos, mas não se encare a questão só por esse lado pela ausência material da conciliação. 
Muitas causas influíram naquelas duas catástrofes; não nos toca a nós julgá-las. 

Eu fujo de descer a fatos, porque sempre se ofendem pessoas que se julgam compreendidas na 
censura; mas apontarei dois. Falarei de Pernambuco. O nobre ministro da marinha, que foi presidente 
daquela província, como começou a sua administração? procurou conciliar; mas em breve viu-se obrigado a 
empregar os meios violentos. 

O nobre senador por Minas, que lhe sucedeu na presidência, também começou a sua administração 
empregando todos os meios de conciliação, aliviando quanto podia a sorte dos infelizes que se achavam 
nas prisões, e obstando a que se exercesse violência para com os outros que estavam em liberdade. Mas 
depois viu-se obrigado a empregar meios rigorosos, violentos, para conter os partidos. A conciliação há de 
ser só do governo, não se trata de coadjuvá-lo de modo algum para que a possa realizar!... Pois o governo, 
que pôde achar esse presidente para o Ceará, que pôde achar esse presidente para Pernambuco, não 
poderia achar outros que satisfizessem igualmente? Obrariam eles contra as instruções do governo? ou 
daria o governo aos outros presidentes instruções contrárias? Não se deve pois atribuir essa forçada 
posição em que se acham os partidos antes a causas particulares das províncias do que a um sistema 
formado pelo governo de perseguir e de vexar? Não vejo, pois, Sr. presidente, que seja verdadeira essa 
acusação, que exista esse exclusivismo que o nobre senador quer lançar em rosto ao governo. 

Verdade é que não se conseguem todos os benefícios nas províncias; mas onde está a culpa, 
pergunto eu ao nobre senador, será naqueles que rejeitam a conciliação, ou será do governo que a oferece, 
que tem mostrado por fatos que a deseja? 

Limito-me Sr. presidente, a estas observações. Dei as explicações quanto aos fatos a que se referiu o 
nobre senador, e parece-me ter também satisfeito, senão a todas, ao menos em parte às outras que o nobre 
senador fez no seu discurso. 

O SR. MENDES DOS SANTOS: – Sr. presidente, não desejo tomar o tempo ao senado; respeito-o 
muito. Pedi a palavra unicamente para fazer uma simples pergunta ao Sr. ministro da justiça. O meu natural 
acanhamento é agora qualificado pela circunstância de haver de falar pela primeira vez na presença das 
primeiras ilustrações do país, de seus homens de estado mais práticos e lidos nos públicos negócios. Eu, 
pois, sinto-me embaraçado, e de tal sorte atalhado, que bem quisera cessar aqui, ou rematar esse mesmo 
nada que tenho tido, se me não valera a confiança na benevolência do senado. Antes, porém de fazer a 
pergunta anunciada, começarei por um requerimento a V. Exª. Quando tive a honra de tomar assento nesta 
casa, foi-me dado o... 
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Retirando-se o Sr. ministro da justiça, o Sr. presidente dá para ordem do dia: 3ª discussão da 
proposição que aprova a pensão concedida às filhas do falecido conselheiro Antonio Augusto da Silva; 1ª e 
2ª discussão das proposições: 1ª autorizando o governo para reformar a Gustavo Henrique Brown no posto 
de marechal-de-campo; 2ª acerca da construção de um caminho de ferro; 3ª revogando o § 1º do art. 5º da 
lei de 5 de setembro de 1850 sobre cemitérios; e logo que chegue o Sr. ministro da justiça a continuação da 
2ª discussão do orçamento. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e meia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Reforma do general Brown. Discursos dos Srs. Montezuma e Manoel Felizardo. – Orçamento da 
Justiça. Discursos dos Srs. Montezuma e Costa Ferreira. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. Visconde de Olinda manda à mesa um requerimento do capitão José Bernardo Fernandes 

Gama, pedindo-lhe sejam concedidos os meios necessários para ir à Europa consultar os arquivos onde 
existem registros sobre o Brasil, a fim de poder concluir as suas obras sobre a história do Brasil. – Fica 
sobre a mesa para ser tomado em consideração na discussão do orçamento. 

São eleitos por sorte para a deputação que deve receber o Sr. ministro da justiça, os Srs. Mello 
Mattos, Montezuma e Alves Branco. 

O Sr. Presidente declara que se vai pedir ao governo dia, hora e lugar para o recebimento da 
deputação do senado que tem de ir saber de S. M. o Imperador o dia, hora e lugar para o encerramento da 
presente sessão da assembléia geral legislativa. 

 
ORDEM DO DIA 

 
É aprovada sem debate em 3ª discussão para ser enviada à sanção imperial, a resolução que aprova 

a pensão concedida às filhas do falecido ministro do supremo tribunal de justiça Antonio Augusto da Silva. 
Entra em discussão a resolução da câmara dos Srs. deputados que autoriza o governo para reformar 

no posto de marechal-de-campo a Gustavo Henrique Brown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



...a constituição, como também quanto à conveniência e justiça do projeto, e satisfeito assim às questões 
que me foram feitas. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu respeito muito a opinião do nobre senador pela província do Rio de 
Janeiro, e decerto não insistiria mais se acaso S. Exª. não emitisse uma proposição que me parece que de 
alguma forma tende a cercear as atribuições do poder executivo, ou pelo menos de aumentar muito as 
atribuições do poder legislativo. S. Exª. disse que não era anticonstitucional (peço ao senado que atente 
bem às suas palavras), que não era anticonstitucional o modo por que se acha redigida a resolução; 
explicando-me assim vê o senado que eu continuo a não querer entrar agora na questão da justiça da 
reforma, porque quanto a essa questão estou inteiramente de acordo com aquilo que disse o honrado 
membro pela província do Rio de Janeiro, atualmente ministro da guerra. Prestou serviços, tem justiça o 
bravo general cuja reforma se propõe na resolução; o que digo somente é que a resolução não se acha 
redigida de forma que evite o estabelecer-se um precedente que há de sem dúvida servir no futuro para a 
invasão do poder legislativo nas atribuições do poder executivo. S. Exª. disse que não havia nada de 
extraordinário em autorizar o corpo legislativo ao poder executivo para fazer aquilo que lhe é próprio. Se, 
pois, é próprio do poder executivo reformar neste caso o bravo general, parece-me que não é de forma 
alguma necessária a autorização que se discute; portanto peca nesta parte o argumento do honrado 
membro. Se, porém, o governo não tem essa autorização, é por algum motivo; qual é ele? Eu desejo que se 
declare na resolução para acabar com os precedentes, para que ninguém reclame, salvo achando-se em 
idênticas circunstâncias, uma resolução semelhante a esta. 

Eu sentirei muito se o senado não perceber bem o meu pensamento, o qual, repito, nada tem com a 
questão da justiça do bravo general. Eu estava na câmara dos deputados, quando no ano passado se 
discutiu uma resolução relativa a este bravo general; não consta que eu dissesse coisa alguma contra ele; 
entre os papéis que ajuntou, e se não ajuntou agora, ajuntou nessa outra ocasião, há de se ver uns ofícios 
meus quando ministro plenipotenciário junto à corte de Londres; eu estou portanto inteirado completamente 
da questão; unicamente me oponho à forma por que se acha redigida a resolução. Se se dissesse, por 
exemplo: "O bravo general Brown deve ser reformado porque se acha em tais e tais circunstâncias", então 
estas dúvidas que apareceram no ano passado, e que fizeram talvez com que na câmara dos deputados 
não passasse aquela resolução, ficavam destruídas completamente, e firmávamos a regra que nós 
devemos desejar que se firme para se não darem precedentes que podem trazer inconvenientes para o 
futuro. Eis aqui o que entendo que se deve fazer. Sr. presidente, a reforma o que é? É um reconhecimento 
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



serviços, é um prêmio, ou não? Se não é considerado como prêmio, como reconhecimento de 
serviços, então é uma pena. Ora, nem como prêmio de serviços, nem como pena, pertence ao 
poder legislativo; é ao poder executivo que pertence o reconhecimento dos serviços, da justiça do 
general Brown. Nós só podemos solver algumas dúvidas que embaracem o poder executivo em 
reconhecer esses serviços, em dar este prêmio, como disse muito bem o honrado ministro da 
guerra, que na verdade falou com a maior franqueza possível ao senado, e é esta franqueza que 
eu muito louvo, e que desejara que se tivesse na discussão atual. O honrado ministro disse que o 
governo não se julga autorizado para reformar, e por quê? Decida-se esta questão aqui. Qual é o 
embaraço que faz com que o poder executivo não reforme o general Brown? Se é da atribuição do 
poder legislativo, declare-se qual ele seja, nós o discutiremos, e acabaremos com ele, e o poder 
executivo fará o que entender. V. Exª. não vê que este proceder é o mais pronto, permita-se-me 
que diga, mais legal, mais constitucional, e conforme às atribuições do poder legislativo? Sr. 
presidente, estas minhas palavras não devem ser desatendidas; V. Exª. sabe a tendência que tem 
ordinariamente os corpos legislativos para invadir as atribuições dos outros poderes; é necessário 
por conseqüência que tenhamos aqui o maior cuidado, que empreguemos todos nossos esforços 
para levantarmos limites que se oponham a tais invasões, para que elas se não realizem, e ao 
depois se veja o poder executivo embaraçado no bom desempenho de seus deveres. Eu, Sr. 
presidente, tenho dito quanto desejava; as minhas opiniões ficaram consignadas nos jornais; o 
senado tem mais juízo e saber do que eu, e por conseqüência qualquer que seja a decisão que ele 
tomar eu estou convencido de que será a melhor. 

A discussão fica adiada. 
O Sr. Presidente convida a deputação para ir receber o Sr. ministro da justiça na antecâmara. 
S. Exª. é recebido com as formalidades do costume, e toma assento à direita do Sr. 

presidente. 
Continua a 2ª discussão, adiada pela hora na última sessão, do art. 3º da proposta do poder 

executivo fixando a receita e orçando a despesa geral do império para o exercício de 1852 a 1853, 
com as respectivas emendas da câmara dos Srs. deputados. 

O SR. MONTEZUMA: – Senhores, principiarei dando uma satisfação ao senado, por ter 
ficado ontem com a palavra para fazer ainda algumas observações relativamente ao orçamento 
que se discute, e sobre opiniões emitidas por S. Exª. o Sr. ministro da justiça, no seu muito 
ilustrado relatório. O senado há de me fazer a honra de reconhecer que não foi presunção da 
minha parte o ter fixado com a palavra, supondo poder elucidar uma matéria que o senado melhor 
do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que ninguém conhece; nem tenacidade por insistir na opinião que emiti quando não se trata de 
decidi-la definitivamente; m as aventadas, como foram, as questões graves no meu conceito que 
fizeram o objeto do meu discurso, e tendo S. Exª. rejeitado senão os princípios, os corolários, que 
eu tirei dessas questões, era indispensável que eu dissesse mais alguma coisa, não porque 
entenda que a questão ficará esgotada, nem que ficará firmada a opinião que tenho, pelo 
contrário, certo da exigüidade da força do orador que atualmente se dirige ao senado, sem dúvida 
a matéria ainda tem de ser muito investigada, e se tiver a fortuna de ser sustentada por algum dos 
nossos maiores e mais ilustrados estadistas, será talvez vitoriosa. 

Sr. presidente, eu reconheço que este ano o orçamento foi apresentado ao senado muito 
tarde; na primeira vez que falei lamentei que não tivéssemos tempo suficiente para discutir as 
importantíssimas questões desta lei vital do país, lei, que no meu conceito é a maior, é aquela da 
qual vai depender a marcha da prosperidade do império; o senado deve sem dúvida tomar uma 
parte muito ativa e aprofundada na discussão desta lei; ela infelizmente veio muito tarde; mas 
será porventura isto uma razão para que todos os senadores se abstenham de subir à tribuna e 
expor com franqueza as opiniões que têm a respeito de muitos assuntos tratados no orçamento? 
Certamente que não. Eu reconheço que o corpo legislativo não tem o direito de demorar as suas 
sessões, isto é, de prorrogá-las; isto pertence ao poder moderador, ao governo; contemos, porém, 
com a sabedoria do governo; cumpramos da nossa parte aquilo que nos impõe a constituição, a 
posição de representantes da nação; deixemos ao governo fazer aquilo que suas atribuições lhe 
ditarem. Eu abster-me-ei de fazer qualquer observação, que não esteja dentro do assunto de que 
vou tratar; não demorarei a discussão senão tanto quanto for indispensável para que me faça bem 
entender. 

Sr. presidente, a primeira questão, que eu aventei no meu último discurso foi relativa ao 
direito que o governo tem exercido de obrigar os estrangeiros a saírem do país. 

O SR. ALVES BRANCO: – Apoiado. 
O SR. MONTEZUMA: – Não mencionei outros estrangeiros expulsos do país, porque V. Exª. 

sabe que seria difícil entrar em um exame de todas as circunstâncias de cada um; limitei-me 
unicamente àqueles, cuja situação proeminente e elevada em meu conceito, julguei que merecia 
do governo do país atenções, a que não tinham direito outros estrangeiros. S. Exª. fez-me a honra 
de tomar em consideração aquilo que eu havia dito; informou o senado do que havia ocorrido com 
o Sr. Guido, mas houve uma lacuna que S. Exª. me há de permitir que eu lembre ao senado, que 
foi a exposição das circunstâncias que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



motivaram a prisão do Sr. Guido, porque é justamente sobre este ponto, que tem versado mais a 
discussão nas folhas públicas. 

Sr. presidente, eu disse que todos os países, e deles os dois que se acham à testa da 
civilização européia e do mundo, reconhecem o direito de ordenar-se a estrangeiros a saída do 
país; mas examinemos como este direito é exercido, vejamos se ele é exercido da maneira por que 
o tem sido no nosso país, se os governos daquelas nações se têm julgado revestidos do arbítrio de 
que se julga revestido o governo do Brasil. Entre nós, Sr. presidente, eu lembrarei ao senado, não 
há lei que estabeleça o mesmo direito, que dê esta atribuição, que marque os limites nem a 
fórmula, nem o modo por que há de ser aplicada essa disposição; e será isto bom? Deve continuar 
assim? É deste modo que têm procedido as nações mais civilizadas da Europa? São questões que 
creio que devem merecer a atenção do senado, e tanto mais devem merecer a atenção do senado 
quanto no relatório do honrado Sr. ministro da justiça tratando ele do crime de moeda falsa, diz o 
seguinte: 

"O presidente do Pará em ofício datado de 21 de fevereiro deste ano, comunica haverem-se 
encontrado três notas do valor de 20$ da 3ª estampa, 1ª série, na casa em que residira Antonio 
Ferreira Borges. Este indivíduo havia sido antes preso pela polícia, e pronunciado por introdutor de 
notas falsas na circulação. O júri o absolveu, mas como o réu era estrangeiro pôde o governo 
ordenar a sua deportação, etc." 

S. Exª., portanto, entende que pode deportar um estrangeiro que não foi condenado por 
tribunal algum! Ora, nas nossas leis a deportação é uma pena que não pode ser irrogada senão 
nos termos do processo criminal. S. Exª. tomou a palavra – deportação – como sinônimo de 
expulsão; já se vê, pois, até que ponto S. Exª. entende o direito discricionário para fazer sair do 
país um estrangeiro. Esta expressão bem entendida demonstra a latitude do direito discricionário 
de que se julga o governo do nosso país revestido a este respeito. E então não é indispensável que 
no parlamento, que no senado, se tome em consideração este objeto, que se procure firmar a 
necessidade de se regular para o futuro o exercício deste importantíssimo direito? Creio, Sr. 
presidente, que com o trecho do relatório do honrado Sr. ministro da justiça eu provei a 
necessidade de entrar em maior exame do objeto. 

Vejamos como é que na Inglaterra se exerce este direito. 
Senhores, por longo tempo se disputou na Inglaterra se o governo do país tinha direito de 

fazer sair um estrangeiro, e aqueles que negavam este direito fundavam-se no art. 48 da Magna 
Carta, que é a constituição inglesa. Neste artigo se diz que todos os estrangeiros serão protegidos 
como se foram nascidos no país. No tempo de Eduardo III, no estatuto 27, também se consagrou a 
mesma doutrina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os que davam, porém, esse direito ao governo, diziam que só se devera entender este direito que 
o estrangeiro tinha de não ser lançado para fora do país em relação àqueles estrangeiros que 
fossem negociantes. Aqui temos, pois, que, ainda mesmo autorizando-se o governo para expelir, 
para fazer sair estrangeiros, negava-se este direito quando o estrangeiro era negociante. Logo, a 
doutrina não era de uma tão corrente acepção, que constituísse um axioma em direito das gentes. 
Mas a final a necessidade pública, as ocorrências políticas, exigiram que se declarasse que este 
direito pertencia ao governo, e então vieram vários estatutos, e entre eles o 56 de Jorge III, no cap. 
86, § 1º, onde se determinou de uma maneira clara e precisa o modo por que o governo tinha de 
exercer este direito. Determinou-se que o rei ficava autorizado para, por meio de proclamações 
ou ordens em conselho, fazer sair um estrangeiro. 

V. Exª. já vê, Sr. presidente, que grande garantia não dá a lei inglesa aos estrangeiros; não é 
uma ordem que não apareça, que não é pública; não é um chefe de polícia, com ordem da 
autoridade superior ou sem ela, que expele um estrangeiro do país, não; é o próprio rei, por uma 
proclamação, é o próprio governo, por uma ordem em conselho, que determina que tal 
estrangeiro seja obrigado a sair, sob pena de prisão. Essa pena era indispensável; sem essa sanção 
a ordem não podia ser executada. O conselho de estado, portanto, na Inglaterra, que é o conselho 
privado do rei, é ouvido; e se o não é, o rei toma sobre si a responsabilidade moral perante as 
nações cultas, fazendo expelir o estrangeiro do país por meio de uma proclamação sua. 

Na França, Sr. presidente, vejamos como isto tem sido executado. Até o ano 7º da república 
não havia lei, tudo era discricionariamente executado, mas nessa época fez-se uma lei. Essa lei 
tinha em si a palavra – expulsar; achou-se forte. Se o governo compreendeu essa necessidade 
pública, também compreendeu, e teve em consideração os direitos do homem, de sociabilidade 
universal, e permita o senado que o diga, de cosmopolitismo que cumpre respeitar-se entre as 
nações; e pela lei de 21 de abril de 1830 estabeleceu a regra, tirando o que havia de árduo na lei 
do ano 7º da república, e deixando somente o que era indispensável. No ano de 1832, no mesmo 
dia 21 de abril fez-se mais, prorrogou-se a lei, mas declarou-se que não poderia ser aplicada de 
maneira alguma senão por ordem assinada pelo ministro da repartição competente. Não se deu a 
mesma garantia na França ao estrangeiro que se deu na Inglaterra, mas deu-se alguma: a ordem 
há de ser assinada pelo ministro, há de se fazer pública, porque é uma necessidade do sistema 
representativo, a publicidade. 

Os publicistas, ou autores de direito público e administrativo da França têm deixado de 
reconhecer nesta lei, uma lei absolutamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



temporária; é por isso que ela foi depois prorrogada pela de 6 de abril de 1833, pela do 1º de 
maio de 1834 e de março de 1836. De forma que hoje o direito é reconhecido, mas reconhecido 
em lei; nessa lei se mostra o modo por que este direito há de ser aplicado. Portanto, eu creio que 
S. Exª. não me levará a mal que eu insista em pedir-lhe que haja de tomar em consideração o 
objeto, e propor alguma medida legislativa a este respeito. 

Sr. presidente, o senado não levará a mal que eu refira a opinião de um célebre jurisconsulto 
e estadista inglês a este respeito; ela servirá para mostrar que este direito é sempre exercido com 
repugnância, não é com facilidade, não é porque se não pôde compreender dentro das redes da 
justiça o criminoso, que o governo procura livrar-se dele por meio da sua expulsão. Em regra 
geral são considerações políticas, o perigo da presença do estrangeiro, circunstâncias 
elevadíssimas, que obrigam o governo a tomar uma medida desta natureza, que é sempre 
excepcional. Eu vou portanto ler, para não cansar o senado, e do tempo que lhe tenho roubado 
peço-lhes perdão, a passagem a que me refiro. Ela é de lord Brougham, o senado sabe que eu 
respeito muito a opinião deste autor, porque além de eminente sábio é homem prático, que é o 
que eu sou. 

"As restrições relativas aos estrangeiros durante a última guerra podem ser classificadas 
debaixo do mesmo título de remédios extraordinários; nada pode ser mais inconstitucional, nada 
mais sujeito a abusos." 

Eis o que diz lord Brougham da própria legislação do seu país relativamente aos 
estrangeiros. Mas para que não se dissesse que lord Brougham era exagerado, que avançava um 
princípio que não podia ir de acordo com as opiniões dos estadistas mais célebres, que, em uma 
palavra, se opunha ao que alguns criminalistas tinham dito, explica ele a razão por que chama 
inconstitucional e diz: "Muitas coisas não são proibidas pela lei, nem o podem ser sem o serem 
também outras que devem ser permitidas, mas que nem por isso deixam de ser repreensíveis, 
porque são contrárias ao espírito da constituição"; e traz entre outros exemplos o seguinte: "Se na 
Inglaterra se fizesse uma lei que proibisse os ajuntamentos públicos sem licença do governo, esta 
lei era tão obrigatória como a Magna Carta, mas nem por isso deixava de ser inconstitucional, por 
ser contrária ao espírito e à índole do sistema representativo adotado pela nação." 

Eis aqui como ele, entre outros exemplos, justifica a sua opinião; e, não satisfeito somente 
com emiti-la, procura nos mais eminentes escritores de direito público naquele país apoio para 
ela. Entre os antigos, cita Blakstone, Locke e Brody; e entre os modernos, Hallam e lord John 
Russell, o atual primeiro ministro da Inglaterra. É o mesmo lord John Russell, para se ver que a 
opinião não é inortodoxa, que não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



é revolucionária, é o próprio primeiro ministro da Inglaterra que tem sustentado esta doutrina. 
Portanto, Sr. presidente, eu desejava que S. Exª., que tanto se tem esmerado, de acordo com 

os seus colegas, para organizar o país e consolidar suas instituições, e que tem no parlamento o 
mais decidido e bem merecido apoio, houvesse de ver algum meio de dar ao país também uma 
norma que se deva seguir daqui por diante relativamente aos estrangeiros que forem julgados 
perigosos no país, norma que, satisfazendo quaisquer exigências públicas, evite a prepotência, a 
violência, ou a vingança. Há além disto, Sr. presidente, outras considerações de suma importância. 
Não sei se se acredita na Europa que nós temos pelos estrangeiros toda a deferência que têm 
outras nações; parece-me antes que corre a proposição contrária. Ora, estes fatos não são de 
natureza a apoiar e corroborar a opinião daqueles que entendem que no Brasil os estrangeiros são 
bem recebidos e respeitados geralmente. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Conforme a nação. 
O SR. MONTEZUMA: – O que é verdade, o que se deve deduzir do que tenho dito, o 

corolário certo e inconcusso vem a ser, que nas duas nações mais civilizadas este direito não é 
exercido sem lei. 

Sr. presidente, de uma outra questão se ocupou o nobre ministro, aventada por mim, mas 
aventada de passagem, posto que eu desejo realmente que ela se realize no nosso país. Não 
marcarei a época. Se há de ser este ano se para o outro, se há de ser no que se segue, se daqui a 
mais anos; mas do que estou convencido é que ela deve realizar-se mais cedo ou mais tarde, 
porque é de grande importância para o nosso país, e que também não se deve realizar de chofre, 
isto é, não deve aparecer no corpo legislativo um projeto e em uma só sessão discutir-se e 
executar-se. Esta questão é a verdadeira organização do poder judiciário, que é de suma utilidade 
pública. Qualquer tempo que eu roube ao senado com esta discussão creio que ele me perdoará, 
que levará mesmo a bem; porque é necessário que nós todos os dias, em todas as sessões alguma 
coisa digamos a este respeito, e que façamos como na Inglaterra se fazia relativamente à extinção 
do tráfico. Todos os anos Mr. Wilberforce propunha alguma coisa contra o tráfico, fazia uma 
moção; caía; não desanimava; no ano seguinte insistia na mesma opinião. Depois de uma série de 
anos conseguiu finalmente o que queria. Acabou o tráfico! Depois entrou em outra questão. Que o 
tráfico fosse considerado felonia, crime capital, tanto trabalhou que o conseguiu! Façamos a 
mesma coisa a este respeito e a muitos outros. 

Sr. presidente, eu disse que do espírito e da letra da constituição resultava que o poder 
judiciário deve constar de juízes de direito, e de juízes de fato. Que os juízes de direito não devem 
ter promoção, são 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



juízes de primeira instância quando julgam singularmente, e juízes da segunda quando julgam 
colegialmente. Esta proposição é verdadeira, mas o nobre ministro como que lhe achou alguma 
inconstitucionalidade. 

O Sr. Ministro da Justiça faz sinal negativo. 
O SR. MONTEZUMA: – Se não achou que ela se opunha a alguns artigos da constituição, 

creio que lembrou todavia um artigo da constituição que parecia pôr obstáculos, ou em dúvida o 
princípio. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu disse que a opinião do nobre senador, supondo que 
a existência de juízes de primeira e segunda instâncias, como existem atualmente, era 
inconstitucional, não me parecia exata, por isso que a constituição bem longe de se opor, parecia 
supor a sua existência; mas não declarei que a opinião do nobre senador era inconstitucional. 

O SR. MONTEZUMA: – Então não me expliquei bem. Eu também não julguei que o que 
hoje existe fosse inconstitucional. Disse que o que na minha opinião se deduzia da índole, do 
espírito, e da letra da constituição, era que os juízes de direito deviam ser juízes de primeira 
instância quando julgam singularmente, e juízes de segunda quando julgam colegialmente, 
porque lendo desde a primeira até a última letra da constituição, não achei uma só palavra que 
significasse desembargador. Então eu devo nesta ocasião explicar o modo por que entendo os 
artigos a que se referiu o nobre ministro. O primeiro foi o art. 154, que, falando dos juízes de 
direito, diz: 

"O Imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas, precedendo audiência dos 
mesmos juízes, informação necessária, e ouvido o conselho de estado. Os papéis que lhes são 
concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito, para proceder na forma da lei." 

Daqui concluiu S. Exª. que a constituição supunha outro tribunal ao qual deveram ir os 
papéis relativos às queixas feitas contra os juízes de direito. Eu principiarei por fazer sentir ao 
senado que neste art. 154 não se fala de crimes particulares dos juízes de direito; é por isso que 
na minha opinião o privilégio do foro dos juízes de direito não deve compreender senão os erros 
de ofício. Note bem o senado. (Torna a ler o artigo.) É natural portanto que, versando esses 
papéis a que se refere o art. 154 sobre queixas ou erros de ofício, tome conhecimento deles o 
tribunal de apelação de segunda instância, e então não haverá inconveniente algum em que tome 
conhecimento dos erros de ofício de um juiz de direito o tribunal composto dos mesmos juízes de 
direito, exceto daquele a quem se refere a queixa. 

Agora vejamos o outro artigo a que se referiu também o nobre ministro; é o art.164, que diz 
no § 2º: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Compete ao supremo tribunal de justiça conhecer dos delitos e erros de ofício que 
cometerem os seus ministros, os das relações, os empregados no corpo diplomático, e os 
presidentes das províncias." 

Já se vê, pois, que neste parágrafo, não se tratando só dos erros de ofício, mas também dos 
crimes daqueles juízes que compõem o tribunal de segunda instância, e não se declarando que ele 
é tribunal de primeira instância relativamente aos juízes de segunda instância, cumpre harmonizá-
lo com o disposto no art. 154, e concluir que neste artigo não se trata senão do recurso de 
apelação, isto é, que o supremo tribunal de justiça foi aqui considerado pela constituição como 
tribunal que deve tomar conhecimento dos erros cometidos ou praticados pelos juízes de direito 
em segunda instância, e verdadeiramente júri para julgar os crimes dos mesmos juízes. 

Eu sei perfeitamente, Sr. presidente, que a nossa constituição organizou o poder judiciário 
por uma forma tal, com tanta sabedoria, que quaisquer que pudessem ser as exigências públicas, 
o governo e o corpo legislativo, isto é, as legislaturas ordinárias, não se achassem embaraçadas. É 
por isso que quando se tratou da lei que atualmente se discute na câmara dos deputados, eu não 
achei inconstitucionalidade nela, isto é, declarei que não era essa lei contrária à letra da 
constituição, estava exatamente dentro dela, combinados entre si os arts. 151, 179, §§ 17 e 11. 
Por isso também digo que os artigos citados pelo nobre ministro não se opõem ao sistema de 
organização que o corpo legislativo quiser dar a este sistema que eu apresento. 

Ora, poder-se-me-á dizer que estes juízes de direito, sendo juízes de primeira e segunda 
instâncias, e falando-se neste art. 164 de juízes da segunda, é mister que sejam entidades 
diversas. Respondo que tendo a lei já dado aos juízes de direito privilégio de foro, não só pelo que 
diz respeito aos erros de ofício, mas também no que toca aos crimes, hoje está a dificuldade 
desvanecida, determinando-se que o supremo tribunal de justiça é tribunal para os juízes de 
direito, quaisquer que sejam as causas, ou criminais, ou de responsabilidade meramente. 

Mas S. Exª. lembrou dois obstáculos grandes; o primeiro, o estado da população do Brasil 
muito disseminada; o segundo, a economia do tesouro, que esta organização podia comprometer. 

Sr. presidente, enquanto à primeira dificuldade, eu não apresento nesta ocasião o plano, 
porque mesmo não é possível; ele deve ser organizado de maneira tal que se funde na topografia 
e na estatística do país; só depois de muita elucidação, de muito desenvolvimento é que se pode 
vencer essa dificuldade. Mas, honrado ministro, permita-me que diga, que a dificuldade não é 

invencível. 
Agora, quanto à economia, creio que não procede o argumento do honrado ministro, e vou 

dar a razão. O honrado ministro sabe que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 o art. 158 da constituição diz que para julgar as causas em segunda e última instâncias, haverá 
nas províncias do império as relações que forem necessárias para comodidade dos povos. A base 
portanto do sistema constitucional relativamente à organização do poder judiciário é a 
comodidade dos povos. Este princípio não tem sido de forma alguma satisfeito pelos nossos 
legisladores. As relações que existiam antes da nossa independência continuam a existir 
atualmente, quero dizer, em 18 províncias do império temos apenas quatro relações; por 
conseqüência os distritos destas relações são atualmente tais que dificultam muito o exercício do 
direito que têm as partes de apelarem das decisões dos juízes de primeira instância. E não é 
necessário, perguntarei eu, acabar com este sistema vexatório? Não é indispensável que nós 
demos aos povos os tribunais de segunda instância, que são reclamados pela sua comodidade? 
Sem dúvida alguma. Não tem o corpo legislativo iniciado muitas vezes projetos acerca da criação 
de relações, e não se tem visto embaraçado na sua adoção por circunstâncias, que o corpo 
legislativo e todo país conhece? Tendo nós, pois, Sr. presidente, necessidade e obrigação de 
acabar com a atual organização, sendo urgente extinguir estes grandes distritos dos tribunais de 
segunda instância, já vê V. Exª. que as relações que se tem de criar vão importar em grande soma 
para o tesouro nacional. De quantos membros serão compostas essas relações? Estou persuadido 
que não serão de 14 membros, porque creio que todo o mundo sabe que a independência, a 
probidade e a ciência não estão no número quando se trata de assuntos inteiramente científicos. 
Lembro-me nesta ocasião da proposição de um jurisconsulto de muito peso, Carlos Comte, autor 
de um tratado de legislação. Diz ele, referindo-se à França: – Os tribunais foram organizados 
debaixo de um princípio adotado pelos matemáticos. Os matemáticos dizem, e dizem com 
verdade, que muitas frações fazem uma ou muitas unidades; assim também na organização dos 
tribunais supõe-se que muitas frações de ciência, muitas frações de probidade, muitas frações de 
independência constituíam uma ou mais unidades de ciência, de probidade e de independência. – 
E prosseguindo no seu raciocínio conclui que não há nada mais absurdo do que supor-se que se 
obtém melhor decisão de direito aumentando-se o número dos julgadores; porquanto, se ao lado 
de um homem verdadeiramente sábio colocamos outro menos sábio para julgar, a probabilidade 
de um bom julgamento diminui, e continuará a diminuir a proporção que se for aumentando o 
número. E se forem todos igualmente sábios, acrescentarei, as questões se complicarão, sem 
vantagem para as decisões; mas em todo caso o prejuízo do tesouro é infalível: sempre prejudicial 
ou inútil. 

Sr. presidente, seja isto exato ou não seja, falso ou certo, o que é verdade é que hoje não se 
hão de organizar relações com quatorze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



membros, hão de se organizar com um número menor de nove ou seis. Calcule agora o honrado 
ministro a despesa que se há de fazer com as relações necessárias para todas as províncias, 
porque todas têm direito à criação destas relações; apenas duas ou três as poderão escusar em 
conseqüência da extrema exigüidade da população, mas assim mesmo tem igual direito, porque a 
comodidade dos povos é quem firma a regra. Calcule o nobre senador a despesa a fazer com 
essas relações, veja quanto atualmente gasta com os juízes municipais, tenha a bondade de 
adicionar estas duas parcelas às despesas com as atuais relações, e veja se elas não serão 
suficientes para pagar aos novos juízes de direito, que é indispensável aumentar e pagar muito 
bem. Estou persuadido, que feito o cálculo como acabei de observar ao senado, calculando cada 
desembargador a 2:800$, há de ver-se que se podem aumentar muito bem de trinta a cinqüenta 
juízes de direito, e que eles hão de ter mais de 4:000$ de ordenado. Mas, suponhamos que todo 
este cálculo é errado, que os juízes de direito hão de fazer maior despesa; esta maior despesa que 
se vai fazer não será bem indenizada pela comodidade dos povos, independência dos juízes e 
santidade dos julgamentos? Estou que sim. Eis, Sr. presidente, o que queria fazer ver a S. Exª. 
relativamente à questão que eu ofereci ao senado, questão sobre a qual eu peço a S. Exª. que 
medite, porque ninguém está mais habilitado para a pôr em execução ou para dar ao poder 
judiciário uma nova organização do que S. Exª. 

Eu pedi igualmente a S. Exª. que tivesse a bondade de não se contentar com aqueles 
projetos que passaram o ano passado, porque eles não são suficientes, não só porque a 
incompatibilidade indireta neles estabelecida não abrangeu os desembargadores, sendo, demais, 
certo que a incompatibilidade indiretamente estabelecida nos projetos traz consigo inconvenientes 
que na prática S. Exª. há de ver que são graves. Se até hoje o país tinha, e tem razão para queixar-
se da promoção, atualmente ainda mais motivos terá de queixar-se, porque muito pior é a 
promoção estabelecida pelo sistema das leis que passaram o ano passado. Senhores, a promoção 
do poder judiciário fere tanto os interesses da justiça, que todos os sábios que se ocupam da 
organização judiciária crêem que na Inglaterra não há promoção, porque o juiz, uma vez 
nomeado, continua a sê-lo até morrer, com um bom ordenado de 30 a 40:000$ da nossa moeda. 
Portanto, todos acreditam que o sistema ali está completo. 

Eu vou ler porém ao senado algumas palavras do célebre Mr. Hallam, na sua História 
Constitucional da Inglaterra, relativas aos males ocasionados pelas promoções, que ele ainda 
supõe que existem na Inglaterra; ele ainda não está satisfeito com a organização judiciária 
daquele país. Diz ele que os juízes na Inglaterra ainda são acessíveis à esperança de uma futura 
promoção, ao zelo de aderências políticas, a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lisonjear os príncipes e os ministros, o que julga ele ser um fecundíssimo manancial muito 
perigoso de sentenças injustas, ao que se deve acrescentar que as tendências dos seus 
preconceitos, como homens velhos e pacíficos, são sempre em favor do poder; e constituem por 
isso mesmo o poder judiciário ainda imperfeito. Isto refere um dos escritores mais conspícuos que 
tem tratado da organização política da Inglaterra. O que diria ele se visse o que se passa no Brasil? 
O que diria este célebre escritor da nossa organização judiciária no estado em que ela se acha, em 
tudo dependente do poder executivo? Bom lugar, mau lugar, mais dinheiro, menos dinheiro, 
promoções, uma lista de 10 para deles tirar o governo aquele que há de ser despachado!... Oh! 
senhores, como é possível encontrar esta independência, como é possível que o coração humano 
deixe de ser aquilo que na realidade é? Se nós quisermos emitir uma opinião diversa, é mister 
declarar desde já que os homens, uma vez que se dedicam à carreira da magistratura, perdem 
toda a índole e natureza de homens, tornam-se antes de uma hierarquia tal que só podem ser 
comparados aos anjos! Então, e só então, é que poderão resistir às influências políticas, aos 
acessos que vêm aparecer em outros que adulam, que fazem a corte, que se submetem à vontade 
do poder! V. Exª. perdoe-me, Sr. presidente, isto não é mera declamação; e para o não ser, eu 
desde já termino aqui esta parte do meu discurso. Tenho conseguido o meu fim, que é chamar a 
atenção do honrado membro do poder executivo, que tem atualmente a fortuna de dirigir os 
destinos do país, para uma questão tão importante, como seja a verdadeira organização do poder 
judiciário. V. Exª. vê que não pertenço, nem pertenci nunca à magistratura, nunca me achei com a 
capacidade necessária para ser juiz; sempre julguei que o meu coração havia de ceder muito a 
essas influências do momento, que nunca havia de ter essa força de resistência capaz de afrontar 
tudo o que pode fazer com que o juiz se incline antes para um lado do que para outro. 

Conexa, Sr. presidente, com esta questão está a do júri. O nobre ministro perdoe-me se eu 
ainda insisto em asseverar ao senado que os dados estatísticos oferecidos por S. Exª. não podem 
obrigá-lo a concluir que o júri no Brasil tem sido nimiamente indulgente. Eu na sustentação 
daquilo que disse, é escusado afirmar ao senado que muito acanhado me sinto, tendo de opor-me 
à opinião que S. Exª. sustentou. S. Exª. tem, além de vasta ilustração, um conhecimento especial e 
profundo desta maneira de julgar, desta instituição. S. Exª., desde que começou a sua carreira 
judiciária, esteve em circunstâncias de colher informações que devem ser muito preciosas ao 
corpo legislativo na decisão de uma questão desta ordem; portanto, a opinião de S. Exª. é mui 
valiosa. Eu, é verdade que também na qualidade de advogado que muitas vezes ocupou a tribuna 
judiciária, alguma coisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



conheço. Senhores, declaro ao senado que muitas vezes, em lugar de contar com nímia 
condescendência, receei que uma nímia severidade não inutilizasse os esforços da defesa, e 
muitas vezes tremi pela sorte do réu. Sendo dever do patrono conseguir sempre a absolvição do 
réu, declaro que empreguei sempre todos os meios para sair do tribunal com ele absolvido; mas a 
maneira por que via o tribunal dos jurados proceder fazia-me muitas vezes desesperar da causa. 
Eram homens honrados, honestos, que não tinham interesse mais que em fazer justiça, e em não 
condenar o inocente. Concordo, Sr. presidente, que no tribunal do júri prevalece muito o princípio 
que antes salvar dez criminosos do que condenar um inocente; mas porventura é este princípio 
um princípio anti-social? Produzirá ele males de tal gravidade à sociedade que seja necessário 
adotar o princípio de Dyonisio o tirano, que queria que antes se condenassem dez inocentes do 
que se absolvesse um só criminoso? Não será esta antes a máxima anti-social? Não será mesmo 
contrária à moral, contrária à religião? Não destruirá ela pelos alicerces toda a felicidade pública? 
Não habituará o povo a esse espírito de tirania e de ferocidade tão contrário à prosperidade dos 
Estados? Não será melhor, Sr. presidente, que os jurados com a sua comum capacidade e bom 
senso, com esta prática social dos negócios, decidam as questões de fato, para as quais não são 
precisos conhecimentos de jurisprudência, do que dela se ocupe o magistrado no remanso do seu 
gabinete? É ele porventura mais interessado na punição dos crimes, da qual imediatamente 
depende a pública e particular segurança? 

Sr. presidente, nós não temos outro sistema a seguir senão o oposto, quero dizer, que ou 
hão de ser os jurados que avaliem o fato e os juízes de direito que apliquem a lei, ou hão de ser 
os juízes de direito que tomem conhecimento do fato e façam ao mesmo tempo aplicação do 
direito; então, para decidirmos a questão da utilidade de um ou de outro sistema, era 
indispensável que tivéssemos a estatística da criminalidade no tempo em que não havia jurados. 
Uma estatística bem feita, imparcialmente organizada, para podermos então decidir se naquela 
época também havia nímia impunidade, e quem eram aqueles que dela gozavam, se eram os 
pobres, se eram os ricos, se eram os grandes criminosos, ou se eram os pequenos; se recaía a 
impunidade nos homens desvalidos, ou se recaía justamente naqueles que eram poderosos. Esta 
estatística bem feita, bem calculada, bem minuciosa, ilustraria muito a questão. Mas como nessa 
época não havia liberdade de imprensa para desgraça daqueles que governavam, pois que nos 
países aonde os julgamentos se fazem por esta forma não se quer liberdade de imprensa, o que 
acontece? Que não podemos haver tais estatísticas. Então vou seguir a opinião dos homens os 
mais ilustrados que têm discutido, emitido uma opinião sobre a organização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



social mais adaptada à pública facilidade, mais conforme com a dignidade e direitos do homem. 
Não há um só que se atreveu a sustentar o sistema oposto. Todos eles clamam que a instituição 
dos jurados é indispensável, que é uma conseqüência inevitável da instituição do governo 
representativo, que é impossível a sua existência uma vez que não seja acompanhada desta 
instituição verdadeira e eminente benéfica e salutar. Com que eloqüência lord Brougham não se 
explica a este respeito, e mil outros que não entram no número desses escritores superficiais de 
que falou ontem S. Exª. São os mais profundos e ilustrados estadistas; todos eles sustentam esta 
opinião com uma força que bem prova, que bem denuncia a profundidade da convicção em que se 
acham. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não sustentei o contrário disto. 
O SR. MONTEZUMA: – É verdade, também eu não disse que o tinha sustentado; o que 

estou dizendo é que o sistema dos jurados é indispensável. 
Portanto, Sr. presidente, eu hei de seguir completamente a opinião daqueles que dizem que 

sem a instituição dos jurados não pode haver liberdade. Hei de me opor também a opinião 
daqueles que desejando melhorar a instituição dos jurados no nosso país a cerceiam por tal forma 
que a inutilizam completamente. Foi isso o que eu anteontem disse a S. Exª. que os 
melhoramentos que S. Exª. oferecera ao corpo legislativo no seu relatório eram de tal natureza 
que inutilizavam plenamente os jurados. Observei aqui ao senado que adotando-se a medida 
lembrada por S. Exª. de se reduzirem as recusações a seis, sendo o número dos jurados para 
poderem trabalhar apenas de trinta, a instituição dos jurados torna-se nula; hoje acrescento, 
torna-se perigosa. Eu então quererei antes que me julgue o juiz de direito, o juiz letrado, do que 
me julgue um tribunal composto de trinta pessoas podendo eu apenas recusar seis, e nas 
condições em que o nobre ministro da justiça lembrou ontem que se achava o nosso país no 
interior. 

Eu, Sr. presidente, nesta ocasião não lembrarei ao senado tudo quanto os escritores têm dito 
relativamente à forma porque os jurados devem ser constituídos para poderem produzir o fim que 
se deseja. Eu há pouco acabei de citar um escritor inglês que, sem o querer, elogiou a forma por 
que o nosso código do processo criminal estabelece questões para serem decididas pelos jurados. 
É M. Craig; ele censura e lamenta que na Inglaterra se reduzam os quesitos unicamente à 
condenação ou absolvição; quer que os graus de criminalidade ou culpa sejam decididos pelos 
jurados, que é justamente aquilo que o nosso código do processo criminal simplesmente exigia, 
mas que está tão complicado pela lei de 3 de dezembro de 1841, que faz com que os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



jurados, confusos completamente, vacilem sobre a decisão das questões que lhes propõe. As 
perguntas, Sr. presidente, que se fazem hoje no nosso país aos jurados, são inúmeras e tais que 
confundem muito os jurados; desta circunstância vem, muitas vezes, a absolvição do réu 
injustamente. Muitos juízes letrados as não entenderiam, e mal as decidiriam, quanto mais os 
jurados. O julgamento por jurados é um julgamento alheio das trapaças do foro e ápices do 
direito. É fundado unicamente na boa razão, e só admite os seus preceitos. Peço licença para dizer 
estas verdades. Confuso o jurado, não pode formar um juízo claro da questão. Era útil, portanto, 
voltar ao que manda o código, ou melhorar o que há, pois há graves inconvenientes nisso como 
acabei de ponderar ao senado; assim como também direi de passagem, que não sei porque motivo 
hoje não se exige mais nos mapas a naturalidade dos réus. 

Eu, Sr. presidente, como brasileiro enchia-me de orgulho quando lia nas estatísticas de 1834 
e 1835 que os crimes tinham sido em todo o país 800 e tantos, perto de 900, e que deste grande 
número apenas 120 e tantos tinham sido cometidos por brasileiros, que portugueses eram 80 e 
tantos, ingleses 6, alemão 1, e assim por diante. Não devemos nós continuar neste sistema? Por 
que motivo se há de omitir a naturalidade dos réus? Eu estou persuadido que não foi em virtude 
de ordens do governo, mas talvez que negligência daqueles que fazem estes mapas. 

Sr. presidente, vou corroborar a opinião que defendo, que os julgamentos dos jurados não 
são em grande parte injustos. Eu tenho aqui presente um mapa de 1850, que diz o seguinte: 

“O número de absolvições foi de 31 para 51 réus. É sem dúvida demasiadamente crescido, 
considerando-se que entre nós raros são os inocentes que vão a esses tribunais. Não se deve 
atribuir somente este resultado ao espírito de patronato que se desenvolve no júri e à sua 
composição, por isso que suas decisões, segundo os relatórios dos juízes de direito, são na maior 
parte justas." 

Este relatório é assinado por um dos nossos melhores magistrados, o Sr. João Maurício 
Wanderley; é ele que assevera que as decisões dos jurados são na maior parte justas! É verdade 
que ele diz também que o espírito de patronato tem influência nos julgamentos. Mas eu 
principiarei por perguntar em que é que o patronato na nossa terra não influi? Não influirá aqui no 
senado? É provável que não influa na câmara dos deputados; mas aqui não influi? Não influi no 
governo? Sem dúvida. Pois se esta é a condição social do nosso país, é parcial, talvez iníquo taxar 
os jurados de injustos por este motivo. 

Perguntarei ainda mais, as decisões dos juízes letrados nunca serão influídas pelo 
patronato? Os senhores que têm feito julgamentos nas relações nunca tiveram em consideração o 
patronato? Quando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o patronato é para tirar a fazenda de um e dá-la a outro, certamente o homem de bem, de 
consciência, de princípios de honra, temente a Deus, não cede a semelhante patronato, porque 
isso é indigno e torpe. Mas quando o patronato não envolve condições desta ordem, não influi na 
decisão?... E, senhores, quando o patronato tem por fim salvar a vida de um cidadão? Quando tem 
por fim salvar-lhe a honra? Que de escrúpulos não devem dominar o seu coração, e tornar 
perplexa a sua inteligência! 

Sr. presidente, quem foi advogado na tribuna judiciária é que sabe avaliar toda a glória, todo 
o entusiasmo que abrasa o coração na ocasião em que sai pela porta dos jurados com o seu réu 
absolvido. E não empregará para este fim todos os recursos à sua disposição? Porventura esses 
queixumes são só próprios do Brasil? Na Inglaterra e na França não há quem também se queixe? 
Mas extingue-se ou anula-se o júri? E não houve sempre os mais horríveis queixumes contra a 
barbaridade e parcialidade dos julgamentos quando não existiam jurados? É pois isto reproche, 
estigma, que só se tenha lançado contra os jurados, e só próprio deles? Certamente não. 

Sr. presidente, o honrado ministro também não quer de forma alguma que sobre os jurados 
caia esse estigma, porque ele no seu relatório diz que era necessário melhorá-la. Eu é verdade que 
disse que desejava que ele tivesse prometido ao senado sustentá-lo e melhorá-lo. Não é por 
causa de S. Exª., é por causa do país. Como creio que o país é muito zeloso desta instituição, e 
deve sê-lo como da primeira de suas garantias, era bom que ele soubesse que o governo sustenta 
a instituição dos jurados, e que por isso ela será sempre a regra e não a exceção; que em época 
alguma do atual governo aparecerá um princípio destruidor da instituição. Diz S. Exª. que quem 
melhora sustenta; isso depende da natureza das medidas de melhoramento por ele proposto; 
todavia não posso dizer que ele não quer a instituição. Estou certo pelo contrário que a ilustração 
de S. Exª., a grande prática que tem tido da repartição da justiça, faz com que ele seja 
verdadeiramente amigo desta instituição protetora da segurança individual do cidadão brasileiro, 
instituição sem a qual não é possível que o nosso sistema livre possa prevalecer e sustentar-se um 
só dia. Mas espero, Sr. presidente, que estas minhas reflexões sirvam para fazer com que S. Exª. 
dê consideração a esta instituição, proponha a reforma da lei de 3 de dezembro de 1841, e a 
organização do nosso poder judiciário. 

Quanto à reforma da lei de 3 de dezembro de 1841, considero-a uma necessidade vital. Se 
não fosse a desconfiança que tenho da minha capacidade, eu desde já permitia ao senado 
apresentar para o ano um projeto, mas não o faço porque desconfio de mim próprio. Deus deu-
me a faculdade de conhecer-me: concebo que a lei não é 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



boa, mas não me julgo com capacidade de formular a sua reforma. Peço mais que é possível a S. 
Exª. que veja o melhor modo de ela se obter. Assim como, Sr. presidente, qualquer que possa ser 
a exatidão da opinião que tenho oferecido ao senado relativamente ao júri, é indispensável que S. 
Exª. mande organizar quadros estatísticos mais circunstanciados do que os atuais, porque os que 
nós temos não são exatos, e é objeto da maior magnitude para podermos julgar, e não 
desacreditar com queixumes infundados uma tal instituição. 

Quanto ao estado de civilização constitucional e política em que estamos, e a que se referiu 
S. Exª., creio que não estarei em erro avançando a proposição seguinte: As instituições que 
atualmente regem o nosso país não foram filhas nem da barbaridade dos tempos, nem o foram 
também de resoluções precipitadas de massas sem freio, deliberando nas praças públicas. 
Também felizmente as revoluções não têm inoculado nas nossas instituições sistema algum, tudo 
ainda está puro, tudo foi adotado pela gente ilustrada, podendo dizer-se que foi a inteligência do 
país quem adotou as instituições que nos regem. Ora, em um país onde é a inteligência quem 
adota as instituições, não têm estas instituições uma base de civilização política em que se 
fundem? Um prestígio invencível para sustentar e bem desempenhar todas as medidas essenciais 
do sistema? Pode dizer-se com exatidão que esta nação se acha em um estado tão pouco 
civilizado que não pode exercer um direito para cujo exercício basta a comum capacidade do 
homem? Tivemos a inteligência para adotar o sistema, e não temos inteligência para pôr em 
prática as instituições exigidas pelo seu essencial desenvolvimento? Não se faça, senhores, tão 
grave injustiça ao povo que tanto, como qualquer nação ilustrada, tanto se esforça por melhorar 
em tudo as condições da sua vida social. Demais, aquilo que em geral pode ser considerado 
origem de grandes males, classe escrava, tem sido para nós origem de civilização, produzindo 
esse horror que temos à escravidão, à violência e à ferocidade. 

Senhores, não é um paradoxo o dizer-se que os proletários no Brasil têm um certo grau de 
civilização em geral muito mais elevado do que em algum outro país. Neste país, portanto, não se 
pode dizer que é planta exótica a instituição dos jurados. O honrado membro por Minas, 
manifestando uma opinião contrária a esta minha, e declarando-se admirador do direito romano, 
corroborou a minha opinião e apercebeu-se para a sustentar, visto que a instituição dos jurados 
tem o seu berço no sistema judiciário daquele povo. Quando o povo nomeava os seus judices, não 
fazia outra coisa senão intervir nos julgamentos. Eram verdadeiros jurados. Por conseqüência, eu 
espero que o honrado membro, com a mesma eloqüência com que falou ontem, sustente esta 
instituição salutar, este pedestal de toda a liberdade política e civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, o honrado ministro notou ontem que eu me tinha enganado no cálculo que 
havia feito, que não era a proporção de 40:100 que existia entre as condenações e absolvições. Eu 
tenho toda a satisfação em reconhecer este erro da minha parte, e em declarar ao senado que na 
realidade tinha feito a proporção em relação aos criminosos, e não em relação aos crimes; mas 
pelo que tenho dito, estou que isso não destrói em nada o que expus em favor da instituição dos 
jurados, assim como sobre o que disse relativamente às medidas que S. Exª. ofereceu no seu 
relatório para serem adotadas como melhoramento da instituição. 

Sr. presidente, o que eu disse acerca do aumento de despesa da verba relativa à capela 
imperial, julgo que é melhor dizê-lo quando se tratar do art. 16. E não desejando roubar tempo ao 
senado, limito as minhas observações àquilo que tenho expendido. Em outra ocasião talvez ainda 
tenha lugar de dizer mais alguma coisa sobre o que observei acerca do relatório de S. Exª. 

Eu declaro ao senado que estou inteiramente de acordo com aquilo que S. Exª. disse sobre o 
modo por que contava executar a lei de 4 de setembro do ano passado. Eu não sabia que o 
tribunal do comércio tinha pedido dois meses para pôr em execução todos os artigos daquele 
código relativamente à navegação de cabotagem; e também não sabia que depois de acabados os 
dois meses ainda o tribunal do comércio exigia mais. Mas como estes fatos estão ligados com a 
extinção do tráfico, eu aproveitarei a ocasião para pedir a S. Exª. que haja de tomar todas as 
medidas necessárias, a fim de que uma ou outra circunstância não comprometa aquilo a que o 
governo se acha obrigado por convenções diplomáticas. Todos sabem que a execução da lei de 4 
de setembro pertence ao Brasil, mas pode dar pretexto, não sendo ela religiosamente executada, 
para ocorrências e dificuldades que o governo deve desejar evitar. 

O SR. COSTA FERREIRA: – "My lord, a minha esposa está grávida." Esta resposta 
cautelosa que um lorde inglês deu a outro seu colega que lhe pedia que falasse no sentido da 
oposição, acorda a todo o homem que tem filhos, mormente àqueles que têm filhos cujos nomes 
se acham entrançados na veste dos juízes municipais, para que ande sempre de sobreaviso. Eu, 
pela minha parte, confesso ingenuamente que nunca lutei tanto comigo mesmo para vencer o meu 
natural acanhamento como agora. 

Sr. presidente, quando um posto eminente se acha ocupado por um ente feliz que soube 
possuir o cofre de Minerva, possui o dom valioso de eloqüência, e sabe manejar com desteridade 
suas ricas idéias, o seu poder requinta. Esse requinte de poder é partilha do nobre ministro que se 
acha ao lado de V. Exª.; mas esse requinte não tem força, não tem valia de delir a máxima de Sá 
Miranda, que o meu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



preceptor na minha meninice embutiu na minha alma; pois que máximas, Sr. presidente, bebidas 
na mocidade, a velhice as ossifica. Esta máxima é: 

      
     "Falai em tudo verdade. 
     "A quem verdade deveis." 
 
Eu sou senador, Sr. presidente, devo verdade ao meu país; sou senador, devo verdade ao Sr. 

ministro da justiça. Creio mesmo que o Sr. ministro, sendo homem de boa fé, não desconhece que 
qualquer membro da oposição não só tem direito, mas até restrito dever de dizer verdade ao país, 
de dizer verdade ao nobre ministro. Feliz o ministro, Sr. presidente, que encontra homens de 
saber, de coragem, que ousam apontar-lhe os erros. Os nobres ministros, conquanto sejam 
eminentes, são homens e como homens podem errar; e o homem que erra, e que é de peito 
aberto e limpo, e fé lavada, deseja que lhe apontem seus erros, as suas faltas. Eu sei, Sr. 
presidente, que não posso dar lições ao nobre ministro; porém pagar um tributo que devo ao país, 
é dever meu. 

Vou entrar na questão, vou seguir os passos, ou, para melhor dizer, os vôos do nobre 
ministro no seu relatório; e se não me é dado emparelhar com ele, ser-me-á dado, ao menos, 
manquejando aqui e ali, seguir devagar seus passos. 

Antes de entrar nesta tarefa, peço aos Srs. taquígrafos um favor, que colham exatamente as 
minhas palavras. Eu não rogo que enfeitem os meus discursos, quero que colham minhas 
palavras; e quando elas não sejam colhidas, que descrevam as minhas idéias, o meu pensamento, 
para que não apareça o que eu não disse. Por exemplo, eu disse há dias que muitas mulheres 
francesas eram tão engenhosas que para seguirem o exército na passagem dos Alpes se metiam 
nas barricas das bagagens; e em vez de barricas saiu baionetas. (Risadas.) Eu tenho declarado que 
nem sempre revejo os meus discursos, e quando os revejo é rapidamente. Disse eu mais, que 
desejava que os soldados não tivessem caras de frades, e que as suas virtudes eram no meu 
entender contrárias muitas vezes às virtudes dos frades. No meu discurso faltou uma negação, o 
que me fez dizer que os soldados brasileiros devem ter caras e virtudes dos frades! Estava bem 
aviado o nosso exército! Disse também que quando esse célebre Quixote do Norte, Carlos XII, na 
batalha de Narva bateu os russos, tinha 9.000 e não 8.000, e que os russos tinham 100.000 e não 
80.000 soldados. 

Limito-me a apontar estes erros que serviram de acicate aos Srs. taquígrafos para que 
procurem colher bem as minhas palavras. Reconheço, Sr. presidente, os sérios óbices que 
encontram eles no desempenho da sua tarefa. 

Sr. presidente, o nobre ministro que se acha sentado à direita de V. Exª. quando olha para o 
nosso horizonte político, vê-o todo coberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de rosas, o sol nunca brilhou mais radiante e amigável! Quando ele volve os olhos à terra, ah! é o 
Éden, é o Paraíso, mas o Paraíso antes de Adão ter comido o pomo vedado, que, se foi maçã, é a 
maçã mais cara que o gênero humano tem comido. As cidades, Sr. presidente, crescem com ruas 
arreiadas de pomposos edifícios; as lavouras como por encanto avultam; os prados riem-se, tudo 
é belo! O que o nobre ministro não acha bom é o pessoal, são os homens. Uns levantam 
propagandas medonhas, outros, os nossos sacerdotes, são imorais, estultos, tanto os seculares 
como os regulares. Quais são os remédios mais eficazes que o Sr. ministro nos aponta no seu 
relatório? Acreditareis, vindouros!! Cadeira de poesia nos seminários, concessão de aljubes aos 
bispos, de cárceres aos prelados regulares, porque "não bastam as penas espirituais", são palavras 
do Sr. ministro, "pois a parte do clero para quem a repressão é mais necessária é exatamente 
aquela que zomba dessa penalidade". Deste anelo do Sr. ministro, Sr. presidente, a distância é 
pouca à inquisição. Não escapou à vigilância do Sr. ministro a vinda desses reverendos cujas 
barbas têm servido de modelo aos nossos casquilhos! Eis a panacéia necessária para melhorar os 
nossos costumes. 

Eu porém o que acho? Quando, Sr. presidente, olho para o nosso horizonte político, vejo-o 
abafado com negras nuvens prenhes de raios; quando abaixo os olhos à terra, a que mísero 
estado vejo reduzido o Brasil, verdadeira terra de promissão, onde a árvore dá e promete, onde a 
vista espera e goza? Ah! Sr. ministro, eu com a alma repassada de dor a vejo reduzida a – Vale de 
Seixos, sem pão, sequiosa de água. E quando fora certo, Sr. presidente, que a melhoria material 
do país ofereça um aspecto lisonjeiro, seria isso prova de ventura dos povos? Hoje em dia a 
gritaria dos Srs. ministros é melhoria material, é dessa que vem a felicidade do país. Eu porém 
creio que a melhoria moral e intelectual é a verdadeira mãe da melhoria material, é a fonte da 
ventura dos povos. A melhoria material pode existir em um país, florescer, e florescer com pompa; 
mas de que serve ela, se não houver melhoria moral, se os costumes estiverem corrompidos? Quer 
o nobre ministro prova do que avanço? Irei ao reinado desse homem, se de homem merece o 
nome, Nero, cujo reinado teve o começo do reinado de Tito; porque a primeira vez que se lhe 
apresentou uma sentença de morte para por ele ser assinada, imbuído nos princípios de Sêneca, 
exclamou debulhado em lágrimas: – Antes eu não soubera escrever! Ora, se o cruel Augusto, que 
no princípio do seu reinado respondia aos amigos dos mortos, quando lhe pediam licença para os 
enterrar: – Eu vos dispenso desse trabalho, os corvos estão disso encarregados –, mudou para 
melhor, e mal aproveitado discípulo de Sêneca mudou para pior, de sorte que se fora dado 
emendar-se o começo do reinado de Nero com o fim do de Augusto, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



os romanos teriam gozado as venturas de um feliz reinado. Nero, não podendo ver abrasar-se o 
mundo, como ele muito anelava, abrasou Roma, e atribuindo essa malvadeza aos cristãos, envidou 
depois todo o seu poder em torná-la mais bela, abriu mais largas e direitas ruas, alargou as 
praças, ornando-as com soberbos pórticos, levantou um palácio com magnificência 
verdadeiramente real. Tinha Roma um magnífico teatro onde o seu tirano com a lira na mão 
muitas vezes se apresentava cantando, e até recebendo palmas de Burruhus e Sêneca, palmas 
filhas da condescendência, e que devem ainda nos nossos dias acautelar os monarcas. Abriu um 
canal de 160.000 milhas, e fez um caminho coberto com grandes pórticos de Missena até o lago 
do Averno. Gozava acaso Roma de ventura? Eram os romanos felizes? Não de certo. Mil exemplos 
desta natureza eu podia apontar em abono do que avancei, e o não faço por não fatigar aos meus 
nobres colegas, que não desconhecem que só o perfeiçoamento moral e intelectual é que pode 
aventurar os povos. 

Eu julgo, Sr. presidente, que o nobre ministro não vai muito bem na sua carreira, que a 
melhoria material que tem aparecido em algumas partes do Brasil, mormente no Rio de Janeiro, 
não prova a ventura dos cidadãos brasileiros, porque desgraçadamente não encontram eles as 
garantias que lhes dá a constituição do império. A quem são entregues, Sr. ministro, os brasileiros 
tidos como criminosos no conceito do partido dominante? De que laia são muitos dos executores 
das ordens do Sr. ministro? Não erro. Sr. presidente, se avanço que não poucos correm parelhas 
com os dois executores das ordens do imperador Valentiniano I, a quem eram entregues os 
homens que esse imperante julgava criminosos. Quereis saber, ilustres colegas, quem eram os 
dois mais amados executores das ordens desse imperador, que teve de seus partidários 
historiadores tão esperdiçados louvores? Lede a obra do crítico e bem conceituado historiador 
Gibbon, se a cansada memória me não engana, no t. 4º. Este escritor colhe... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador perdoe-me se eu lhe lembro que a discussão versa 
sobre o orçamento do ministério da justiça. 

O SR. COSTA FERREIRA: – E eu agradeço muito a V. Exª. esta sua advertência, porque a 
tomo como retribuição da que tenho feito a V. Exª., para que faça executar o nosso regimento, 
que por não ter sido executado temos perdido muitas horas de trabalho. Restringir-me-ei, Sr. 
presidente, ao que somente for necessário para mostrar quem eram esses executores em que 
falei. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas peço ao nobre senador que passe ligeiramente por isso. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Gibbon colheu dos escritos de Ammiano Marcellino que, não 

no nervoso estilo do Tácito, mas que em estilo duro, pinta os duros costumes dos imperadores 
romanos com zelo e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



judiciosa crítica, que Valentiniano I cevava com carne humana aos ursos, os quais moravam junto ao quarto 
em que ele dormia, um era denominado com bárbara irrisão pedaço de ouro, o outro inocência, e que esta 
pelos seus bons serviços fora posto em liberdade, para melhor, nos bosques, exercer a sua carniçaria, e 
eram essas feras os mais queridos e fiéis executores da vontade do imperador. 

Sr. presidente, se muitos executores das ordens de Sr. ministro, que nas nossas províncias estão 
encarregados de velar a guarda da constituição e das leis, não são felpudos ursos, se tem eles no rosto 
feições de homem, no peito tem entranhas de fera. Vamos ver o que diz o relatório do Sr. ministro: "Se a 
tranqüilidade pública oferece-nos agradável aspecto, o mesmo não se pode dizer da segurança individual. 
Temos melhorado é verdade, etc... mas em alguns pontos do império, especialmente em Caxias, ainda se 
repetem freqüentes crimes..." Confesso, Sr. ministro, que não sei como o corpo social pode estar tranqüilo 
quando os seus membros sofrem, só se é a tranqüilidade da cova de Pelyphemo. Sr. ministro, quer V. Exª. 
saber qual é o desgraçado estado do Maranhão? Leia o ofício que já aqui citei, que o delegado da capital 
escreveu ao presidente: "Nesta província não há segurança, nem de pessoa, nem de propriedade; não vem 
uma só notícia do interior sem que traga a nova de duas ou mais mortes; V. Exª. pode cotejar o que digo 
com todas as informações que V. Exª. tem, e verificar se eu avanço uma falsidade, ou se quer o bem destes 
povos". Ora, uma província que está entregue a tais executores não poderíamos dizer que está entregue 
aos ursos desse imperador, que os nutria com carne humana? A esses pedaços de ouro, a essas 
inocências? Hoje em dia não há facinoroso que, cometendo crimes, seja castigado, uma vez que esteja 
ligado a certo partido. 

O SR. D. MANOEL: – É a pura verdade. 
O SR. COSTA FERREIRA: – V. Exª. pela experiência de sua província pode dizer isto; eu pelo que 

respeita minha província, também digo, é verdade; não trago fatos narrados em cartas particulares; 
apresento esse ofício de um delegado do presidente da província. Ora, em um país que está reduzido a 
este misérrimo estado de que estofa serão os executores das ordens do nobre ministro, os que são 
nomeados para fazerem executar as leis? Não são ursos com forma humana? Não serão executores a 
quem Valentiniano I julgava que devia entregar os homens criminosos? O nobre ministro vive na capital, 
olhando para o seu sossego, que não posso negar, nem haverá quem negue; julga que todas as províncias 
estão assim. Engana-se, Sr. ministro. 

Diz o nobre ministro: "Pacificada a província de Pernambuco, o espírito de desordem ficou, senão 
extinto de todo, sem força ao menos para tentar nova empresa contra a ordem pública". Sr. presidente, qual 
será o remédio para de todo extinguir esse espírito de desordem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que ainda não está extinto em Pernambuco? Eu não vejo aqui, no relatório do Sr. ministro, 
apontado esse remédio. Uma anistia tudo sanaria, na minha opinião. 

Mas, Sr. presidente, eu vejo que o Sr. ministro para a quietação do país não tem confiança 
em medidas brandas, dá sempre primazia à compressão, é nimiamente justo, postergando o 
preceito da sagrada página, que nos diz: "Não sejais nimiamente justo". Em verdade, Sr. 
presidente, o rigor excessivo na administração da justiça tem todos os caracteres da tirania; o bem 
está posto entre os dois extremos: ele acaba onde o excesso principia: Eu por experiência própria 
conheço que o Sr. ministro é nimiamente justo; quer V. Exª. provas? Eu as vou dar, muito mais 
quando um Sr. senador por Minas diz que eu declamo, não provo o que digo. Não foi V. Exª., Sr. 
ministro, que, levado da sua nímia justiça, mandou o meu nome a esta casa, escrito por um 
Carboni ou Lazaroni que V. Exª. tinha escolhido para... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu rogo ao nobre senador que não traga para a casa fatos 
anteriores, que não têm relação alguma com o orçamento que se discute. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Segundo a regra admitida, estou falando em matérias de 
política e nem tenho eu acabado a frase, e já V. Exª... 

O SR. PRESIDENTE: – Não pode falar em matérias que não tenham relação... 
O SR. COSTA FERREIRA: – Em todos os anos se costuma fazer isto nesta casa; se porém 

V. Exª. acha que não devo continuar, calo-me... 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pode dizer sobre o ministério da justiça tudo 

quanto há, mas não sei se o fato que trouxe, se o nome do nobre senador em uma lista mandada 
por um Lazaroni, tem relação com isto. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Se eu entendera que o Sr. ministro não devia ter a cabeça 
entre os ombros por atentar um grande e criminoso feito, julgo que tinha direito para dizer isso, 
e... 

O SR. PRESIDENTE: – Não tinha direito para dizer isto. 
O SR. COSTA FERREIRA: – O que V. Exª. tem direito de obstar é que eu, deslizando-me 

do meu dever, solte proposições escandalosas e avessas à dignidade de um senador e ao respeito 
devido a um ministro da coroa; mas não tem direito de obstar que eu cumpra o dever de mostrar a 
qualquer ministro os seus erros, as suas culpas, e até os seus crimes. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado: o Sr. presidente não pode chamar à ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu mostrarei ao nobre senador se posso ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



não chamar à ordem quando vejo que o Sr. senador se desvia da matéria. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Não insultei o Sr. ministro: aponto as suas faltas... 
O SR. PRESIDENTE: – Não sei se o Sr. ministro, vindo aqui para assistir a discussão do 

orçamento, deve ser alvo de expressões desrespeitosas, por assim dizer, insultosas. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Diga V. Exª. uma coisa: se o Sr. ministro cometesse um crime, 

eu não digo que ele seja capaz de cometer, mas nós somos homens, podemos cometer crimes; se 
o Sr. ministro cometesse um crime, não era do meu dever falar nisso? O Sr. Hollanda aqui a meu 
lado dizia ao ministério passado: "Vós traís o trono..." 

O SR. ALVES BRANCO: – E o Sr. Vasconcellos chamava o ministério conspirador. 
O SR. COSTA FERREIRA: – E quem chamou à ordem o Sr. Hollanda que acusava o 

ministério de um dos maiores crimes? 
O SR. PRESIDENTE: – Eu não estava na presidência nessa ocasião. 
O SR. COSTA FERREIRA: – E não hei de apontar as faltas dos Srs. ministros? Não posso 

dizer que o meu nome foi escrito por um espião do Sr. ministro, e por ele enviado a esta casa para 
destarte tisnar o meu crédito aleivosamente acusando-me de um fato que nem por sombras tinha 
praticado! 

O SR. PRESIDENTE: – Perdoe-me; o nobre senador refere-se a fatos acontecidos em uma 
época em que o Sr. ministro não era ministro. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Era o mesmo homem, e... 
O SR. PRESIDENTE: – Não era ministro da justiça. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, não se embeba mais o tempo nesta questão, 

vamos ao orçamento eu só rogo a V. Exª. que quando entender que sigo desvariado caminho, que 
me chame à ordem; o senado me julgará, eu nele muito confio, porque entendo que o senado 
brasileiro nunca chegará ao rebaixamento do senado romano, onde os senadores atacaram ao seu 
colega Scribonius, e o mataram a golpes de canivete, por não terem outra arma, só porque indo 
ele cumprimentar a Protegenes enviado de Calígula ao senado, este gritou: "Como um inimigo do 
imperador ousa comprimentar-me?!..." 

Fala o Sr. ministro no seu relatório em propaganda. Quais serão os membros dessa 
propaganda? Eu peço ao Sr. ministro que me diga, e quais os meios revolucionários que se 
empregam? No relatório não os vejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"A despeito dos sustos, dos temores que na população se têm querido incutir..." Quem é que 
tem querido incutir esses sustos? Quem são esses homens? "A despeito das ameaças que 
diariamente se dirigem..." Quais são essas ameaças? "Graças ao estado de calma, devido à 
confiança, à moderação, à constante vigilância do governo... "Como vigia o governo? Qual é a 
providência que ele tem dado, se as ameaças diárias vêm da imprensa, que tem aberrado dos seus 
deveres? O que tem feito o Sr. ministro para que esses homens sejam chamados à 
responsabilidade? Há um só caso em que o nobre ministro determinasse aos executores de suas 
ordens que chamassem a esses escritores à responsabilidade? Eu não vejo; não me consta. Aqui o 
que se diz vagamente é que à uma propaganda que, graças ao bom senso da nação, à vigilância 
do governo, que não sei qual é ela, não assusta. "Como que arrefeceram as paixões." Pode V. Exª. 
conceber paixões arrefecidas quando V. Exª. não vê arrefecer a vingança dos encarregados da 
polícia em Pernambuco? Quando estão inultas as mortes cruéis dos infelizes pernambucanos 
atribuídas a delegados amigos desse facinoroso das matas? V. Exª. porventura arrefece as paixões 
mandando um homem, depois de condenado por uma sentença, depois que se lhe despiu a farda, 
para uma prisão militar estreita e imunda, contrária inteiramente à constituição e contra o parecer 
que um membro desta casa, o Sr. Miranda Ribeiro, outrora deu na câmara dos deputados, no qual 
se dizia que não era lícito ao ministro meter um homem, o finado Barata, que não era militar, que 
era paisano, em semelhante prisão? É isto o que recomenda a constituição, é assim que se esfriam 
as paixões? Quero contar a V. Exª. uma coisa que sobre este objeto me contaram. 

Corre como certo que um cadete que tramou a fuga de Pedro Ivo, convidara a um jovem 
soldado pernambucano amigo do preso para que com ele trabalhasse para a fuga, e que o soldado 
fiel ao seu dever lhe respondera – não, não; – mas que quando viu o seu amigo aferrolhado e 
atormentado nessa prisão cruel, levado em lágrimas mudara de parecer, e convertera o seu – não, 
não, – em – sim, sim, – e quanto antes. Isto mostra, Sr. ministro, que a favorita compressão irrita e 
não amacia paixões. Os que, Sr. presidente, levantaram o boato que eu tive Pedro Ivo em minha 
casa, podem agora engrossá-lo, na certeza que eu sempre desprezarei aleivosias do jaez das do 
Lazaroni. Se a minha província tem sofrido, cumpre confessar que o presidente atual encetou bem 
seu governo... 

O SR. D. MANOEL: – Breve será mudado. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Se Pernambuco sofre males, não menos sofre a província do 

Rio Grande do Norte, cujo estado é tão melancólico, Sr. presidente, que o Sr. ministro não ousou 
encaixar em seu relatório o mapa dos crimes dessa província; pois entre outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



horrores sobressairia a pública, cruel e escandalosa morte do rio-grandense Maranhão, atribuída a 
um dos ursos encarregados da polícia. Creia, Sr. ministro, que a paz não pode renascer entre nós 
enquanto os crimes lavrarem despejadamente. Eu podia apresentar agora a V. Exª. uma estirada 
lista de crimes horrorosos cometidos não só nessas províncias em que falei, como também na do 
Piauí, que recebi pelo último correio... 

O SR. D. MANOEL: – O presidente estava lá fazendo proezas! 
O SR. COSTA FERREIRA: – Mas para que essa carta de nomes? Para que consumir em vão 

o tempo? Se eu falara nisso, qual seria a resposta do nobre ministro? O governo ignora, o governo 
examinará, dará providências, etc., etc. Parece-me, Sr. presidente, que serve de molde aos nossos 
ministros o célebre português D. Francisco, que indo fazer as vezes de seu tio, o marquês de 
Ponte de Lima, em uma audiência, a todos os requerentes dava gerais e boas respostas, e dizendo 
a um dos requerentes: "S. M. tem muito em vista o seu requerimento, há de o Sr. ficar muito bem 
servido. – Como, senhor, se hoje é a primeira vez que venho requerer a S. M.?! – Perdoai-me, pois, 
esta é a resposta que meu tio dá aqui a todos, e eu vim para fazer suas vezes. "Sr, presidente, 
quando os crimes fervem em todas as nossas províncias impunes, como não marchará nos povos 
a esperança de sossego? Quer o Sr. ministro que eles não gritem desesperados? 

Continua: "Releva não dissimular contudo a existência de uma propaganda que pretende por 
meios revolucionários fazer reformas radicais nas instituições do país. "Ora, não me dirá V. Exª., 
essa propaganda não pode ser causa, é um efeito, é produção de certos homens; quem são esses 
homens? A propaganda é um efeito, nasce de alguma sociedade que propale certos princípios para 
por meios revolucionários fazer uma reforma nas instituições; quem serão esses homens? Serão os 
escritores de alguns jornais? Eu confesso, Sr. ministro, que recebo muitos periódicos 
gratuitamente das nossas províncias, da Bahia, de Pernambuco, etc. Aproveito a ocasião de 
agradecer a esses redatores de me ajudarem a desempenhar o meu dever de senador, porque sem 
o conhecimento do que se passa por esses lugares não pode o senador cumprir o dever sagrado 
que tem de pugnar pela observância da constituição; é necessário pois saber como ela é 
observada por essas províncias longínquas. Muitos desses periódicos são escritos muito bem, 
mostram um adiantamento que tem tido a imprensa no nosso país; neles não vejo essa 
propaganda; todavia alguns propalam princípios que não são os meus, mas utilizo muito com a 
sua leitura, colhendo deles muitos avisos; tenho-os examinado com muita atenção, mormente 
depois que entrou a vogar a notícia de que V. Exª. estava engendrando uma lei sobre a imprensa, 
que o projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



já estava organizado. Eu, que conheço o gênio de V. Exª., sei que não tem lá muito pendor para a 
imprensa, porque quando V. Exª. foi chefe de polícia, viu destruir duas imprensas (graças a Deus 
que alguns tipos delas não se perderam inteiramente, porque hoje em dia tem servido para louvar 
a V. Exª.). 

Ora, Sr. ministro, repito agora o que já aqui disse: – Quem toma o demo uma vez sempre lhe 
fica o jeito. – Faço votos aos céus, Sr. ministro, para que venha a esta casa esse tão falado, tão 
famigerado projeto sobre a imprensa, e já roguei ao nobre ministro da marinha que empenhe o 
seu valimento para que V. Exª. o apresente quanto antes, a fim de sufocar-se no nascedouro a 
hidra da propaganda. Parece-me, Sr. presidente, que o Sr. ministro arripiou a carreira, e que já 
não julga necessária a lei contra a imprensa, e que a propaganda já lhe não mete medo, nem ao 
nosso nobre colega o Sr. Limpo, que, com boa lógica, a foi desenterrar das entranhas das leis 
provinciais do Rio Grande do Norte, feitas, publicadas no tempo em que era ministro; pois vejo 
que ele não tem refutado a opinião dos nobres senadores Montezuma e visconde de Olinda, que 
afirmam que o Sr. ministro sempre reputou causa de nonada a propaganda. Sem dúvida, Sr. 
presidente, se fora esse o pensar do Sr. ministro, ele rebaixaria a dignidade do corpo legislativo 
procurando destarte experimentar se ele apreciava ou desprezava nonadas. Não, Sr. presidente, 
nunca pôde meter-se em cabeça do Sr. ministro que o corpo legislativo dê valor a ninharias, a 
nonadas. Senhores, o que quis o nobre ministro foi tentar a empresa de dar garrote à imprensa; 
mas, receoso da opinião pública, encolhe-se e se vai contentando com esse pedacinho de ouro 
que já passou na lei corta-cabeças, e com o tributo sobre a circulação dos jornais. Senhores, eu só 
recordo ao Sr. ministro que os "psiles", povo africano, segundo nos diz Heredoto, morreram na 
expedição que fizeram para guerrear o sol que lhes tinha secado as cisternas: tal será a sorte dos 
nossos "psiles" que tentarem fazer guerra ao sol da liberdade, pois V. Exª., Sr. presidente, sabe 
que sem imprensa não podem as nações gozar de regrada liberdade. 

O S. visconde de Olinda, Sr. presidente, disse que ele também acreditava que havia uma 
propaganda, mas não se dignou dizer-nos se era ela da natureza da do Sr. ministro. Eu também 
creio que existe uma propaganda, e vou dizer qual é ela. O que eu vejo, Sr. presidente, é um 
desgosto geral pela inobservância das leis e da constituição do império, que tem sido tão 
acintosamente desprezada que muitos brasileiros a julgam defunta, e como eles entendem que a 
tirania não arruína os Estados com tanta facilidade como a indiferença, reúnem-se, lutam em 
fervente lida, procurando remédio a seus males; é um direito, é um dever que todos têm nos 
governos constitucionais. Qual será, perguntam eles, a nossa tábua de salvação? Uns respondem:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– Uma constituinte; outros: reformas parciais –; e se este escritor diz: – Eu sou devoto da democracia pura –
, este outro responde: – e eu sou devotíssimo do governo absoluto. Tais doutrinas são propaladas já em 
estilo decente e enérgico, já em linguagem solta. O que tem feito o Sr. ministro para esclarecer e dirigir a 
opinião pública? Eu ignoro; no seu relatório nada vejo. Tem sido chamado à responsabilidade algum 
redator? Não. O que eu vejo no relatório é propaganda, propaganda! Em Minas, diz o Apóstolo, o meu voto 
é democracia pura; só ela nos pode salvar; tenho por mim o profeta Samuel que, quando os anciões de 
Israel lhes demandaram um rei, antes de lhes responder, foi consultar a Deus, que lhe encarregou de 
declarar qual seria o direito do rei que os governaria: – Ele vos tirará os vossos filhos para os fazer seus 
servos, ele tomará os vossos escravos e as vossas bestas, e vossas melhores terras; vós sereis seus 
escravos. 

Ora, veja V. Exª., Sr. presidente, o remédio que se deu a isto. Uma asserção que seria fácil de 
refutar-se, só teve em resposta uma pastoral que ameaça com excomunhões! V. Exª. que sem dúvida 
(voltando-se para o Sr. visconde de Olinda) está bem imbuído nas sagradas letras, sabe que essa asserção 
podia belamente ter cabal resposta sem o malbarato de excomunhões. Se me fora dado, Sr. presidente, 
responder a esse escritor agora, eu, não ousando dizer que o ex-juiz Samuel era suspeito, pois advogava a 
causa de seus filhos Joel e Albia, juízes avaros cuja corruptela tinha dado aso aos israelitas pedirem um rei 
para os governar, apenas lhe lembraria que foi o mesmo profeta Samuel que sagrou rei a Saul, e depois 
David, e que nada tem de comum os reis de Israel com os reis constitucionais. Eu, Sr. presidente, não quero 
para a minha pátria reis absolutos, reis da têmpera dos reis dos judeus, pois V. Exª. bem sabe as ruins 
coisas que fez o mais sábio deles. 

Sr. ministro, atente com solicitude no estado desgraçado do nosso país; o certame literário de 
republicanismo e absolutismo me traz a reminiscência do tempo no reinado passado, que impeliu a 
imperatriz a entrar desgrenhada na sala do conselho, e a dizer a seu caro esposo: "Senhor, o absolutismo 
cavará a ruína de V. M., e fará a desgraça do Brasil; desprezai esse ruim conselho de... 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – É a primeira vez que ouço falar nisso. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Leia V. Exª. a fala do Sr. Martim Francisco na assembléia de S. Paulo; 

não sei se a tenho em casa entre os meus papéis, ela tem corrido por todo o Brasil, e se é falsa o que 
avançou esse probo brasileiro, bom será desmenti-lo depois de morto, já que em vida nunca o fizeram; pois 
eu jamais tisnarei o crédito, nem levemente, do menor cidadão brasileiro com aleivosias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. ministro, abandone o sistema de violências, e o de dar garrote à imprensa; as idéias não 
se fuzilam. Se V. Exª. não muda de trilho, ou nós vamos ao absolutismo o que o Brasil não 
agüentará, ou vamos a uma revolução terrível, cujo desfecho não sei qual será. Quer o Sr. ministro 
apagar a chama que lavra? Faça V. Exª. observar fielmente a constituição do império e as leis, e 
fique certo que destarte convencerá aos brasileiros com um argumento praticamente evidente que 
eles podem ser felizes com o presente sistema que nos rege. Seja a principal tarefa dos jornais do 
governo esclarecer a opinião pública quando desvairada. 

O SR. D. MANOEL: – Nisto é que se deviam ocupar as folhas estipendiadas pelo governo, e 
não em insultar os representantes da nação, homens respeitáveis por todos os títulos. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Africanos. Sr. presidente, eu creio que não temos 
tranqüilidade nem sossego no interior, creio que também com as nações estrangeiras não nos 
achamos em melhores relações, antes nos achamos no estado mais desgraçado. Os Srs. ingleses 
fazem-nos uma guerra sem nos declarar guerra; parece que há algum direito das gentes moderno 
que isto autorize. Olhemos para o que fazem os Srs. franceses: um cônsul em Pernambuco 
maltrata nossos oficiais de justiça; maltrata-os, como mesmo nos disse o Sr. ministro dos 
negócios estrangeiros; teve ainda satisfações, teve 21 tiros; o cônsul no Maranhão está forcejando 
por ganhar os 21 tiros pelo que ele já tem feito; o que lhe faltou foi uma das razões que teve de 
alegar o Sr. ministro francês, não houve estrondo, não houve a tal bandeirola. 

Os Srs. ingleses o que nos fazem? O que nos disse o Sr. ministro da fazenda na câmara dos 
deputados? Disse-nos que eles nos têm posto em tal estado, que é necessário que o nosso 
comércio de cabotagem vá ser entregue não sei a que nação, porque de outro modo não se pode 
mandar uma caldeira de uma para outra província. Ora, com que susto não fiquei, pois queria 
mandar buscar mais uns negrinhos de uma minha fazenda do Maranhão para aqui, porém tenho 
medo; eles nem por sombra são africanos importados depois da abolição do tráfico, mas isso de 
nada vale. Quem leu o discurso da rainha de Inglaterra, admira o bom conceito que fez essa 
senhora do Brasil. Que louvores por essa lei que (vá para nós, pois não sei se alguém nos ouvirá) é 
impraticável em alguns artigos, no que por ora não se cuida, e que depois nos há de dar muito 
que fazer. S. M. a rainha diz que a lei acaba com o tráfico de carne humana, e que tudo está no 
melhor pé possível; entretanto os seus vapores dizem o contrário. Não acha, Sr. ministro, que 
esses homens têm séria habilidade que nos faz pasmar? V. Exª. cobriu o país de polícia, 
delegados, subdelegados, inspetores, etc., etc., dessa gente toda, alguém já veio dizer a V. Exª., 
olhe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que o vapor que vai sair do porto leva petrechos necessários para se fazer o comércio de 
africanos? Não; são todos surdos e cegos? V. Exa. parece que tem pendor para os mudos e cegos! 
Os nossos tutores, os ingleses que estão lá fora, dizem – ah! esses homens são cegos? É 
necessário tirar-lhes as cataratas –. Aparece o vapor e mete a pique os vasos brasileiros! Arre, que 
escândalo! pois quem não está dentro desta cidade, pode saber o que se passa nela, e V. Exa. com 
tantos espiões, com tanta polícia, com os dinheiros que se gastam secretamente, não sabe nada 
disto? Na província de Santa Catarina os ingleses até em terra saltam, tudo vascolejam, tiram os 
preparos para o tráfico, e só os vigias do Sr. ministro, são cegos! cataratas fora! Ora, diga-me V. 
Exa., quando aparece este escândalo, qual é o resultado? Depois vem-se aqui dizer – somos 
fracos! – Oh! miséria das misérias! É assim que V. Exa. acha que o país se salva? 

Mas isto é só no tocante a uma parte da lei que obsta a entrada dos africanos. Quanto a 
outra parte, diga-me V. Exa. quantos mil africanos não têm sido importados depois da lei de 
1831? Quantos criminosos por esse crime têm sido processados? O que têm feito os seus 
delegados? Eu não sei senão que um foi à casa do Sr. Breves, que lá agarrou até crioulos entre 
outros escravos, e os trouxe para aqui; não sei de mais nada. V. Exa., que tem calor, que faz 
ostentação de mandar sair para fora do império a homens que foram absolvidos pelo júri, que o 
júri julgou inocentes, mas que V. Exa. entendeu que deviam sair daqui para fora, não vê V. Exa. 
certos crachás muito luzidios nos peitos de certos homens que estão com suas fazendas 
recheiadas de escravos contra a lei? Que providências tem V. Exa. dado contra esses? Não sabe V. 
Exa. o número desses homens que, sendo livres, estão escravos? 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador compreende inconveniência nesta discussão? 
O SR. COSTA FERREIRA: – Não estou na ordem tocando nisto? 
O SR. PRESIDENTE: – Não digo isto; está na ordem mas pergunto se acha conveniente 

esta discussão? 
O SR. COSTA FERREIRA: – Repetirei o que Sá de Miranda disse: "Falai em tudo verdade a 

quem verdade deveis." Como creio que neste mundo a verdade não faz mal; que a mentira é filha 
do diabo, e a verdade é filha de Jesus Cristo, por isso digo o que penso a este respeito. Mas como 
o nosso presidente é o regimento vivo, e eu já sei o que ele me quer dizer, calo-me já. 

Júri. O que mais posso dizer sobre o júri depois de que a respeito desta instituição disse o 
nobre senador pela Bahia? Não posso dizer mais nada; e o que poderei acrescentar a essas idéias 
expendidas pelo nobre senador de uma maneira tão brilhante? Só digo a V. Exa. uma coisa, é que a 
mais luzente pedra que Peel tem na sua coroa de glória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



é a reforma do júri da Inglaterra; mas V. Exa., Sr. ministro, não acompanha Peel em suas idéias sobre o júri; 
V. Exa. segue um sistema inteiramente avesso a Peel. O Brasil só pode ser livre tendo um verdadeiro júri, e 
não um simulacro de júri. 

Vamos ao supremo tribunal de justiça e relações. Quem mais do que V. Exa. deve pugnar pelo bom 
crédito do supremo tribunal de justiça? Será certo o que um deputado amigo de V. Exa. disse numa 
assembléia provincial, que no supremo tribunal de justiça existiam membros corruptíssimos? Saberá V. Exa. 
me dizer quem são esses homens corruptíssimos? Quem avançou isto foi um deputado da intimidade de V. 
Exa. na assembléia provincial do Rio Grande do Sul. Já V. Exa. indagou quem eles são? Não é um labéu 
que se lança sobre os membros desse tribunal? Eu, Sr. presidente, não conheço a todos os membros do 
supremo tribunal de justiça, conheço alguns que merecem o nome de juízes, que em qualquer parte fariam 
honra à classe da magistratura; mas quando se faz acusação de corruptela aos membros do supremo 
tribunal de justiça, e é ela feita por um deputado amigo íntimo do Sr. ministro, não deve o Sr. ministro 
indagar se existem esses membros corruptos? E se existem, que remédio deu S. Exa., que providências? 
Há de um representante da nação, um amigo íntimo do Sr. ministro, um dos seus primeiros defensores, 
dizer que o supremo tribunal de justiça está eivado de homens corruptíssimos, e o Sr. ministro não há de 
dar providências? Será isto coisa de ninharia? 

Não me dirá V. Exa. se se julga com direito de apresentar contra o que dispõe a ordenação a 
desembargadores? Entende que está em pé essa ordenação? Quando feitas as aposentadorias podem-se 
elas demorar 5, 6, 8, 10 anos? Será isto para mostrar que os Srs. ministros não se importam com o corpo 
legislativo? Aprove o corpo legislativo ou não aprove a aposentadoria, o governo a pode guardar, demorar o 
tempo que quiser, apresentá-la quando bem entender. Qual é a razão por que nessa lista que apareceu 
nesta casa ainda há poucos dias não vieram os nomes dos Srs. desembargadores Dantas e Torres, que 
estão aposentados há muito tempo? 

O SR. DANTAS: – A demora é da câmara dos Srs. deputados. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Por que consumir-nos o tempo com estas resoluções parciais? Por que 

não vieram todas essas aposentadorias? Foram desenterrar aposentadorias cujos papéis talvez já 
estivessem com traça; eu não quisera estar na secretaria na ocasião em que se tocou nestes papéis, 
porque ficaria cego de pó; desenterraram-se, vieram; mas dois que aqui estão ficaram para um canto; de 
maneira que daqui a alguns dias temos ainda novas aposentadorias de que tratar; uns falam a favor, outros 
contra; gasta-se o tempo, quando podiam vir todas de uma vez. "Por que esta demora?" Responde-se: "lá 
estão na câmara dos deputados". Mas vós que fazeis passar tantas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



coisas com a vossa influência, não pudestes mover o coração dos nobres membros da maioria, para que 
viessem todas essas aposentadorias de uma vez? 

Ora, diga-me V. Exa., quantos desembargadores não vão às relações há anos? Entregam-se a outras 
ocupações, e até entregam-se à guerra. Não apareceu um eclesiástico de primeira ordem em França, um 
cardeal, que por vezes trocou o hissope pela espada, ostentando todo o arreganho militar? Que muito era 
que aparecesse um desembargador com a espada sobre a beca? Nesta casa já dois dos nossos colegas 
deram quinau ao maior guerreiro do mundo, porque Bonaparte rejeitou uma lei que aqui passou como 
contrária ao bem ser, e não necessária à boa disciplina do exército, e esses senhores sustentaram e 
aprovaram essa lei, e mostraram que a disciplina do exército só podia ser boa com uma tal lei. 

Já deu a hora, eu paro aqui. 
Dada a hora, fica adiada a discussão. 
Retirando-se o Sr. ministro da justiça, o Sr. presidente dá para ordem do dia a mesma de hoje: 

acrescendo a 1a e 2a discussão da resolução que manda pagar a Manoel Affonso Martins a quantia 
constante da sentença que obteve contra a fazenda nacional. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 3 quartos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário – Reforma do general Brown. Discurso do Sr. Carneiro Leão. – Orçamento da justiça. Discursos 
dos Srs. Eusébio, Costa Ferreira e Montezuma. Votação. – Orçamento da fazenda. Discursos dos Srs. 

Montezuma, Rodrigues Torres, D. Manoel e Alves Branco. Votação. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
 

EXPEDIENTE 
 
O Sr. 1º Secretário lê um ofício do Sr. ministro do império, remetendo um dos autógrafos sancionados 

da resolução da assembléia geral legislativa aprovando a aposentadoria concedida a Felix Emilio Taunay. – 
Fica o senado inteirado, e manda-se comunicar à câmara dos Srs. deputados. 

Lê-se, e aprova-se o seguinte parecer: 
Às comissões de fazenda, e de marinha e guerra, foi presente a representação dirigida ao senado 

pela corporação dos oficiais da armada, alegando os inconvenientes que resultarão da adoção da emenda 
posta pela câmara dos Srs. deputados a proposta do poder executivo, que tem de ser convertida na lei do 
orçamento, determinando que a habilitação para as pensões concedidas pelo montepio da marinha seja 
feita pela forma praticada com as do meio-soldo do exército, e são as referidas comissões de parecer que o 
senado tome em consideração a mencionada representação na ocasião em que for discutida a emenda a 
que ela se refere. 

"Paço do senado, 23 de agosto de 1851. – Baptista de Oliveira. – J. Saturnino. – Visconde de 
Abrantes. – Gonçalves Martins." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



São eleitos por sorte para a deputação que tem de receber o Sr. ministro da justiça, os Srs. 
Cavalcanti de Lacerda, Montezuma e Clemente Pereira. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continua a 2a discussão adiada na sessão antecedente, da resolução da câmara dos Srs. deputados 

autorizando o governo para reformar a Gustavo Henrique Brown no posto de marechal-de-campo. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Apresentou-se ontem aqui uma objeção contra esta resolução, isto é, de 

conter ela uma faculdade que tem o governo de reformar os oficiais do exército. Eu peço licença ao nobre 
senador para lhe fazer observar que o governo não se pode considerar autorizado para fazer esta reforma 
sem a presente resolução, porque é esta uma dispensa na lei existente. A câmara dos deputados tinha feito 
uma resolução reintegrando este estrangeiro no posto que ocupou no exército do Brasil; o senado emendou 
esta resolução, convertendo a reintegração em autorização ao governo. Esta emenda não foi aprovada na 
câmara dos deputados; algumas suscetibilidades sem dúvida apareceram, porque, deixando este militar de 
fazer parte no nosso exército por tão longo espaço de tempo, talvez, para poder ser reintegrado, tivesse de 
ofender direitos adquiridos. Foram estas provavelmente as considerações que militaram para que afinal não 
passasse a resolução como tinha sido emendada pelo senado; porém é preciso advertir que ela continha 
menos do que a resolução que nós emendamos. A resolução atual sana quaisquer inconvenientes a 
respeito dos direitos adquiridos. No meu entender, o governo não tinha dado à lei do orçamento de 1830 a 
interpretação verdadeira, pois, se lhe tivesse dado, teria conservado ao estrangeiro de que se trata o soldo 
que ele então percebia; porque, conquanto não se julgasse aplicável a ele a exceção a favor dos 
estrangeiros que foram gravemente feridos ou que defenderam a independência do império, contudo é certo 
que nessa lei se mandava respeitar os contratos onerosos. Como este estrangeiro tinha contratado ocupar o 
posto de marechal no exército do Brasil sem limitação de tempo, é visto que ele tinha adquirido direito ao 
soldo da sua patente, e a não ser privado dele senão por sentença. Portanto, nesta parte era um contrato 
oneroso, que, na forma da determinação da mesma lei, devera ser respeitado. Eu creio que esta lei teria 
recebido uma legítima execução se a respeito deste estrangeiro se tivesse conservado as honras, que não 
poderia perder, em virtude do contrato que fez, senão por sentença, na forma da lei; porque, não tendo 
estabelecido cláusulas especiais, ele continuava no posto, com as mesmas condições que exerciam os 
nacionais que ocupavam semelhantes postos. Conseqüentemente, eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



penso que a lei teria sido bem executada se se tivessem conservado não só as honras do posto, como o 
soldo da patente, porque era um ônus implicitamente contido no contrato que ele tinha feito. Mas esta lei de 
longo tempo se entendeu de outro modo; não se pensou que esta cláusula, que aliás entendo devera 
favorecer este militar, lhe fosse realmente favorável. O certo é que foi despedido do exército sem nenhuma 
compensação pelos seus serviços, apesar de suas reclamações. O que faz a resolução? Autoriza o governo 
a reformá-lo; porque, tendo sido executada a lei pela forma por que foi, ele não pode ser considerado como 
efetivamente pertencendo a alguma classe do exército. É bem visto que, na forma da lei existente, era 
necessária uma semelhante resolução para que o governo possa considerar este militar como fazendo parte 
do exército, e por conseqüência reformá-lo. Uma vez que aquela lei foi entendida de outro modo, como há 
de este militar fazer parte do exército? Há exemplo de que o governo tenha voltado atrás para dar 
inteligência diversa àquela lei a respeito de outros que na primeira execução tinham sido despedidos do 
exército; mas o que é verdade é que a respeito deste marechal não se tem julgado conveniente, em virtude 
de uma execução mais razoável desta lei, readmiti-lo no exército; o mesmo governo considera não se achar 
autorizado para este fim. Por conseqüência, a resolução de que se trata não pode sofrer a objeção de que 
encontra as faculdades do poder executivo. O governo está autorizado a fazer reformas, mas esta 
autorização é para fazê-las em conformidade das leis existentes; mas as leis existentes, segundo a 
inteligência que o governo lhes tem dado, não favorecem ao pretendente. Portanto, não pode ser objetado 
que esta lei ataca as atribuições do governo, porque ela é uma autorização para que ele possa fazer aquilo 
que não se considera autorizado a fazer, conforme às leis existentes. Sendo a inteligência que deu às leis 
existentes diversa daquela que dá o governo, dispensaria sem dúvida a presente resolução; mas, à vista da 
inteligência admitida pelo governo, julgo dever votar por ela. 

Achando-se na antecâmara o Sr. ministro da justiça, fica adiada a discussão; e sendo introduzido com 
as formalidades do estilo, toma assento na mesa. 

Prossegue a 2a discussão, adiada pela hora na última sessão, do art. 3º da proposta do poder 
executivo orçando a receita e fixando a despesa geral do império para o exercício de 1852 a 1853, com as 
respectivas emendas da câmara dos Srs. deputados, na parte relativa ao Ministério da Justiça. 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ: – Sr. presidente, eu me considero na rigorosa necessidade de dar 
uma resposta ao ilustre senador pela província de Minas Gerais, que orou anteontem em último lugar. 
Começarei agradecendo-lhe as expressões benévolas que me dirigiu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que não tem outro fundamento senão a amizade com que S. Exa. tanto me honra. Perguntou o ilustre 
senador se porventura eu estava resolvido a submeter à consideração do corpo legislativo um projeto 
consignando a idéia de júri por comarcas, idéia por mim inventada no relatório que apresentei ao corpo 
legislativo. Sr. presidente, neste mesmo relatório declaro que, embora esteja convencido da grande 
vantagem que o país poderia tirar desta medida, entretanto não desconheço também que ela oferece 
algumas dificuldades, alguns inconvenientes práticos de importância. Foi por isto que eu logo acrescentei 
que talvez fosse conveniente, antes de admitir o júri por comarcas, tentar ainda o júri por termos, limitando-
nos a exigir um maior número de jurados para lhes conceder um conselho de jurados e foro especial. Por 
esta exposição vê o nobre senador que o meu espírito se inclina muito para essa idéia, mas não tenho 
ainda atingido aquele grau de convicção que deve preceder a apresentação de projetos ao corpo legislativo 
sobre matéria de tamanha importância; asseguro ao nobre senador que, consignando essas duas idéias no 
relatório, o meu único fim foi chamar a atenção dos doutos, dos homens ilustrados sobre elas, a fim de as 
aquilatarem e aperfeiçoarem, para que, se tivessem de ser apresentadas ao corpo legislativo, e se ele em 
sua sabedoria entender que as deve converter em lei, esteja a matéria estudada, e a opinião disposta para 
recebê-las. 

O nobre senador pela província da Bahia fez ontem algumas considerações sobre a organização 
judiciária; mas S. Exa teve a bondade de reconhecer que nós nos achávamos de acordo a respeito das 
vantagens da instituição do júri, da necessidade da sua conservação, e que apenas discrepávamos em 
algumas medidas complementares do sistema adotado entre nós. S. Exa. declarou que fazia essas 
considerações para chamar sobre elas a discussão dos homens ilustrados do país; peço por isso a S. Exa. 
licença para não continuar nesta discussão, porque me parece que nos podemos ocupar de matérias, não 
mais importantes, mas de maior urgência; entretanto, não posso deixar de dizer a S. Exa. que na parte em 
que ele pareceu supor que a deportação de estrangeiros pode entre nós ser determinada por qualquer 
chefe de polícia, se acha mal informado. Esta medida nunca tem sido, ao menos segundo a minha 
lembrança, adotada senão por ordem do ministério da justiça, que não a expede sem a aquiescência do 
gabinete. Já vê o nobre senador que isto vai inteiramente de acordo com a legislação de um dos paises que 
S. Exa. nos citou; mas entende ele que seria conveniente que uma lei regulasse entre nós o exercício deste 
direito, que se finda no direito público das gentes: não impugnarei a opinião de S. Exa. a este respeito. 

O nobre senador pela província do Maranhão fez-me ontem uma censura tão grave como imerecida. 
Disse S. Exa. que o governo não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



prestava atenção à repressão dos crimes e captura dos criminosos, e por prova citou a província do Piauí e 
a província do Maranhão, da primeira das quais S. Exa. achou em um jornal uma relação de crimes graves 
que têm sido cometidos, e que têm passado desapercebidos. Eu limito-me a declarar a S. Exa. que a 
província do Piauí é exatamente uma daquelas cujo administrador mais zelo e mais atividade tem 
desenvolvido para a captura e punição dos criminosos. Naquela província procuravam abrigo os réus 
perseguidos pela justiça nas outras províncias; hoje, em vez de abrigo, acham cadeia, sendo um fato 
incontestável o haver-se ali efetuado a captura de importantíssimos criminosos. Com o ofício do presidente 
daquela província, datado de 21 de junho do ano corrente, veio uma lista que não terei dúvida em submeter 
ao conhecimento do nobre senador, pela qual se vê que cinqüenta réus de morte foram ali capturados no 
último ano, e, note-se, de mortes cometidas, não agora, mas no decurso de alguns anos anteriores. Estes 
resultados em uma província central, e onde poucos meios de ação existem, provam que sua 
administração, bem longe de merecer censura, é digna de louvor. 

Quanto à província do nobre senador, eu direi que tanto tem merecido debaixo deste ponto de vista 
uma atenção muito especial do governo, que em meu relatório fiz expressa menção dos crimes cometidos 
em Caxias. S. Exa. sabe que as autoridades de Caxias foram mudadas em conseqüência de se reconhecer 
que não eram ali reprimidos eficazmente estes crimes; que foi nomeado um juiz municipal para ir ali 
administrar justiça; que o chefe de polícia em pessoa partiu para Caxias; que o governo dirigiu-se à câmara 
para pedir o seu consentimento, a fim de mandar como presidente para essa província um de seus 
membros, cidadão em quem o governo tem grande confiança, e que já tinha dado provas do seu zelo e 
capacidade em outra província, cidadão em quem o nobre senador reconheceu boas qualidades, a respeito 
do qual disse que tinha boas informações. Já vê pois o nobre senador que o governo tem empregado todos 
os esforços da sua parte para diminuir os crimes, e as comunicações últimas, tanto do ex-presidente como 
do novo, dizem que esses crimes diminuirão consideravelmente; portanto não pode merecer censura, ao 
menos debaixo deste ponto de vista. 

O nobre senador não dê grande importância às listas de crimes dados pelos jornais, porque muitas 
vezes são inexatas. Ainda há bem pouco tempo vi publicada uma lista destas, apresentando crimes graves 
cometidos em uma província, no mesmo momento em que eu recebia informações oficiais que davam esses 
crimes diminuídos, e consideravam a segurança pública firmada. Tratei de verificar de que parte estava a 
inexatidão, e vi no conhecimento de que esses crimes publicados pela imprensa tinham sido em verdade 
cometidos, mas em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



épocas muito anteriores. Já vê pois o nobre senador a cautela com que se devem receber essas 
informações. Não prosseguirei, porque não desejo concorrer para prolongar a discussão. Como faço justiça 
às boas intenções do nobre senador, estou certo de que, quando ele colher informações mais fidedignas, há 
de modificar um pouco o juízo severo que emitiu a meu respeito. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, por me achar muito fatigado na sessão passada, e ter 
dado a hora, não me foi concedido acabar o meu discurso; força é continuar agora; antes, porém, de emitir 
as minhas mesquinhas reflexões, principiarei por dizer a V. Exa. que a luz do brandão que incendiou o 
templo de Éfeso não me deslumbra, porque os ímpios Erostratos esquecem que, conquanto o templo do 
Senhor seja toda a terra, e nos templos onde a religião nos ensina a moral, e que o sentimento religioso é a 
primeira garantia da sociedade; não me deslumbra a luz do tição, Sr. presidente, que abrasou o palácio do 
Luiz Phillippe, porque creio, Sr. presidente, quais esses bárbaros desconhecem que em um país 
constitucional o palácio régio é um templo de semideuses; se existem culpas não são ricas alfaias, e 
paredes vestidas de vidros cristalinos que devem pagar essas culpas, mas os ministros; não me fascina 
também o facho dos desumanos, que reduzem a cinzas as cabanas dos miseráveis, cuja sorte parece ser: 
nascer, sofrer, morrer; porque, Sr. presidente, esses monstros decerto desconhecem que os pastores e os 
reis nascem chorando. Enjeito com horror toda a celebridade criminosa, e por isso rogo a V. Exa. que, 
quando entender que me desvio da carreira que devo bater na discussão, haja de me advertir, porque não 
desejo perturbar a ordem pública, não desejo incendiar ou dar azo a que se incendeie o meu país. 

Tráfico de africanos. Ontem, falando eu sobre este objeto, V. Exa. fez-me uma pergunta que para mim 
foi de muito peso; portanto, Sr. presidente, a primeira coisa que eu rogo ao nobre ministro é que, quando 
aparecer negócio de certo peso, sobre que não se deve falar, que não o traga no seu relatório, para que um 
homem de pouca inteligência não entenda que deve analisar objetos tão melindrosos. Não falarei sobre a 
primeira parte da lei de 4 de setembro de 1850; todos conservam fresca memória do que sobre isto tem 
ocorrido. Quanto à segunda parte, eu só recomendarei ao nobre ministro que olhe com muita atenção para 
este objeto que se lembre de que uma lei que não se pode executar é uma porta aberta à imoralidade; que 
se lembre que esta segunda parte da lei traz os lavradores em sobressalto, que é necessário arrancar-lhes 
este temor para pacificar o Brasil. 

Nada mais direi sobre esta lei. 
Vamos agora, Sr. presidente, aos meios de acabar com o tráfico dos africanos, vamos ver o que diz o 

nobre ministro no relatório (lê): "Cumpre aproveitar a ocasião para afastar com prudência, mas com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



perseverança a escravatura das cidades para o campo, e depois do litoral para o centro; conseguido este 
resultado, o tráfico se tornará impossível". Ora, Sr. ministro, V. Exa. deveras entende que quando o nosso 
litoral não tiver escravos estará acabado o tráfico? Tá; não vá mais por diante a zombaria em um negócio 
tão sério. Ah! Sr. presidente bom seria que o Sr. ministro se lembrasse do modo como essa nação hoje tão 
soberba, essa nação que outrora foi o viveiro donde os romanos tiravam seus escravos, acabou com o 
tráfico. 

Depois que a Inglaterra, deixou de ser viveiro de onde Roma tirava os seus escravos, cujo número foi 
tão grande que muitos romanos possuíam para mais de vinte mil escravos, tornou-se com o rodear dos 
anos liberta e venturosa, dimanando toda a sua ventura de uma folha de papel, a Magna Carta, Senhora do 
tridente de Netuno, julgou-se senhora do mundo, e como monopolizadora do tráfico africano; de sorte que 
Liverpool, que era o centro deste tráfico desde 1730 a 1770, expediu do seu porto dois mil navios negreiros. 
Os quakers foram os primeiros a proclamar a liberdade dos negros em nome da religião; mas as suas vozes 
eram desprezadas pelos traficantes de carne humana. O historiador Roscoe, natural de Liverpool, levantou 
com força a sua voz contra essa carnificina em 1781; depois Wilberforce, metodista ardente, enquanto viveu 
trabalhou por abolir o tráfico, espalhando idéias religiosas sem se inquietar com idéias políticas; e chamou a 
si os homens ilustres de outras nações. Uma sociedade de Amis des Negres se formou em Paris, cujos 
membros mais ativos foram Brissot, Grégoire, Condorcet, La Fayette, Mirabeau. Fox veio dar grande auxílio 
a esses apóstolos empregando idéias mais terrestres, e susceptíveis de realização. Pitt, então ministro, 
procrastinava a proposição de um para outro ano, porque se travava de um comércio muito vantajoso, e que 
era tido em conta de um privilégio da Inglaterra, por causa da sua preponderância sobre os mares; mas logo 
que o eco da revolução de S. Domingos, cuja população era de vinte mil brancos, e de quinhentos mil 
escravos, respondeu à revolução francesa, Pitt se declarou campeão da filantropia, e fez em 1793 um 
patético discurso de duas horas, que sem dúvida terá sido lido e relido pelos meus nobres colegas. Desde 
então a Inglaterra tem empenhado todo o seu poder e grande soma de dinheiro para acabar com a 
escravidão, e as nações civilizadas a têm coadjuvado com os seus tratados, pois todos sabemos que a 
aliança de Viena tomou o título de santa por aí se tratar da abolição dos negros nas colônias, e dos brancos 
sobre as costas da Barbácia. Mas para acabar o tráfico, o que foi necessário? Foi necessário acabar a 
Inglaterra com a escravidão, conhecendo praticamente que as medidas parciais de pouco ou nada valiam. 

UM SR. SENADOR: – Nos Estados Unidos, não se acabou o tráfico, e não há ainda escravos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. COSTA FERREIRA: – Lembre-se o meu nobre colega do que lhe vou dizer: um traficante, um 
contrabandista, quando tem grande interesse de meter uma embarcação nos infernos, lá a vai meter. 

Eu não ignoro, Sr. presidente, que a tarefa de acabar com a escravidão no Brasil é espinhosa, 
demanda muita desteridade, trabalho, dinheiro e tempo; mas o Sr. ministro não vai abrir uma nova estrada, 
vai bater estrada já seguida pelos ingleses, pode com as devidas modificações às nossas circunstâncias 
marchar, ainda que devagar, por essa estrada. Se não temos já, Sr. presidente, meios pecuniários para 
serem indenizados os senhores dos escravos, valiosa medida de que se serviram os ingleses, esperemos 
sem desmoralizar a escravatura, nem amedrontar os senhores com medidas improfícuas, como são as que 
aponta no seu relatório o Sr. ministro. Sei belamente quanto as colônias inglesas sofreram com a abolição 
da escravatura, porém também sei que hoje são elas felizes reparando os grandes danos que tiveram pelo 
emprego de braços livres e introdução de máquinas, que, diminuindo o trabalho e gastos, multiplicam os 
produtos. Não seria acerto e de utilidade pública acabar-se quanto antes com a escravidão nas nossas 
fazendas nacionais, onde os escravos pouco produzem e são mal disciplinados? Não seria acerto acabar-se 
com a escravidão nos conventos dos nossos frades mendicantes, e nos conventos e fazendas das ordens 
monásticas? Como pode ter cabida no peito desses reverendos a mansidão evangélica com o rigor da 
escravidão? Se o Sr. ministro quer acabar com o tráfico, levado de uma verdadeira contrição, e não da 
atrição filha do meio das bombardas inglesas, procure outras medidas e postergue as que aponta no seu 
relatório. Ponha ombros à obra, e fique certo que encontrará apoio na maioria da nação. 

Vamos aos capuchinhos. Não me dirá o Sr. ministro quantos mil baiocos custa um capuchinho vindo 
da Itália? Não sabe! Pois nós mandamos vir esses religiosos e não sabemos em quanto importa cada um? 
Eu julgo que eles aqui chegam com avultada despesa, e que não desempenham a tarefa porque são 
chamados, de ilustrar e moralizar o povo, fazendo as vezes do nosso rude e desmoralizado clero, como nos 
informa o Sr. ministro. De onde vêm eles, Sr. presidente? Da Itália. Por que não têm eles lá moralizado e 
ilustrado os Lizaronis de Nápoles, cuja supina ignorância é tal, que com picante agudeza disse Mme. de 
Stael "que os Lazaronis vinham depositar no confessionário pecados anônimos, pois alguns até ignoravam 
os seus próprios nomes". Ora, se esses reverendos perderam a paciência evangélica de instruir e moralizar 
os seus patrícios, como poderão instruir aos nossos? O que não diria o nobre ministro dos nossos 
eclesiásticos se ele pudesse, em abono do que avançou citar um fato de estofa do seguinte? – Gasparoni, 
famoso capitão de ladrões da Itália, confessava-se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



todos os meses a um frade, recebendo a absolvição, jejuava e não cometia roubos e assassínios às sextas-
feiras, e chegou a cometer 143 assassinatos, tendo apenas 16 anos de idade! – Ah! Sr. presidente, como o 
Sr. ministro não faria triunfar a sua opinião se tão anticristão absolvição fora dada por um frade brasileiro! 

"Só temos, diz o Sr. ministro, 55 capuchinhos para as missões, quando só na província de Mato 
Grosso há 60 tribos conhecidas de índios selvagens que vivem errantes." Sr. presidente, conquanto seja 
opinião minha de que a população errante do Brasil não é tão exagerada como se diz; porque os homens 
no estado natural, não digo bem, Sr. presidente, o estado natural do homem é o da sociedade, e quanto 
mais culta é esta, tanto mais chegado está ele a seu estado natural; essas tribos errantes que vivem 
selvagem vida não podem crescer muito, pois são privadas dos meios necessários para o crescimento das 
nações; porém com isso não quero dizer que devemos dispensar missionários empregados na catequese 
dos indígenas, o que digo é que os barbadinhos pouco ou nada farão sem que o governo lance mão dos 
meios que outrora foram fornecidos aos jesuítas; e se há quem disto duvide, eu lhe perguntarei quantas 
tribos errantes têm esses missionários conduzido ao grêmio da civilização desde que chegaram ao Brasil? 
Eu não sei de uma só! Se o Sr. ministro sabe, grande favor me faria se me desse a conhecer. Se algumas 
tribos já fixas entre nós têm ganho em civilização, esse benefício podiam elas colher da catequese dos 
nossos frades, se o governo os empregara nesse sagrado mister: mas parece, Sr. presidente, que o Sr. 
ministro não tem pendor por missionários filhos do Brasil, porque o único religioso brasileiro que se tinha 
devotado à santa lida das missões, e que, como o afirmam documentos muito valiosos, orava com 
verdadeiro espírito apostólico, foi conduzido entre soldados de uma das nossas mais longínquas províncias, 
e preso nesta cidade, no quartel policial, e de lá levado, e retido no convento de Santo Antonio, de onde 
ignoro para onde o mandaram, por dizer no púlpito que Jesus Cristo e sua Santíssima Mãe eram liberais, 
segundo as folhas públicas publicaram, sem que até hoje fossem desmentidas. 

Se o nosso clero é ignorante e despido de moralidade, de quem será a culpa? Eu creio que do 
governo. Pois o Sr. ministro não pode ignorar que o dízimo só teve princípio tal qual chegou aos nossos 
dias, no século VIII, depois que os reis franceses se uniram aos pontífices, sendo antes coisa muito rara 
ouvir-se falar em pagar dízimo, como nos diz S. João Chrysostomo; e bem assim sabe o Sr. ministro que 
essa renda teve a divisão tripartita para o clero, fábrica das igrejas e pobres; e que com o correr dos tempos 
ficou ela pertencendo ao governo com o ônus de satisfazer esses encargos; e como os tem o governo 
satisfeito? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os pobres oferecem nas nossas ruas o melancólico quadro de miséria e de dor, e até alguns nelas 
exalam o último suspiro, ficando por muitas horas estirados no chão; as igrejas nas nossas províncias 
desabam, e desmoronam-se; o clero não encontra fontes onde possa beber a sã doutrina e ciência 
eclesiástica. Ora, se a tal ponto tem chegado o desleixo do governo no desempenho dos seus deveres, 
como quer o Sr. ministro encontrar bom saber e apurada moralidade do nosso clero?! Se o nobre ministro, 
em vez de empregar esses baiocos na condução dos barbadinhos, os empregar na criação de duas 
faculdades, teológica e canônica, não esquecendo o ensino da língua hebraica, em Olinda e S. Paulo; e se 
o Sr. ministro se não esquecer de criar seminários episcopais tão-somente, atento o estado das nossas 
rendas, com cadeiras de filosofia moral, de história eclesiástica, e de teologia dogmática e moral; pois os 
moços que quiserem abraçar o estado eclesiástico podem com muita facilidade de aprender fora dos 
seminários latim, e outros preparatórios; verá o nosso país superabundar de eclesiásticos de bom saber e 
sã moral, para os bispados, vigararias, e catequeses, sem mendigar em terra estranha barbadinhos do 
molde do que na província de Pernambuco prega que as almas de dois infelizes que morreram abafados no 
desabe da ribanceira de onde tiravam terra para um hospício, apenas se demoraram 24 horas no 
purgatório; sem dúvida esquecida esse reverendo de que tais fraudes espirituais muito mal tem feito à 
nossa religião, que não tem necessidade de embustes, pois ainda quando a sagrada página nos não 
dissera que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela, a sua puríssima moral nos diz que ela 
sempre prevalecerá à raiva e dictérios dos ímpios. Lance mão, Sr. ministro, destes meios, e postergue a 
favorita compreensão e penas corporais que no seu relatório julga indispensáveis para corrigir a parte do 
clero que despreza as penas eclesiásticas. Compressão, penas corporais, podem fazer de um ruim padre 
um bom hipócrita, um ateu com Deus nos lábios, mas nunca um verdadeiro ministro de Jesus Cristo. 

Juízes. Nunca me fatigarei de repetir que o Brasil não poderá ter boa administração de justiça sem 
que se siga a regra adotada por todas as nações cultas – poucos juízes, bem pagos e independentes. – 
Seguiu o nobre ministro esta regra na sua reforma? Não, Sr. presidente; ele formou um exército de juízes 
pobres e essencialmente obedientes!! Qual tem sido o resultado? Um desgosto geral lavra no nosso país, 
uma gritaria dos povos contra os nossos juízes; e até um nobre deputado, íntimo amigo e forte escudo do 
Sr. ministro, deu corpo a essa gritaria dizendo na assembléia provincial do Rio Grande do Sul que o 
supremo tribunal de justiça tinha muitos membros corruptíssimos: e o Sr. ministro, quando eu lhe perguntei 
se esse dito tinha algum fundamento, não se dignou responder-me, e nem sequer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



afastar com algumas palavras tão feia nódoa lançada sobre o nosso supremo tribunal de justiça! Se tal é o 
emperramento do Sr. ministro, eu nada mais direi. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu tenho de fazer ainda algumas reflexões relativamente a alguns objetos 
que não foram tomados em consideração por S. Exª. o Sr. ministro da justiça. 

Eu no meu primeiro discurso falei acerca do tráfico de africanos; disse que, tendo sido S. Exª. tão 
benévolo como era, naturalmente havia de aproveitar a ocasião para dar algumas informações mais ao 
senado relativamente ao tráfico. Antes de dizer o objeto sobre que desejava ouvir mais algumas 
explicações, julgo conveniente dar a mesma satisfação que já dei no último meu discurso. 

Eu sinto sumamente que a discussão do orçamento se prolongue; mas este sentimento e pesar não 
há de forma alguma impor-me a necessidade de não aproveitar esta ocasião para elucidar objetos sobre os 
quais eu tenho de votar quantias. Esta é a marcha que sempre segui. Eu não tratarei na discussão do 
orçamento de objetos abstratos, de assuntos que não estejam consignados no orçamento, e acerca dos 
quais não tenha de votar alguma quantia; mais acerca daqueles sobre os quais eu tenha de votar quantias, 
não posso, conscienciosamente falando, deixar de pedir esclarecimentos a S. Exª. Lamento que o 
orçamento viesse tão tarde para o senado, circunstância que pode anular o voto do senado a respeito do 
orçamento, de uma lei vital para o país. Em uma ocasião, em uma época em que pessoas mal avisadas, ou 
que não têm aprofundado o sistema político que nos rege, julgam que o senado é um corpo nulo, que é uma 
roda que não tem uso, é nesta ocasião que desejo pelo contrário mostrar que o senado é uma roda 
utilíssima na grande máquina social que o senado se esmera em preencher o grande dever que lhe incube 
a constituição, de consolidar, de conservar as instituições do país. É preciso portanto, que o senado tome 
na discussão da lei do orçamento aquela parte que lhe incube a constituição com todo o esmero. Eis a 
razão por que eu tenho pedido nesta ocasião mais de uma vez a palavra, mais do que em outras ocasiões, 
contentando-me apenas com falar duas vezes. É já a terceira vez que falo: estou dentro do regimento da 
câmara dos deputados, que admite uma vez a palavra para explicar. Se o orçamento tivesse vindo da 
câmara dos Srs. deputados em época competente, que nos desse todo o tempo para discuti-lo, decerto que 
a discussão estaria mais adiantada; a culpa porém não é do senado. Para o ano que vem, Sr. presidente, é 
bom que o senado se lembre da proposta feita pelo falecido benemérito marquês de Barbacena, para obstar 
a que o orçamento seja discutido nesta casa de chofre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As observações, Sr. presidente, a que me referi no princípio do meu discurso, são: – que nós 
vamos despender com o tráfico 25:000$ –, que a questão do tráfico está ligada à conservação, 
sustentação e civilização dos africanos livres que se acham no nosso país. Não tendo informação 
alguma no relatório de S. Exª. o Sr. ministro a respeito das medidas que o governo tem empregado 
para conseguir estes fins, julgava que a ocasião era azada para que S. Exª. se explicasse a este 
respeito, e muito principalmente qual é a medida que o governo tem adotado, ou pretende adotar 
para educar os filhos e filhas das africanas livres. Algumas destas africanas têm sido entregues a 
particulares (como também africanos), é provável que tenham tido descendência; devo perguntar: 
1º, qual é o sistema de registro que se tem adotado para se conhecer o número de descendentes 
das africanas livres entregues a particulares, e que se acham em estabelecimentos públicos; 2º, 
qual o sistema de educação que se tem adotado relativamente à descendência das africanas livres 
que têm sido depositadas nos estabelecimentos públicos. 

Estas questões, Sr. presidente, são de momento. É bom que nós as façamos aqui, para que 
diplomaticamente não sejam elas tomadas em consideração. Eu espero que S. Exª., com aquela 
benevolência que o caracteriza, tendo em atenção estas minhas observações, para o ano terá a 
bondade de informar ao corpo legislativo no seu relatório tudo quanto há relativo aos registros de 
que falei; naturalmente tendo procedido primeiro aos exames e pesquisas, para o que sem dúvida 
é necessário expedir ordens convenientes. 

Sr. presidente, eu também me conformo com a opinião do honrado membro pelo Maranhão 
quando se referiu aos capuchinhos. Eu não estou tão convencido da utilidade destes padres: esta 
despesa em minha consciência creio que é inútil, que outro deve ser o sistema adotado pelo 
governo, pelo país, para melhorar os indígenas: lembrarei um que me parece que oferece 
vantagem. O honrado ministro da célebre instituição dos Eudistas, desses eclesiásticos seculares, 
criada por João Eudes, pai do célebre Mezeray em 1843, com o fim de serem missionários. Se nós 
pudermos conseguir instituição semelhante a esta de padres brasileiros, os quais, falando a 
língua, interessados como devem estar no desenvolvimento da prosperidade do país, com os 
nossos costumes e maneiras, estou certo que se preencherá mais o fim a que nos propomos do 
que por meio dos capuchinhos, desses padres que não falam a língua, que não têm os nossos 
costumes, que não têm as nossas maneiras. As despesas também creio que serão menores. 

Se alguém me disser que há dificuldades para se pôr em prática este sistema, por falta de 
padres brasileiros, que na realidade sente o país, eu poderei lembrar ao senado o que disse S. Exª. 
relativamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aos padres de Santo Antonio. S. Exª. disse que era preciso pensionar estes padres que não têm que comer, 
em conseqüência do sistema adotado de se não enterrar mais defuntos nas igrejas. Ora, se se quisesse 
congregar estes padres, ou pelo mesmo sistema, ou por outro melhor, porém tendo por fim o mesmo, nós 
teríamos conseguido já muita coisa; mas enfim o ponto é principiar a adotar o sistema, porque depois se 
encontrarmos dificuldades, se elas não forem invencíveis, serão destruídas. Que os capuchinhos não 
podem prestar o serviço que nós pretendemos, disso estou convencido. Lamento que nesta ocasião S. Exª. 
ainda não desse no seu relatório o resultado das vantagens conseguidas dos capuchinhos de um modo tal 
que o senado pudesse concluir alguma coisa de positivo sobre a questão de utilidade. S. Exª. fala em tese, 
fala em geral, não desceu àqueles dados únicos que nos poderiam convencer da utilidade desses padres. 

Sr. presidente, também lamento que S. Exª. tivesse reduzido toda a reforma das relações do império 
a divisão da relação da corte em duas. Estou persuadido que há de ser grande vantagem esta divisão, 
porque na realidade a relação da corte tem um distrito tal que me fez crer que o número pequeno que S. 
Exª. achou nas apelações vindas de fora do município neutro é mais devido às dificuldades de trazer essas 
apelações para a corte do que ao pequeno número das contendas judiciárias. Convencido deste fato, eu 
desejo que se realize quanto antes essa divisão que S. Exª. tem em vista e que nos diz, até um certo ponto 
de acordo com o que nos promete a constituição relativamente à organização judiciária, tomando por base a 
comodidade dos povos. Este princípio, senhores, é de uma tal importância, que, adotado ele, e 
devidamente organizado, as instituições absolutas ou do governo absoluto, são de certo modo minoradas 
nos seus resultados, isto é, os povos com uma boa e saudável administração de justiça, cômoda, 
esquecem-se do prejuízo que sofrem nos seus direitos de liberdade civil e política nesses países onde as 
fórmulas do governo absoluto são adotadas. Se não é a primeira, é uma das primeiras necessidades que 
cumpre seja completamente satisfeita. Ora, se isto é assim nos países representativos, onde todos mais 
devem conhecer de seus direitos, não satisfazendo-se esta importante necessidade, o resultado deve ser o 
desgosto. Portanto, eu espero que S. Exª. não deixará de meditar um projeto que corresponda, sem 
demasiado aumentar os sacrifícios do tesouro, a este fim que também creio que é o fim que S. Exª. tem em 
vista, porque deve interessar-se no desenvolvimento de todos os preceitos constitucionais para serem 
desenvolvidos por tal forma, que os povos gozem não só da sua liberdade política como de seus direitos 
civis. 

Já se vê, portanto, que eu muito espero do nobre ministro na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sessão seguinte, não só a este respeito, mas a muitos outros respeitos... 
O SR. D. MANOEL: – Deus nos livre que ele continue. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, a polícia diz S. Exª. que necessita também de alguns 

melhoramentos. Estou inteiramente de acordo com S. Exª.: pode S. Exª. ficar certo que aqui no senado 
achará o meu apoio para os melhoramentos que S. Exª. oferecer, porque confio que eles serão sempre 
baseados nos princípios que têm servido de norma às nações livres. S. Exª. não há de limitar-se à criação 
dos watchmen, ou dos serenos, porque aqueles já hoje não existem. Na Inglaterra, onde havia watchmen, já 
não há, a experiência mostrou que eles eram prejudiciais em vez de serem úteis, porque gritando as horas, 
advertiam os ladrões de sua presença, e a luz que traziam na mão fazia com que os mesmos ladrões 
conhecessem a direção que tomavam; por isso com toda a sabedoria sir Robert Peel, que então era Mr. 
Peel, nesse célebre projeto de reforma policial, os extinguiu e criou esse utilíssimo corpo de policemen, que 
faz com que a cidade de Londres seja policiada de modo que creio não há cidade do mundo que goze de 
mais perfeita tranqüilidade ou de melhor polícia. 

Esse sistema é bom adotar-se, mas naquela parte em que nós o podemos adotar atentas as nossas 
circunstâncias. Com esta reforma muito provavelmente S. Exª. há de meditar outras; mas que é necessário 
reformar a polícia, é indubitável; até porque a despesa que atualmente se faz com a polícia é já grande. 
Desde que exceda de 100:000$ para obter-se o resultado que nós obtemos, suponho demasiado; mas, no 
entretanto, nesta parte pode S. Exª. contar que hei de dar o meu voto por aquilo que S. Exª. me indicar, 
porque eu a respeito de polícia, desde que deposito confiança no ministério, não desejo diminuir um seitil; 
não quero tomar sobre mim a responsabilidade de acontecimentos talvez desastrosos para o país, e que 
podem até um certo ponto indicar falta de civilização dele. 

O SR. D. MANOEL: – Assim se explicasse bem a quota que não fosse para a imprensa. 
O SR. MONTEZUMA: – É exatamente sobre o que diz o honrado membro pelo Rio Grande do Norte, 

que consiste a minha confiança. Se eu acreditasse que estes dinheiros não eram bem aplicados, ou que 
não eram aplicados da maneira que a lei quer, não votaria por eles. 

O SR. D. MANOEL: – Pode acreditar sem receio. 
O SR. MONTEZUMA: – É justamente sobre este ponto que versa, ou que consiste a confiança que eu 

dou ao governo. 
O SR. D. MANOEL: – Eu não lhe dou nenhuma. 
O SR. MONTEZUMA: – O honrado membro pelo Rio Grande do Norte está no seu direito 

completamente quando nega confiança a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



este ou aquele ministério, mas não pode de forma alguma estranhar que eu deposite essa 
confiança que acabei de declarar. Estou bem certo que o nobre senador me fez justiça, que está 
mesmo dizendo dentro do seu coração que eu tenho razão, bem que S. Exª. não vote como eu 
voto. 

O SR. D. MANOEL: – Sempre era bom que nos informasse quanto se gasta com a 
imprensa, era uma curiosidade que eu tinha; queria saber quanto se gastava para nos 
mimosearem com bons artigos. 

O SR. MONTEZUMA: – É este um tal objeto, sobre que se tem dito tanto, sobre que eu 
mesmo disse muito quando estava na oposição, que a falar a verdade, não pode ser discutido, 
porque depende realmente das impressões que temos relativamente ao governo. Quando se está 
na oposição, ordinariamente estes objetos são vistos como por olhos ictéricos, isto é, com a 
mesma cor que eles possuem. Por isso o honrado membro pelo Rio Grande do Norte há de me 
permitir que eu passe a outro objeto. 

O SR. D. MANOEL: – Pois não!... Eu não faço senão dar os meus apartes. É bem bom modo 
de vida fazer um artigo, e – dá cá tanto. Que lástima! 

O SR. MONTEZUMA: – Era bom, Sr. presidente, que o honrado ministro da justiça se 
tivesse já dirigido por alguma proposta ao corpo legislativo relativamente ao que ele entende que 
é útil, e que eu também entendo, sobre a casa de correção, quando no seu relatório diz que julga 
ser conveniente empregar em apólices da dívida pública e inalienáveis a receita dos 
estabelecimentos acessórios da casa de correção. Eu julgo que é preciso disposição legislativa a 
este respeito, e ela deve adotar-se, porque, como diz S. Exª., nós diminuiríamos muito para o 
futuro as despesas com a casa da correção, que já têm sido enormes, e que creio que não satisfará 
todos os fins que a autoridade pública se deve propor relativamente às casas de correção. Nós 
temos necessidade de uma outra casa, temos necessidade de uma cadeia, porque a casa de 
correção é verdadeiramente uma penitenciária. Ora, não é nas penitenciárias que se devem meter 
os que ainda não estão julgados; é indispensável que tenhamos uma cadeia, porque o edifício que 
atualmente serve é o menos azado que se podia descobrir. É isto que eu desejo que S. Exª. tome 
também em consideração, e que o corpo legislativo não há de deixar de votar. 

É verdade que nas emendas ou no relatório de S. Exª. já se fala em aplicar as sobras dos 
fundos aplicados para a casa de correção para uma outra casa que creio que é chamada casa 
celular. Ora, também creio que esta casa não desobrigará o corpo legislativo de mandar construir 
uma cadeia, uma casa de detenção; esta é que nós não temos, e que é preciso em uma capital 
destas ver meio de a edificar, ou de tê-la por alguma outra forma, porque a salubridade e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



todas as razões que o honrado ministro lembra no seu relatório, em virtude do preceito 
constitucional, assim o exigem; enfim, por mil motivos temos de tomar em consideração este 
objeto. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado. Eu aplicaria a despesa que se faz com a imprensa para esse 
objeto. 

O SR. MONTEZUMA: – Se ela se faz... porque isto é o que não sei, e mesmo não posso 
saber, porque nesta ocasião recordo-me de que sendo membro da oposição, e perguntando ao 
honrado ministro da justiça de então quais eram as despesas secretas que se faziam por essa 
repartição com espiões provocadores, ele respondeu-me: "se isto é secreto, como hei de 
declarar?" 

O SR. D. MANOEL: – Sobre a imprensa?... Não é secreto. 
O SR. MONTEZUMA: – Ora, já vê o honrado membro que não posso entrar nesse exame; 

estou mesmo persuadido que se não prova de forma alguma aquilo que o honrado membro disse. 
O SR. D. MANOEL: – Assim soubesse eu outras coisas como sei essa. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, V. Exª. vê o extremo desejo que tenho de não 

demorar a discussão, limitando unicamente o meu discurso a verdadeiras necessidades públicas. 
Desde já declaro que não insisto nas informações que tenho pedido se S. Exª. não as der já, 
porque provavelmente hoje votaremos. O que eu desejo é consignar minhas opiniões nos debates 
do senado; com isto estou plenamente satisfeito. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Uma vez que o nobre senador me permite deixar de dar 
imediatamente estas informações, aproveitar-me-ei da sua concessão. 

Não havendo mais quem peça a palavra sobre o artigo, julga-se discutido. 
Retira-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que foi recebido, e procedendo-

se à votação é aprovado o artigo da proposta com as emendas da outra câmara. 
Estando presente o Sr. senador ministro da fazenda, entra em 2ª discussão o art. 7º da 

proposta, que trata da repartição da fazenda com as emendas da outra câmara. 
O SR. MONTEZUMA: – Tomo a palavra para pedir ao honrado ministro da fazenda que haja 

de dar algumas explicações a respeito do juízo que faz sobre as vantagens que tem o Brasil na 
continuação da nossa agência em Londres, que é um objeto de suma importância. 

Eu não sei se o senado quer votar já; se quer, desisto da palavra, poderei fazer as minhas 
observações na terceira discussão. 

O SR. D. MANOEL: – Não se discutir nada é o verdadeiro. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, o contrato feito entre o Brasil e alguns negociantes 

ingleses que atualmente constituem o que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



se chama agência do Brasil, em Londres, estipulou condições onerosas para o governo do Brasil e 
também para aquela agência. Eu estou convencido que a criação daquela agência foi filha 
absolutamente das necessidades do momento. Se eu me recordo com exatidão, o nobre ministro 
da fazenda de então, que era o honrado membro pela província do Ceará, não estando satisfeito 
com o método que se seguia até então, nem mesmo com a maneira por que eram feitas as 
transações e se davam os suprimentos em Londres ao governo do Brasil, desejando dar uma 
melhor forma e estabelecer mesmo maior economia nos suprimentos, tratou de criar uma agência 
em Londres. Então era a casa de Samuel Phillips que ali se encarregava de todas as transações 
relativas ao governo do Brasil. O honrado membro a quem me refiro, então ministro da fazenda, 
tirando a agência desta casa, colocou-a nas mãos de uma comissão composta de três negociantes 
da melhor nota e crédito da cidade de Londres. Sendo as condições que então se estipularam 
filhas, no meu conceito, como disse, da necessidade urgente em que se achou o governo de então, 
e não tendo até hoje havido nenhuma alteração nessas condições, creio eu, tanto quanto posso 
saber, desejava que o honrado ministro dissesse se acaso ele ainda crê que aquele contrato deve 
continuar; se ainda crê que a situação do Brasil, a meu ver próspera, é tal que ainda exija tudo 
quanto ali se estipulou. 

Eu não quero por esta forma dizer que se altere o contrato. Se há tempo fixo nele, se este 
prazo ainda não tem decorrido, evidente é que se deve respeitar o contrato; mas se o prazo já 
acabou, se nós não tivermos grandes vantagens na continuação desse contrato, na existência 
dessa agência, eu julgaria talvez oportuna a ocasião para estabelecer outra coisa. O senado vê... 
peço-lhe que aprecie a dúvida com que eu falo. Eu digo "talvez" porque não é possível que uma 
pessoa na minha posição esteja ao fato de todas as circunstâncias em que a administração pública 
se acha a tal respeito. E não sei se é esta a ocasião azada para desprevenir o senado daquilo que 
em outra sessão um honrado membro disse relativamente a ser eu conselheiro de estado. Eu 
desejo que esse honrado membro saiba que sou conselheiro de estado extraordinário, que não 
tenho seção, que sou conselheiro de estado, por conseqüência, que não pode estar ao fato dos 
trabalhos ou princípios da administração, e muito menos dos seus segredos. Por isso não leve a 
mal o honrado membro a quem me refiro que eu faça perguntas desta natureza... 

O SR. D. MANOEL: – Pelo contrário, levo muito a bem. 
O SR. MONTEZUMA: – ...nem as creia filhas de subterfúgios da minha parte. 
O SR. D. MANOEL: – Não creio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. MONTEZUMA: – A agência em Londres, Sr. presidente, é útil a certos respeitos, 
porém ela impõe encargos que são pesados; e como a administração da fazenda tem sido tão 
previdente que não deixa os nossos fundos desamparados na Inglaterra, pelo contrário neste 
mesmo relatório nos afirma que já tem uma quantia não pequena para satisfazer aos encargos da 
dívida externa, e por outro lado eu vejo que a situação financeira do nosso país é sem dúvida 
alguma próspera, creio que, contando com as luzes administrativas do honrado ministro, nós 
estaremos já em circunstâncias de poder, não digo extinguir a agência, mas se for precisa a sua 
continuação, que seja com condições mais favoráveis do que aquelas a que nos obrigamos em um 
caso absolutamente de necessidade. 

Se eu estou em erro quando afirmo ao senado que a criação daquela agência foi filha da 
necessidade urgente, o honrado membro pela província do Ceará pode ilustrar o senado... Mas 
agora, por um aparte que me dá o mesmo honrado membro, vejo que confirma a mesma opinião 
que acabo de expender ao senado, isto é, que a criação daquela agência foi filha de absoluta 
necessidade. Era preciso tirar das mãos de uma casa a direção dos nossos fundos e colocá-la em 
outra... 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Com mais vantagem. 
O SR. MONTEZUMA: – ...com mais vantagem, e não sei mesmo se acaso da parte dessa 

casa havia nessa ocasião algum despeito, que queria forçar o governo do Brasil a sujeitar-se a 
condições... 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Muito duras. 
O SR. MONTEZUMA: – ...como diz o honrado membro agora no seu aparte, muito duras. 
Eu não sei se acaso posso agora afirmar com exatidão que, dos países da América do Sul, 

nós somos o único que temos uma agência montada pela forma por que ali se acha, com as 
condições onerosas da nossa parte, que o honrado membro pela província do Rio de Janeiro, 
digno ministro da fazenda, poderá, aproveitando esta ocasião, expor ao senado; ele poderá expor 
as condições favoráveis e desfavoráveis, e o senado avaliar. Eu creio mesmo que sendo ministro 
plenipotenciário em Londres, tive ocasião de fazer algumas observações relativas às condições 
daquela agência, e até mesmo em relação a uns balancetes que por ordem do governo era a 
agência obrigada a remeter por todos os paquetes que partiam da Inglaterra. Enfim, Sr. 
presidente, se o honrado ministro julgar conveniente dar estas informações ao senado a este 
respeito, creio que não posso ser acusado de ter ocupado inutilmente a sua atenção. 

Sr. presidente, o ministério da fazenda, pelo que diz respeito à despesa, é talvez aquele que 
menos gasta, é talvez este o orçamento sobre cujas parcelas pouco ou nada se pode dizer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – São menos contestáveis. 
O SR. MONTEZUMA: – Por isso não é neste artigo que nós nos esforçaremos por satisfazer 

o dever da discussão; há de ser muito provavelmente quando se tratar da receita, e de alguns 
artigos aditivos das disposições gerais. 

Por falar em artigos aditivos, esqueci-me, quando discuti o orçamento da justiça, nas razões 
que dei para desculpar o tempo que eu tinha roubado ao senado com a discussão daquele 
orçamento, dizer que quem tinha tido a culpa era aquele ou aqueles que vão inserir na lei do 
orçamento artigos que de forma alguma, no conceito de muitos parlamentares, devem fazer parte 
do orçamento. Eu não tenho, é verdade, tratado desses artigos, mas o tempo que se deseja 
poupar agora não é pelos artigos que se discutem, mas é por aqueles que se hão de discutir. É 
receando que a discussão dos artigos aditivos tome uma expansão extraordinária, que desde já se 
quer encurtar a discussão, para termos tempo para eles. Mas quem tem a culpa de aparecerem 53 
artigos nas disposições gerais, e que se faça da lei do orçamento uma verdadeira arca de Noé? 

Sr. presidente, eu creio que sobre a despesa da repartição de que se trata pouco há que 
dizer; mas eu não me sentarei antes de render um tributo à administração do nosso país, é a 
exígua porcentagem que aparece com a fiscalização e arrecadação da renda de importação. 
(Apoiados.) Na verdade, se nós compararmos aquilo que em outros países se despende com este 
gênero de serviço público, havemos de ver que a porcentagem despendida com esta fiscalização e 
arrecadação é sem dúvida alguma uma prova de que a nossa administração não está tão mal 
montada como talvez se acredite na Europa, que nós não estamos tão atrasados em princípios 
administrativos como alguém crê; também que o caráter moral do Brasil não é esse que alguns 
escritores têm procurado fazer acreditar. (Apoiados.) O que disse a respeito da porcentagem 
concernente à fiscalização e arrecadação da renda de importação, aplica-se também à renda 
proveniente da exportação. 

Eis, Sr. presidente, o que julgo dever dizer relativamente ao que se acha no orçamento da 
despesa desta repartição. 

O SR. RODRIGUES TORRES (Ministro da Fazenda): – Sr. presidente, não pude bem 
compreender o alcance das observações do honrado membro relativamente à nossa agência de 
Londres; não sei se o honrado membro quis dar a entender que as condições com que ela 
desempenha o serviço de que está encarregada são nimiamente onerosas, ou antes se quis 
inculcar que devemos acabar com a agência porque é uma criação nova e desnecessária. 

A agência em Londres não é criação nova por certo. A atual foi criada, é verdade, pelo 
honrado membro pelo Ceará em substituição a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



outra agência que se tinha estabelecido quando se acabou com a caixa de Londres, caixa que o 
estado ali mantinha por sua própria conta. Ora, se as condições com que a agência de Londres se 
encarregou do serviço de receber e pagar os fundos que recebe, além da despesa do corpo 
diplomático e das encomendas do governo e dos dividendos da dívida externa, se essas condições 
são onerosas o fato é que até agora o governo não tem achado quem se encarregue deste serviço 
com condições mais razoáveis. Que uma agência em Londres é de absoluta necessidade parece-
me fora de dúvida, o que é preciso é que logo que achemos quem tome aqueles encargos com 
condições mais vantajosas, substituamos a agência atual por outra. O Sr. Baptista de Oliveira o 
que fez foi substituir a agência de três banqueiros pela de um único indivíduo, e substituiu-a 
porque entendeu que esta agência desempenhava com melhores condições para o país o serviço 
que tinha de fazer e talvez mesmo com mais zelo pelos interesses do Brasil, do que o agente que 
até então estava encarregado desse serviço (apoiados), mas não se fez uma criação nova. 

Eu, Sr. presidente, não digo ao senado que não tenha de melhorar a agência se achar quem 
faça o serviço de que ela está encarregada com condições mais vantajosas, mas por ora não tem 
sido isso possível por se não ter achado ninguém. Ora, quanto às condições da agência atual, não 
me parecem onerosas. A única condição que se poderia achar onerosa à vista do contrato era ter 
ela de pagar pelas quantias que recebesse, juros menos avantajados do que os das quantias que 
adiantasse ao Brasil; mas essa mesma condição praticamente não é executada, isto é, a agência 
paga pelos fundos que tem em seu poder o mesmo que recebe dos fundos que nos adianta. Não é 
isto do contrato é verdade. Pelo contrato tínhamo-nos comprometido a receber um por cento 
menos do que aquilo que pagamos, mas a agência praticamente não faz isso. Essa condição que à 
vista do contrato poderia parecer mais onerosa, essa mesma não é hoje executada tal como se 
estipulou; é executada de uma maneira mais vantajosa aos interesses do Brasil. Mas, torno a dizer, 
o governo por certo logo que lhe seja possível ou reduzir o contrato a condições mais vantajosas 
com essa mesma agências, ou contratar com outra por tais condições, não deixará de o fazer. 

Creio que é a única informação que o honrado membro teve a bondade de exigir de mim; se 
o não satisfiz completamente é porque não compreendi bem o alcance das suas observações. 

O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, pelo que ouvi não fui suficientemente claro quando 
falei a primeira vez. Eu explico o que queria dizer. 

V. Exª. sabe que por ocasião da independência fizeram-se empréstimos. Para a criação 
destes empréstimos, pagamento de dividendos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e mais transações relativas a despesas públicas, criou-se uma caixa em Londres, caixa que esteve 
colocada na legação do Brasil naquela cidade. As câmaras levaram muito a mal depois a maneira 
por que esta caixa foi administrada e foi extinta. Isto deu ocasião a que o falecido visconde de 
Itabaiana desse explicações, creio eu que por um folheto que imprimiu, as quais lhe fazem muita 
honra e provam que na realidade ele não era em nada merecedor daquilo que se havia dito no 
corpo legislativo. A sua honra, e hoje a sua memória, ficou ilesa. 

Extinta esta caixa, começaram-se a fazer as transações do Brasil como era possível fazerem-
se. A casa de Samuel Phillips era justamente aquela que mais transações fazia com o Brasil; tendo 
aqui uma casa, tratava-se com esta a remessa dos fundos e todas as demais transações; a mesma 
casa lá executava aquilo que o governo do Brasil queria. Não havia, creio eu, verdadeiramente um 
contrato com estipulações onerosas de lado a lado, ou, como se costuma dizer, bilateral, como o 
que o Sr. Candido Baptista, negando as transações àquela casa, estabeleceu com as casas de Mr. 
King, Thompson e outro. Estes três negociantes constituíram então o que se chama agência do 
Brasil. 

Fez-se um contrato, estabeleceram-se, como eu disse, condições onerosas para ambas as 
partes, e entre elas havia a de se pagarem 5 por cento de todos os adiantamentos ou avanços 
feitos pela agência para suprir os encargos do governo do Brasil. Havia também, ou há ainda, uma 
porcentagem que ela recebia da venda de todos os gêneros que o governo do Brasil costuma 
enviar para suprimento dos seus encargos em Londres. 

Ora, Sr. presidente, a primeira condição de 5 por cento creio que é demasiado onerosa no 
estado em que existem atualmente os capitais na Europa, e principalmente em Londres. Acho 
também que é demasiada a porcentagem que se paga pela venda dos gêneros que o Brasil envia 
para a Europa, a fim de ali ocorrer aos seus encargos, o que estabelece uma espécie de monopólio 
acerca da venda desses gêneros. Eu não quero dizer no senado nada que obrigue a administração 
da fazenda a alterar o contrato... 

O Sr. Ministro da Fazenda dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. MONTEZUMA: – Como o honrado ministro me diz que o contrato está em termos de 

acabar, então cessa a questão. 
(Há outro aparte.) 

Diz muito bem o honrado membro, já se fez uma alteração, que foi estabelecer o juro 
recíproco; isso não existia, o que prova que as condições eram onerosas. O Brasil não recebia dos 
seus capitais na agência o que a agência recebia dos capitais que adiantava. Eis o que quis dizer, e 
que me parece que atualmente o governo do Brasil está 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



em circunstâncias de poder tomar mais alguma providência, como também creio que alguma coisa se há de 
fazer relativamente à nossa dívida externa daqui a um ano ou dois. 

Eu com as minhas palavras desejei somente despertar a atenção do nobre ministro a este respeito, 
não quis de maneira alguma induzir o ministério a tomar já uma medida. A minha intenção não foi também 
desacreditar as transações feitas com aquela agência; e também não deixei de reconhecer o princípio 
lembrado por S. Exª. que a todo o tempo que o governo julgar que pode livrar-se deste ou daquele encargo, 
ou achar que esta ou aquela transação se pode realizar com mais vantagem, o há de fazer. O que desejei, 
repito, foi despertar a atenção do governo a respeito daquela agência. Como S. Exª. diz que o contrato está 
em termos de ser terminado, bem que não me diz se está acabado... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não foi anunciado ainda. 
O SR. MONTEZUMA: – Também eu não quero com minhas palavras fazer crer ao país que o contrato 

há de ser acabado, porque a tal respeito é necessário a maior prudência da parte daquele que tem de falar 
em público, porque as suas palavras se refletem naquele país, e eu não desejo prejudicar qualquer medida 
que o governo haja de tomar. Porém o meu dever, como senador, era despertar a atenção do nobre 
ministro, porque estou convencido que algumas das condições são demasiado onerosas. Pelo que, porém, 
me assevera o Sr. ministro, algumas das condições que eu considerava onerosas desapareceram, ou não 
se executa tal qual se tratou. Se eu tivesse na minha mão o contrato, poderia talvez ser mais explícito. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, deploro o uso que se tem introduzido de mandar-se o orçamento 
para esta casa em fins de agosto. Por esta maneira o senado, ou há de dar ocasião a uma grande 
prorrogação, que muitas vezes não convém, ou então há de votar o orçamento quase sem discussão, sem 
exame, vendo-se assim obrigada a subscrever a tudo quanto quer e decreta a câmara dos Srs. deputados. 
Ora, os inconvenientes deste mau uso, ou antes abuso, são palpáveis, por diferentes vezes têm sido 
expostos à consideração do corpo legislativo. 

Não sou eu por certo, Sr. presidente, o mais habilitado, antes reconheço que sou o menos habilitado 
para discutir o orçamento da fazenda, principalmente na parte relativa à despesa; mas aproveitarei a 
ocasião para fazer algumas reflexões acerca da última reforma que o nobre ministro da fazenda fez no 
tesouro, em virtude da autorização que para isso obteve do corpo legislativo. Eu também contribuí com o 
meu voto para essa autorização. 

Note o senado que o Sr. ministro da fazenda apresentou ao corpo legislativo um projeto sobre a 
reforma do tesouro, e o corpo legislativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



levou a sua confiança no nobre ministro a ponto tal que preferiu uma resolução que existia na 
casa vinda da câmara dos Srs. deputados, pela qual o governo era autorizado a reformar o tesouro 
como entendesse, e a pôr logo em execução essa reforma. De maneira que o corpo legislativo fez 
mais ainda do que pediu o ministério. Eu confesso que também concorri para que passasse essa 
autorização tão ampla; mas hoje estou arrependido desse voto que dei, porque o Sr. ministro da 
fazenda abusou da autorização. Abusou, primeiramente, dando largos ordenados, aumentando os 
vencimentos de todos os empregados, principalmente os dos quatro Srs. bispos do tesouro, como 
se disse na câmara dos Srs. deputados, isto é, os quatro funcionários que compõem o conselho do 
tesouro. 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – A reforma é dependente de aprovação. 
O SR. D. MANOEL: – Ora, V. Exª. bem sabe o que é essa dependência, é uma palavra vã, 

inútil. A reforma está feita, meus senhores, e há de ser aprovada talvez sem discussão. Já viu 
alguma reforma reprovada? Está feita, os bem-aventurados que estão gozando dos pingues 
ordenados podem estar certos de continuar enquanto o governo os não demitir. 

Pois, senhores, um ministro do supremo tribunal de justiça, que de ordinário conta 30 e 
mais anos de serviço, está reduzido ao ordenado de 4:000$, e de mais a mais não pode acumular 
qualquer outro emprego, exceto o de senador ou de deputado; um membro da relação, que tem 
20 e tantos anos de serviço, está reduzido a 2:800$; os mesmos conselheiros de estado estão 
reduzidos a uma módica gratificação de 200$ por mês; como é que se vai dar aos quatro senhores 
bispos do tesouro 400$ por mês, ou doze mil cruzados por ano? Isto é justo, principalmente 
quando o Sr. ministro da fazenda se está preparando para fazer importantes operações de crédito 
a fim de solvermos por qualquer maneira uma parte da nossa dívida que deve pagar-se em 1853? 
Pois os quatro senhores bispos do tesouro não estavam bem pagos com 4:000$? Não era 
ordenado suficiente para viverem, mormente comparado com os das outras classes da sociedade? 
Mas, não, os empregados do tesouro são hoje os mais felizes de todos; o Sr. ministro da fazenda, 
usando largamente da autorização que lhe foi concedida, aumentou os ordenados sem atender 
primeiramente às circunstâncias do país, e em segundo lugar ao justo clamor que essa medida ia 
levantar nas mais classes da sociedade, que não são tão bem remuneradas. 

Pois um empregado do tesouro pode ter mais trabalho do que um desembargador da 
relação da corte? O empregado do tesouro é obrigado a trabalhar as 6 horas do regulamento, isto 
é, das 9 até às 3, e em se fechando as portas do tesouro não tem mais que fazer; um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



desembargador da relação da corte precisa às vezes trabalhar 8 a 10 horas por dia para não se 
atrasar com os seus autos. Eu não sou desembargador, mas muito poucas vezes me deitei, 
estando no exercício da minha vara, sem trabalhar dez horas por dia; o que farão os Srs. 
desembargadores na corte que levam para casa, como eu vejo por um que me é muito conjunto, 
70 e 80 autos? Entretanto, um desembargador tem 2:800$, e um bispo do tesouro 4:800$; um 
subdiretor 3:600$, e um contador 3:200$. Isto é justo? No mesmo caso estão os Srs. conselheiros 
de estado; o que é uma gratificação de 200$? Isto não é uma anomalia? Pois se o país não pode 
com essa despesa por ora, como se vai cortar tão largo no tesouro? Há inspetores que têm mais 
do que um presidente de província de segunda ordem, a estes não se aumentou o ordenado, aos 
Srs. bispos daquela repartição dão-se doze mil cruzados! Isto não é uma injustiça revoltante? 

O Sr. ministro não podia fazer isso, abusou da autorização, não se importou com as outras 
classes da sociedade, e além disso não atendeu ao estado do país. Não se lembrou ele que está 
também autorizado a fazer importantes operações de crédito para solver parte da nossa dívida em 
1853? Não previa já a possibilidade de uma luta com o estrangeiro? Como é que foi aumentar 
assim ordenados, dar a cada um desses quatro empregados 4:800$, isto é, o antigo ordenado dos 
ministros de estado? O Sr. ministro pode justificar isto com razões plausíveis? Não o justificou na 
câmara dos deputados, aonde se lhe fizeram censuras; não pode justificar-se da injustiça dessa 
reforma em relação às mais classes da sociedade, reforma pela qual os empregados do tesouro e 
tesourarias são os que têm os mais pingues ordenados no nosso país. 

Levantei-me, portanto, para pedir explicações nesta despesa tão extraordinária que fez o Sr. 
ministro da fazenda com a sua reforma, porque o país com razão censura este procedimento; os 
empregados todos devem queixar-se de que, tratando-se no corpo legislativo de aumento de 
ordenados, se dissesse que as circunstâncias não o permitiam, quando os do tesouro e tesourarias 
tiveram aumento. V. Exª. não acha que há aqui uma grande injustiça? De sorte que o governo pode 
empregar qualquer moço que não tem grandes serviços; mete-o no tesouro; dá-lhe uma carta de 
conselho, que é uma grande honra no nosso pais, e 400$ mensais; um ministro do supremo 
tribunal de justiça, com vinte e cinco e trinta anos de serviço, que tem consumido a sua vida em 
examinar autos, que tem também uma carta de conselho, e uma excelência de jure, recebe apenas 
4:000$ por ano, e ainda se lhe diz: – Não podeis acumular mais emprego algum, salvo se vossos 
concidadãos vos elegerem senador ou deputado! Isto pode ser justo? V. Exª. também tem sido 
vítima, porque foi desembargador, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



trabalhou muito, e foi aposentado com meio ordenado, quando alguns que não estavam em tão boas 
circunstâncias tiveram aposentadorias de 2:800$. É porque V. Exª. não teve bom padrinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu peço ao nobre senador que não traga estas coisas à discussão. 
O SR. D. MANOEL: – São fatos públicos que quero referir ao senado e ao país. Os que não têm os 

anos de serviço de V. Exª. foram aposentados com 2:800$, e V. Exª. apenas com 2:000$. E note-se que se 
V. Exª. não estiver empregado em seção, porque é conselheiro de estado extraordinário, ainda pode ficar de 
pior partido. 

O SR. PRESIDENTE: – Isto não vem para a discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Pois isto não pertence à despesa? Sem dúvida. Eu estou de propósito 

chamando a atenção do senado para este objeto que é um pouco escandaloso, uns aposentados com 
2:800$, e outros com 2:000$, como V. Exª. E note-se que V. Exª. já estava no supremo tribunal de justiça, e 
outros eram desembargadores... 

O SR. PRESIDENTE: – Estas observações tinham lugar quando se tratou das aposentadorias. 
O SR. D. MANOEL: – Vêm muito a propósito porque é despesa. Mas não sabe V. Exª. o que tudo isto 

prova? Sabe-o tão bem como eu; é este maldito patronato que não sei até onde nos há de levar. No 
ministério não há senão patronato. Foi porque V. Exª. não teve seis patronos, ou ao menos um como 
tiveram os outros. 

O SR. PRESIDENTE: – Rogo ao nobre senador que não me traga para a discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Isso é fato público, e muito de propósito o estou apresentando para mostrar o 

escândalo com que procede o ministério a respeito de V. Exª., V. Exª. não se queixa, mas eu estou aqui 
para levantar a minha voz contra as injustiças que se praticam contra os meus concidadãos. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador vexa-me com essa discussão. 
O SR. D. MANOEL: – Não se vexe; deixe isso cá por minha conta e risco; deixe-me expor estes fatos, 

é bom que eles sejam sabidos. 
Declaro com toda a franqueza que estou arrependidíssimo do voto que dei o ano passado para que o 

Sr. ministro tivesse autorização ampla para reformar o tesouro. Abusou da autorização, fez o que quis, 
gastou com mão larga, e de mais a mais não atendeu aos princípios de justiça, que lhe aconselhavam que 
não deixasse empregados de categoria tão superior com ordenados inferiores aos que deu àqueles quatro 
empregados do tesouro. Eu suponho que um membro do supremo tribunal de justiça está em categoria 
superior à desses senhores bispos, apesar de serem bispos do tesouro, e do mesmo modo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



um conselheiro de estado, e um presidente de província. Não sei mesmo se um desembargador, apesar de 
não ter carta de conselho nem senhoria de júri, se pode reputar inferior. Não sei se um moço, tirado de 
repente do seio da sociedade, pode competir com um homem que tem as maiores habilitações, e que conta 
às vezes 30 anos de serviço. 

Tenho preenchido o meu fim, que é censurar o Sr. ministro por ter usado, ou por não ter usado 
convenientemente da autorização que lhe foi dada o ano passado, para a qual concorri, e do que muito 
arrependido estou. 

Senhores, a minha opinião é que atualmente nenhum aumento de ordenado se deve fazer. Esta 
proposição é ampla, nenhum aumento por ora; deixemos ver como as coisas marcham no sul, e mesmo 
como se arranjam os nossos negócios em 1853. Eu não quero saber, nem o devo querer, isso deve estar 
secreto, quais os meios de que o nobre ministro vai lançar mão para pagar a nossa dívida em 1853, para o 
que teve no ano passado autorização amplíssima. Qualquer revelação poderia tornar as operações mais 
onerosas, poderia mesmo fazer com que encontrássemos grandes dificuldades em satisfazer a nossa dívida 
da maneira a mais vantajosa para o país. Mas eu desejo sobretudo que se faça a maior economia, tanto 
para podermos fazer com vantagem as operações de que o Sr. ministro terá de lançar mão, como mesmo 
para se fazerem as despesas extraordinárias da atualidade. Por isso é que censuro a despesa que o nobre 
ministro fez com a reforma do tesouro. Já o ano passado S. Exª. devia prever as eventualidades de uma 
luta, e as grandes despesas que ela devia acarretar: devia portanto guardar esse aumento de ordenados 
para tempos mais prósperos, em que se pudesse também tomar uma medida geral a respeito das mais 
classes de empregados. Ora, digam-me, isto é ser oposicionista? Não, é o contrário; isto é de bom 
brasileiro, é de um verdadeiro representante da nação. Eu tenho muita vontade de aumentar os ordenados 
de algumas classes da sociedade; por exemplo, os dos membros do supremo tribunal de justiça, tanto mais 
que já o ano passado se votou um aumento para os juízes de direito. O ano passado votei contra esse 
aumento, e este ano votei contra todos pelos motivos que tenho expendido. 

Não me demoro mais sobre a despesa da repartição da fazenda. Hei de tomar parte na discussão do 
orçamento da receita, e aí expor a minha opinião sobre alguns dos inúmeros artigos aditivos que se 
apresentaram este ano; outro abuso. O ano passado pareceu que o governo e a assembléia geral queriam 
acabar com esse abuso que se tinha introduzido de fazer da lei do orçamento uma lei de enxertia para tudo 
quanto há; mas este ano voltou-se ao antigo abuso. E quem é o culpado disto? Não pode ser senão o 
governo. Os artigos aditivos eram inúmeros como se viu das discussões da outra câmara; mas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



consta-me que o Sr. ministro da justiça reunira em sua casa muitos deputados e lhes pediu que retirassem 
na terceira discussão os artigos aditivos que tinham passado na segunda, e esses deputados acederam a 
isso. Ora, se o Sr. ministro da justiça, que, como se sabe, tem toda a influência na câmara dos Srs. 
deputados fizesse o mesmo a respeito de outros artigos aditivos não teria obtido igual resultado? Sem 
dúvida. Pois isto é lei de orçamento? Lei de orçamento é só receita e despesa, como acontece em outros 
países; tudo o mais são objetos de leis particulares; mas o abuso vai continuando, e o resultado é que, ou o 
senado não pode discutir o orçamento, ou se quiser discutir, a prorrogação tem de ser não de 10 ou 15 dias, 
mas de um mês, o que o senado deve evitar porque alguns senhores estão cansados, querem retirar-se, e 
pode não haver casa para votar-se uma lei tão importante e indispensável. É necessário pois que o 
orçamento venha a tempo de discutir-se, para não sermos obrigados a estar por tudo que a câmara quiser, 
para o que eu não estou disposto. Quero examinar, quero discutir, ou ao menos quero ouvir discutir os 
profissionais para poder dar o meu voto com segurança. É necessário que o governo atenda a isto. Os Srs. 
ministros empreguem a sua influência na câmara para que não se façam destes enxertos. Mas eles nem lá 
vão, entregaram isso, a um só, e talvez ele não possa com tamanha carga, dirigir por 5 meses uma câmara 
de moços que têm suas exigências não é coisa tão fácil como se acredita. Apesar de eu ser o primeiro a 
reconhecer que esse Sr. ministro tem ombros hercúleos, vejo que é necessário que não façam pesar sobre 
ele tanta carga, que o ajudem. 

São as reflexões que me ocorrem sobre o orçamento da despesa. Ainda poderia dizer mais alguma 
coisa, mas em verdade já hoje me custa muito a discussão, não tem sido tão pequena a luta no espaço de 
quase quatro meses. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu levanto-me para dizer pouca coisa. Desejo lembrar ao honrado membro 
que acaba de sentar-se, que a reforma do tesouro teve lugar em conseqüência de um projeto de lei que foi 
oferecido à consideração do senado. O senado em vez de discutir esse projeto autorizou o governo para 
fazer a reforma; implicitamente, por conseqüência, deu o senado o seu voto em favor do mesmo projeto. O 
honrado ministro declarou mesmo, nem era possível que deixasse de declarar ao senado, que a reforma 
que ia fazer havia de ser conforme ao projeto que ele tinha oferecido à sua consideração; o senado, 
portanto, aprovando a autorização, aprovou também o projeto, ou a reforma, que o nobre ministro fez. 
(Apoiados.) 

Ora, eu estou persuadido demais, que esta reforma, assim como todas as outras que versam sobre 
importantes ramos de serviço público, sempre são feitas por ensaio (apoiados), de forma que a experiência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



é quem vem a demonstrar o que convém enfim, que seja alterado. Nós tivemos exemplo disto na 
lei de 4 de outubro. O que era essa lei, senão um verdadeiro ensaio? Por isso é que, vendo-se que 
não satisfazia à expectação pública, às necessidades do serviço naquele ramo, foi reformada. 

O honrado membro disse que o nobre ministro tinha abusado da confiança do corpo 
legislativo. Perdoe o honrado membro, se ele mesmo tinha conhecimento dessa lei, segundo a 
qual devia ser feita a reforma, se aprovou a autorização, se essa lei foi apresentada no senado... 

O SR. D. MANOEL: – Não era mais que um projeto. 
O SR. MONTEZUMA: – Não era já projeto, porque o senado aprovando a autorização, 

aprovou implicitamente como lei o projeto que o nobre ministro apresentou à sua consideração; 
tanto mais declarando ele que ia fazer a reforma no sentido do projeto; logo, verdadeiramente 
aprovou o senado a reforma segundo o nobre ministro a fez. (Apoiados.) 

O SR. D. MANOEL: – Está enganado. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu peço a atenção do honrado membro. O senado teve 

conhecimento do projeto apresentado à sua consideração pelo ilustre ministro da fazenda, e em 
vez de discutir este projeto, de dar sua opinião relativamente a suas disposições, preferiu 
autorizar o governo a fazer a reforma; o ministro declarou que ia fazer a reforma segundo o 
projeto que tinha apresentado à consideração do senado, implicitamente não se segue que o 
senado aprovou as idéias do projeto? Sem dúvida. Logo, o senado foi quem fez a reforma. 

Se o honrado membro não quer continuar a dar mais essas autorizações, em muitas 
ocasiões há de me achar do seu lado. Mas no caso de que se trata, não; houve a aprovação do 
senado implícita da reforma que se fez. E esta reforma não se deve considerar senão como ensaio, 
porque, em verdade, reformas desta natureza sempre se fazem por ensaios, como a lei de 4 de 
outubro. 

Notou o honrado membro que os ordenados eram imensos, que não havia proporção entre 
os ordenados marcados e os dos desembargadores e de outros altos funcionários. Quis por 
conseqüência o honrado membro avaliar a quantia do ordenado pela categoria do empregado. 
Senhores, tal coisa não pode ser; é um princípio que o honrado membro me há de perdoar que 
diga que não é justo. A categoria não é que deve marcar a importância do ordenado, o que a deve 
marcar é justamente o trabalho, o exercício do empregado (apoiados), os incômodos que ele tem. 
Se a categoria pudesse marcar ordenado, que ordenado devem ter então os ministros de estado? 
Têm eles porventura um ordenado correspondente a essa categoria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O honrado membro não se recorda (eu desejo que estas palavras sejam consignadas nesta 
discussão) que o empregado de fazenda tem um exercício tal que no fim de poucos anos está 
completamente inabilitado, cheio de moléstias, incomodado, com uma vida lânguida quase 
extinta? E este sacrifício não lhe deve ao menos ser compensado com as comodidades precisas 
para poder vencer os incômodos provenientes de semelhante trabalho? Sem dúvida. 

Lembrarei mais ao honrado membro, peço-lhe que tenha em atenção o que vou dizer. Quem 
não sabe quanto exige atualmente um guarda-livros do comércio? É porventura 3:000$000? 
Contenta-se com isto? Um guarda-livros de uma casa com transações tão complicadas, se acaso 
pudesse haver perfeita comparação com o tesouro público, quereria menos de 6:000$? Não se 
está dando aos primeiros caixeiros além de 2 e 3 contos de réis, até casa de campo para 
morarem? As casas estrangeiras geralmente o fazem, são obrigadas a isso; principalmente depois 
que apareceu a febre amarela impõe até essa condição. Portanto, 4:800$ não podem ser 
considerados demasiado ordenado para os diretores do tesouro público segundo a nova reforma; 
4:800$000 é pouco mais ou menos aquilo que é indispensável para viverem. 

Por isso o honrado membro me perdoe se nesta ocasião não sigo em tudo suas opiniões; eu 
desejaria muito aceitá-las. Ninguém mais do que eu deseja condescender com as opiniões do 
honrado membro, mas nessa parte permita-se que eu ainda continue a minha confiança no atual 
chefe do ministério da fazenda. Não votaria pela lei a que me tenho referido, isto é, não votaria 
pela autorização, não por falta de confiança, mas porque o trabalho era imenso, porque queria 
que parte dele fosse tomada pelo corpo legislativo. Mas uma vez que o corpo legislativo autorizou 
o ministro a fazer reforma para a qual o honrado ministro antecedentemente tinha apresentado 
um projeto especificando a maneira por que a havia de fazer, é evidente que o corpo legislativo 
implicitamente aprovou essa reforma. 

Quanto às outras considerações do honrado membro, à comparação que ele fez 
relativamente a altos empregados do país, eu estou persuadido que não deve prevalecer o 
princípio por ele lembrado, pois não é a categoria do empregado que deve marcar o ordenado, 
mas sim o trabalho ou o serviço que ele presta. 

O SR. ALVES BRANCO: – Eu me levanto para dizer muito pouco. 
Como o ano passado também votei a favor da autorização dada ao Sr. ministro para 

reformar o tesouro, e há quem diga hoje que está arrependido desse voto, julgo dever declarar 
que por minha parte o não estou, persuadido de que a ninguém melhor do que ao Sr. Torres devia 
ser confiada uma missão tão delicada, tão árdua, a qual, creio, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



há desempenhado o melhor que se pode fazer em um objeto de ensaio. 
O que eu desejo simplesmente é que, a respeito do tesouro, não prevaleça o mesmo que se 

fez quando se promulgou a lei de 4 de outubro, abandonando-se inteiramente os cuidados de 
uma repartição que se tinha reformado por uma lei de ensaio (apoiados), e deixando-se por 
quase vinte anos sem outras reformas, sendo todavia negócio dificílimo, recomendado por todos 
os ministros. Desejo, digo, que não se abandone a nova reforma como a antiga. O Sr. ministro fez 
por ensaio uma reforma, na qual, pelo que se pode julgar, aproveitou a experiência do passado; 
mas, como não é possível que fosse perfeita, convirá muito que o Sr. ministro, guiado pela 
experiência, vá emendando o que lhe parecer se a autorização continua por algum tempo, em que 
todos os anos proponha o que for julgado conveniente, a fim de se completar a reforma. Alguma 
coisa há em que não concordaria; por exemplo, as numerosas classes de empregados; mas 
também não digo que seja mau. Acho até que o tesouro não tem ainda o desenvolvimento 
necessário em todas as partes (apoiados); mas estou que o Sr. ministro há de tratar de o 
desenvolver. 

Para dar este testemunho de que não estou arrependido do voto que dei é que tomei a 
palavra. 

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se discutido o artigo; e posto à votação, é 
aprovado com as emendas. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a mesma de hoje, entrando-se na discussão do 

orçamento às 11 horas. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 20 minutos. 
 

RETIFICAÇÃO 
 
O Sr. Montezuma pede-nos que façamos as seguintes emendas no seu discurso proferido 

em 25 do corrente: Onde se diz – parte indefesa –, diga-se – parte do serviço público indefesa; 
onde se diz – faria com que o horror que eu tinha a um sistema, etc. –, diga-se – fazia com que 

o horror que eu tinha ao antigo sistema, etc.; onde se diz – bases profissionais –, diga-se – 

luzes profissionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Orçamento da receita. Discursos dos Srs. D. Manoel, Montezuma, Rodrigues Torres, e Clemente 
Pereira. – Artigos aditivos à lei do orçamento. Discursos dos Srs. Montezuma, e visconde de Olinda. 

 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Três ofícios do 1º secretário da câmara dos Srs. deputados, acompanhando as seguintes 

proposições: 
A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º Fica aprovada a pensão anual concedida por decreto de 17 de janeiro de 1851 a D. Rita 

Joaquina de Almeida Guatimosim, correspondente à metade do soldo que vencia seu falecido marido o 2º 
tenente da armada Narciso Bahiense de Almeida Guatimosim.” 

“Art. 2º A agraciada perceberá esta pensão desde a data do referido decreto, sem prejuízo do meio-
soldo a que tiver direito.” 

"Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.” 
"Paço da câmara dos deputados, 28 de agosto de 1851. – José lIdefonso de Souza Ramos, vice-

presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Joaquim Vilella de Castro Tavares, 2º secretário." 
A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º Fica aprovada a pensão concedida por decreto de 27 de fevereiro de 1851 ao tenente do 5º 

batalhão de caçadores Manoel Leonel de Alencar, correspondente à metade do soldo do mesmo posto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



em remuneração dos serviços que prestou em defesa da ordem pública na província de 
Pernambuco. 

"Art. 2º O agraciado perceberá esta pensão desde a data do referido decreto.” 
"Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.” 
"Paço da câmara dos deputados, em 28 de agosto de 1851. – José lldefonso de Souza 

Ramos, vice-presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Joaquim Vilella de Castro 
Tavares, 2º secretário." 

A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1º O governo é autorizado para conceder licença, pelo tempo que julgar conveniente, e 

com o vencimento do respectivo ordenado, ao Dr. Jonathas Abbott, lente de anatomia da escola de 
medicina da Bahia, a fim de estudar na Europa os melhoramentos que a ciência tem descoberto no 
ramo de ensino a seu cargo.” 

"Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.” 
"Paço da câmara dos deputados, 28 de agosto de 1851. – José lldefonso de Souza Ramos, 

vice-presidente. – Francisco de Paula Candido, 1º secretário. – Joaquim Vilella de Castro 
Tavares, 2º secretário." 

Vão a imprimir. 
Lê-se, e fica sobre a mesa o seguinte parecer: 
"A comissão do comércio, agricultura, indústria e artes examinou a proposição da câmara 

dos Srs. deputados aprovando o privilégio concedido por decreto nº 790 de 28 de maio do 
corrente ano, à companhia que for organizada por Thomaz José de Castro, na forma e sob as 
condições declaradas no mesmo decreto, e é de parecer que a mesma proposição entre uma 
discussão e se adote.” 

"Paço do senado, 28 de agosto de 1851: – J. Clemente Pereira. – visconde de Abrantes." 
 

ORDEM DO DIA 
 
Estando presente o Sr. senador ministro da fazenda, entra em 2ª discussão o art. 9º da 

proposta do poder executivo orçando a receita e fixando a despesa geral do império para o 
exercício de 1852 a 1853, com as respectivas emendas da câmara dos Srs. deputados. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, parece-me que é tempo de se proceder a um exame 
de todos os diferentes impostos que formam a receita do nosso país. É bom nestas matérias 
aproveitar o que modernamente se acha adotado nas grandes nações da Europa. Eu não direi, 
como alguns escritores têm dito, que os impostos devem ser reduzidos a um só; parece-me que 
algum dos nossos estadistas lembrou esta idéia em relatório; todavia força é confessar que alguns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



escritores de nota, ao menos os poucos que pude consultar sobre a matéria, mostram que nas 
sociedades modernas o imposto único é impraticável. Três razões principais provam claramente 
esta asserção. A primeira é a dificuldade de determinar a matéria ou o objeto sobre que deve 
recair o imposto único. A segunda consiste na impossibilidade de fazer a distribuição com alguma 
justiça; e a terceira é a facilidade que a avareza e o crédito achariam para iludir o pagamento do 
imposto único. Estas três razões, no meu modo de pensar, convencem da maneira a mais evidente 
que não passa de uma teoria sedutora, mais irrealizável, a idéia do imposto único que tem 
ocorrido a alguns economistas, aliás distintos, e que também, repito, me parece que foi lembrada 
em um relatório de um dos nossos distintos homens de Estado. Eu creio, Sr. presidente, que não é 
necessário dar maior desenvolvimento às três razões capitais que eu tive a honra de expor ao 
senado para mostrar que é inadmissível semelhante opinião. Recordo-me de que ainda no ano 
passado, na assembléia legislativa francesa, um dos seus membros, aliás distinto pelo seu talento, 
ofereceu à consideração da assembléia esta idéia, e que ela foi combatida da maneira a mais 
vitoriosa por uma das vozes mais eloqüentes da tribuna francesa, o Sr. de Montalembert. 

Mas, senhores, se eu assim penso a respeito de imposto único, diferente é a minha maneira 
de sentir a respeito da grande multiplicidade de impostos. Se acaso eu entendo que é inexeqüível 
a idéia de um imposto único, também estou persuadido de que a grande multiplicidade de 
impostos é um mal, e um mal grave para o país. Eis a razão por que os economistas modernos 
tanto têm estudado a matéria, a fim de limitarem os impostos ao menor número possível, 
combinando assim os interesses da sociedade com os interesses dos particulares. Eis a razão por 
que eu desejara que o nobre ministro da fazenda, que sem dúvida alguma se tem aplicado, e 
aplicado seriamente ao estudo das finanças, do que tem dado provas tanto nos relatórios que tem 
apresentado ao corpo legislativo, como nas discussões havidas em ambas as casas do parlamento, 
tome em consideração este importantíssimo objeto, para que para o ano, se ainda tiver a 
felicidade de estar no ministério, nos apresente algum trabalho sobre ele. Tanto mais fácil será 
isto, quanto é certo que hoje existe um empregado no tesouro, que tem a seu cargo 
principalmente a direção das rendas públicas, e que, na forma do regulamento expedido no ano 
passado, é obrigado a estudar muito atentamente este importante objeto. Creio mesmo que este 
honrado empregado do tesouro já começou a fazer acerca disto algum estudo, como vi de um 
ofício que se acha anexo ao relatório do nobre ministro da fazenda. Mas eu devo reconhecer que o 
objeto é de dificuldade, assim como também devo confessar que ele tem ocupado a atenção dos 
escritores, legisladores, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e estadistas do mundo. A dificuldade, pois, consiste principalmente em fazer aplicação ao nosso 
país do que se acha adotado em outros, devendo a essa aplicação presidir muito critério, exame e 
estudo das nossas circunstâncias, para que o imposto seja o menos vexatório possível. 

Todavia, eu entendo que é indispensável que comecemos já a estudar o objeto com todo o 
afinco, que melhoremos, consideravelmente, esta importante parte da administração da fazenda, 
que não nos contentemos com encher o tesouro de empregados, muitos dos quais sabe Deus se 
tem as necessárias habilitações. 

Bem sei que para este trabalho é necessário ter pessoas bem habilitadas; eu devo supor que 
os altos empregados do tesouro, ou já estão suficientemente habilitados para um trabalho desta 
natureza, ou com algum tempo de prática e experiência ficarão suficientemente habilitados para 
apresentar suas idéias ao governo sobre tão importante objeto. 

Senhores, força é na atualidade conservar os impostos que existem. Quando estamos em 
luta, quando o país se acha tão agitado, não devemos talvez empreender grandes reformas, 
sobretudo na parte relativa a impostos, porque também é uma regra que li em um escritor, que é 
preciso conservar quanto for possível as imposições a que o país está acostumado, e não 
substituí-las por outras novas; mas, note-se, eu não trato de imposições novas, trato de reduzir 
as que existem. Seria hoje uma imprudência que diminuíssemos imposição alguma, tendo 
obrigação de fazer as despesas tão consideráveis, despesas que talvez ainda sejamos obrigados a 
fazer por algum tempo. Também não é a época mais oportuna, porque não só temos de fazer 
estas despesas para sustentar a honra e a dignidade nacional, senão também temos de habilitar o 
governo para, como disse na sessão de ontem, pagar parte da nossa dívida em 1853. Já vê 
portanto o senado que o que eu desejo é que o governo estude atentamente esta matéria, não 
para agora nos apresentar um trabalho, porque não seria mesmo conveniente, mas para que mais 
tarde o país possa receber algum notável melhoramento na parte relativa a imposições. Tanto 
mais é isto necessário, quanto o nobre ministro da fazenda, no seu relatório do ano passado, 
lembrou uma idéia, a que eu dou o meu assentimento, e vem a ser que é chegado o tempo de 
aliviar um pouco a agricultura do pesado ônus com que carrega, que é chegado o tempo de, senão 
acabarmos, ao menos diminuirmos consideravelmente os direitos de exportação. Hoje, senhores, 
esta idéia do nobre ministro da fazenda é mais que muito digna de toda a consideração do corpo 
legislativo, porque os braços vão diminuindo. Por ora, senhores, não temos um substituto 
satisfatório para estes braços; o que é certo é que o tráfico está extinto, que os braços escravos 
vão acabando, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e talvez em dez ou quinze anos eles estejam quase acabados; e se porventura a lavoura não for 
poderosamente auxiliada, nós teremos de lutar com grandíssimos embaraços, teremos de ver a 
nossa lavoura em considerável decrescimento, e portanto diminuídas consideravelmente as rendas 
nacionais. 

Eis a razão por que digo que é necessário que o governo e que o corpo legislativo olhem 
seriamente para este objeto, que é necessário que esta idéia do relatório do nobre ministro da 
fazenda, que este ano não pode ser realizada, porque não é possível diminuir nada nos direitos de 
exportação, não é possível que aliviemos um pouco a agricultura dos pesados ônus com que 
carrega... 

O Sr. Montezuma dá um aparte. 
O SR. D. MANOEL: – Eu não sei se isto é possível este ano; eu declaro que não quero tirar 

ao governo um só meio... 
O Sr. Montezuma dá outro aparte. 
O SR. D. MANOEL: – Eu tenho ouvido isto a alguns Srs. fazendeiros; não dou o fato por 

averiguado; mas esta questão é secundária, quer sejam 7, 8 ou 18, o certo é que nós temos a 
rigorosa obrigação de correr em auxílio da principal fonte de nossa riqueza. Portanto, repito, dou 
o meu inteiro assentimento nesta parte do relatório que o nobre ministro da fazenda apresentou 
ao corpo legislativo na sessão passada, e desejo concorrer com o meu pequeno contingente para 
que se aliviem os pesados encargos com que carrega a agricultura, que seguramente poderia ser 
mais próspera se não fosse obrigada a pagar pesados direitos de exportação. Não é agora 
necessário dizer ao senado que isto é privativo do Brasil, porque parece-me que outras nações 
não admitem tais direitos, e a razão é muito óbvia. Ainda há outra consideração de grande monta 
quando se trata de impostos, e vem a ser, que a nossa principal renda provém dos impostos 
indiretos sobre o consumo. Ora, figuremos o caso de uma guerra; e por conseqüência do bloqueio 
de nossos portos, pergunto: bloqueados os nossos portos, e interceptado o nosso comércio, 
donde tiraremos os meios para fazermos face à nossa despesa? 

É necessário que atendamos muito ao imposto direto, que é o de que trata particularmente a 
constituição. O imposto direto é sem dúvida nenhuma mais oneroso do que o indireto, o imposto 
direto é mais seguro porque recai sobre a pessoa e sobre a propriedade. O imposto indireto recai 
sobre o consumo, e já se vê que não se pode contar com ele uma vez que haja, por exemplo, uma 
guerra, e mesmo uma peste terrível que afaste dos nossos portos o comércio estrangeiro. 

É necessário, portanto, que o governo lance suas vistas sobre este objeto. 
Senhores, o imposto territorial lançado sobre um terreno que não produz parece, na 

verdade, sumamente grave e injusto, porque, de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que serve um terreno que se não cultiva? O imposto deve ser pago em proporção dos teres e 
haveres do indivíduo, se é verdade que esta proporção deve ter sido tomada na acepção que 
alguns a tomam, porque essa proporção me parece coisa muito difícil de guardar-se. Mas, enfim, 
se um terreno nada me rende, donde tiro eu o necessário para pagar o imposto? É preciso então 
de duas uma, ou vendê-lo ou arrendá-lo. Além disto, para que o imposto territorial se possa 
realizar, é necessário um cadastro, o que nós não temos, nem sei quando teremos. Não sei se o 
nobre senador pelo Ceará também está encarregado de organizar o cadastro. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: – Do censo. 
O SR. D. MANOEL: – É de mister, porém, meditar bem nesta verdade, que o país deve estar 

prevenido para a eventualidade de uma guerra, e que o imposto direto em tal circunstância deve 
encher o déficit do imposto sobre o consumo, e deve fornecer também o suplemento 
indispensável às necessidades públicas. 

Portanto, Sr. presidente, eu espero que este objeto mereça especial atenção do governo, que 
ele aproveite as luzes dos ilustres membros que compõem o tribunal do tesouro, para mais cedo 
ou mais tarde oferecer ao corpo legislativo um trabalho a este respeito. 

Como estou no firme propósito de não abolir por agora um só imposto, por pequeno que 
seja, não julgo conveniente analisar todos os de que trata a lei do orçamento. Na verdade, há 
alguns que não deviam aparecer nela; produzem tão pouco que era melhor acabar com eles; 
entretanto não julgo a época apropriada para semelhante reforma. 

São inúmeros, Sr. presidente, os artigos aditivos vindos da câmara dos Srs. deputados; eu 
não quero discorrer sobre todos eles, porque o meu propósito não é cansar a atenção do senado, 
nem dar ocasião a uma longa prorrogação. Estamos no fim de agosto, mau foi que o orçamento 
viesse para o senado nos últimos dias de sessão; mas, enfim, remediemos este inconveniente para 
o ano que vem; não demos ocasião a uma longa prorrogação em que talvez não possa haver casa. 
Eu mesmo, confesso a verdade, estou com desejo de descansar. 

Há um artigo... 
O SR. PRESIDENTE: – Os artigos aditivos não estão ainda em discussão: trata-se do art. 

9º da proposta. 
O SR. D. MANOEL: – Então limito-me ao pouco que tenho dito. 
O SR. MONTEZUMA: – Pedi a palavra para perguntar ao honrado ministro da fazenda se 

pode tomar em consideração aquela idéia que eu apresentei ao senado relativamente às fábricas 
de algodão cujo tecido não exceda a cinqüenta fios por polegada. O senado há de recordar-se de 
que quando se tratou aqui da naturalização do Sr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carson, diretor de uma fábrica de tecidos de algodão na Bahia, perto da cidade de Valença, eu, 
entre as razões que tinha para considerar esse estrangeiro como mui distinto, muito útil para o 
país, disse que tinha criado na província da Bahia diferentes fábricas, e entre elas uma de tecidos 
de algodão. Nessa fábrica, assim como nas do Rio de Janeiro, não se tece mais fino do que na 
razão de cinqüenta fios por polegada. Ora, eu julgo que nós devemos já proteger esse gênero de 
fábricas com leis protetoras. Impor direitos protetores a respeito de fábricas que ainda não temos 
no País seria sem dúvida inconveniente; porém proteger aquelas que já existem no país por meio 
de direitos protetores, estou convencido que é de absoluta necessidade. 

Sr. presidente, esta fábrica a que me refiro está já em um pé tal, que fornece grande 
quantidade de peças de algodão tecido para consumo do país. Hoje estão introduzindo já os 
estrangeiros essa fazenda mais barata um tostão do que aquilo por que eles podem vender, não 
porque tenham lucro, mas para destruir a fábrica. Acontece hoje com estas fábricas de algodão o 
mesmo que aconteceu na Bahia com uma fábrica de vidros que tivemos ali fundada por um 
negociante de apelido Nobre; os estrangeiros meteram as garrafas na Bahia por tal preço que não 
foi possível resistir à concorrência, e pereceu a fábrica. 

V. Exª. já vê que no que acabo de dizer envolve-se uma questão importante, questão sobre a 
qual os economistas políticos têm diversificado muito; mas eu, que desejo sempre andar no meio 
termo das coisas, não chegar aos extremos das opiniões, inclino-me a um sistema médio, 
proteger quando o país exige que se proteja, e não proteger quando a utilidade pública o não 
reclama. E examinando tanto quanto é possível esta questão, estou convencido que é 
indispensável atualmente que nós estabeleçamos alguns direitos protetores em favor das fábricas 
que tecem apenas nesta razão que acabei de determinar, até cinqüenta fios por polegada, porque 
outras não temos; seria mesmo inútil, e até inconveniente, que criássemos esses direitos em favor 
de fábricas que não temos. 

Ora, no Brasil já se tem adotada a doutrina de proteger a indústria. Nós vimos que se 
criaram impostos em favor dos marceneiros do país, impondo direitos sobre as obras de 
marcenaria que vinham de fora. 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Foi um erro. 
O SR. MONTEZUMA: – O honrado membro pelo Ceará em um aparte diz-me agora que foi 

um erro. Eu concordo com o honrado membro até um certo ponto, já digo, não vou ao extremo. 
Foi um erro pela quantia do imposto que se criou, foi excessivo o imposto, completamente acabou 
com a entrada desses produtos da indústria estrangeira. Este imposto foi equivalente de uma 
verdadeira proibição. Nesta parte nós perdemos, 1º porque não temos tantos oficiais do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ofício quanto já as necessidades do país exigem: em 2º lugar porque com a entrada desses 
produtos estrangeiros nós melhorávamos muito o estado em que se achavam as nossas fábricas. 
(Apoiados.) Nesta parte pois estou de acordo com o aparte do honrado membro pelo Ceará, mas 
não estou de acordo com o honrado membro se ele pretende com o seu aparte que nós não 
devemos definitivamente proteger indústria alguma. Nesta parte divirjo... O honrado membro 
interpretou uma idéia à qual eu ia chegar, dizendo que o meio era o das tarifas, ou, para me 
explicar mais portuguesmente, os das pautas. Ora, eu ia chegar lá, e então permita-me o honrado 
membro que diga que ouro é o que o ouro vale; tanto faz que estabeleçamos um imposto 
determinadamente sobre aquele gênero, como que lhe aumentemos o valor para que os direitos 
ad valorem sejam maiores. Creio que é evidentemente a mesma coisa. 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – O algodão da Bahia já tem a seu favor 25 por cento, 
creio que é bastante. 

O SR. MONTEZUMA: – Aqui está o honrado membro chegando já à minha opinião; toda a 
questão agora, segundo o aparte do honrado membro, versa sobre o quantum. Portanto, já me 
devo lisonjear muito de ver que uma capacidade tal como o honrado membro, que tem dirigido a 
repartição das finanças, que tem por vezes dado a saber ao país a vastidão dos seus 
conhecimentos, apóia o meu princípio, apóia as fábricas de algodão, quer que sejam protegidas, a 
única diferença é relativa ao quantum. 

Agora peço ao honrado membro que concorde comigo em que o quantum de 25 por cento 
que ele julga suficiente não seja considerado suficiente, porque quem o pode saber melhor não 
sou eu nem o honrado membro, porque não pode estar ao fato de todas as circunstâncias que 
ocorrem a respeito dessas fábricas; por isso devemos ver, e foi isto o que eu fiz; eu examinei. E 
também chamarei em meu apoio a opinião do honrado membro, presidente daquela província, 
que, como eu, também examinou, e tem por vezes estado em circunstância de saber cabalmente o 
estado em que se acha aquela fábrica, se é possível que 25 por cento, nem mesmo 30 por cento, 
que é o que creio que é atualmente, bastem para obter que a concorrência estrangeira não a 
destrua completamente. Senhores, enquanto nós não levarmos esta proteção de 40 a 50 por 
cento, não é possível que a fábrica seja protegida. 

O SR. D. MANOEL: – Peço a palavra. 
O SR. MONTEZUMA: – É indispensável este aumento, por isso que hoje não se luta 

somente com a concorrência estrangeira; note-se que se luta com a dificuldade de trabalhadores. 
A falta de braços aparece em todas as indústrias; não é somente a indústria agrícola que necessita 
de braços, são todas as fábricas, todas as indústrias; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



por isso o senado há de saber que hoje paga-se por um bom oficial de carpinteiro de 2$ para cima. 
(Há um aparte.) 
Não se admire o honrado membro... Será talvez o termo médio dos oficiais desta classe; mas o que 

quis dizer é que de 2$ para cima pagam-se hoje oficiais que em outro tempo, não muito longe de nós, se 
pagavam com 1$ e 1$280. Por conseqüência, isso serve para provar o estado de carestia em que se acha o 
trabalho no nosso país. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Depende muito da moeda. 
O SR. MONTEZUMA: – Depende muito da moeda, diz o honrado membro... Mas a moeda que 

pagamos é o meio circulante do país. Por conseqüência, veja o senado que aquilo que afirmei é exato; há 
carestia, portanto, relativamente à mão-de-obra do nosso país; todas as indústrias sofrem por falta de 
braços, por isso paga-se muito caro o oficial, seja desta ou daquela indústria; assim também acontece em 
tais fábricas. Há também outra circunstância ainda, é que tais fábricas em geral não podem ainda ser 
dirigidas ou bem servidas por nacionais, é preciso que sejam pessoas de fora, estrangeiros, os quais não se 
deslocam de seus países sem contratos muito onerosos sobre as fábricas. Senhores, 25 por cento não é 
suficiente; com 25 por cento unicamente o honrado membro que assim pensa, há de ver extintas todas as 
fábricas de tecidos do país. 

Ora, eu direi mais ao senado. Há pouco V. Exª. ouviu o honrado membro pelo Rio Grande do Norte 
dizer que era muito necessário nós protegermos a agricultura; lembrou também que a maior parte da nossa 
renda provinha de direitos de consumo, de impostos indiretos, e lembrou a circunstância de uma guerra 
externa, de serem bloqueados os portos do Brasil. Não digo que esta hipótese tenha definitivamente lugar, 
mas todas as circunstâncias lembradas pelo honrado membro somadas dão por corolário o seguinte, na 
minha opinião: que nós devemos quanto é possível proteger a indústria fabril; que as nossas manufaturas, 
tais como ainda existem no país, devem ser protegidas, porque com esta proteção nós protegemos também 
a agricultura, e nos habilitamos para qualquer eventualidade política que tenha lugar entre nós, e 
aumentamos grandemente a população do país. 

Eu já lembrei aqui ao senado a opinião geralmente recebida e aceita por todos os economistas, por 
todos os homens mais práticos, que examinam mais a marcha da população. Em geral todos eles acreditam 
que os países manufatureiros aumentam a sua população de uma maneira sem proporção à alguma que 
tem lugar nos países que são somente agrícolas. Por outros termos, a população agrícola não aumenta na 
mesma razão em que aumenta a população industrial, fabril e manufatureira; esta aumenta muito, e muito 
mais. Para isto basta atender para as cidades que são unicamente manufatureiras, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e para aquelas que o não são; ver-se-á como a população dobra naquelas com uma rapidez extraordinária, 
entretanto que nas outras não se dá semelhante fenômeno. 

Ora, nós temos necessidade, por conseqüência, de dar desenvolvimento às nossas manufaturas. 
Temos de mais a mais necessidade por outro motivo, porque no Brasil, enquanto existir a classe escrava, 
enquanto existir a escravidão civil (esta razão quero que o senado a pese, que pondere no que vou dizer), 
enquanto existir a escravidão civil há de ser muito difícil chamar os nacionais do país para pegarem na 
enxada, ou para exercerem o mesmo trabalho que exercem atualmente os escravos, e desta dificuldade 
resulta no país uma classe de proletários que são perigosos, que pouca utilidade prestam à nação. Estes 
irão servir perfeitamente nas fábricas, nas manufaturas, é ali o seu verdadeiro elemento, porque lá a 
escravidão civil quase que não tem entrada. Eu lembro ao senado esta consideração: olhe ele para uma 
manufatura destas que já temos, dentro dela não encontra um escravo; olhe para as nossas fazendas, não 
há de encontrar em muitas um homem livre, porque os trabalhos são diversos; em um caso nenhuma 
analogia tem com os trabalhos da classe escrava, no outro caso tem toda a analogia, por conseqüência os 
homens livres retiram-se daqueles serviços que até hoje têm sido constantemente exercidos por homens 
escravos. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Não é exato. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu quisera que o honrado membro que me deu o aparte, dizendo que não é 

exato, pedisse a palavra e viesse provar ao senado a inexatidão daquilo que profiro... 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Peço a palavra. 
O SR. MONTEZUMA: – ...porque se ele me convencer com suas razões que não há exatidão naquilo 

que digo, pode contar que com o coração nas mãos confessarei que estou em erro; mas só a única 
proposição – Não é exato – lançada para contrariar um discurso que oferece alguns dados, alguns fatos, 
que se apóia na opinião de muita gente ilustrada... um aparte desta ordem não tem valor algum, a não ser 
sustentado com razões. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Já pedi a palavra. 
O SR. MONTEZUMA: – Como o honrado membro teve a bondade de pedir a palavra, eu continuo no 

que tinha a dizer; espero a prova que o honrado membro há de apresentar da inexatidão daquilo que 
profiro, ou para convencer-me dela, ou para continuar na minha opinião. 

Sr. presidente, voltando ao que ia dizer, insisto em que é indispensável proteger as nossas fábricas 
de tecidos de algodão, que são as que atualmente o merecem, ou que têm algum incremento; estas 
fábricas não podem subsistir com a proteção de 30 por cento. Se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



acaso o senado ou o governo quiser ficar mais senhor deste objeto, nada mais tem do que ouvir os homens 
entendidos na matéria, colher os fatos, e estou convencido que eles hão de justificar a proposição que 
avancei. 

Já que toquei neste objeto, Sr. presidente, sobre o qual também espero que o honrado ministro tenha 
a bondade de emitir a sua opinião, não me sentarei sem que emita o meu juízo relativamente à diminuição 
dos impostos. Eu não sou de opinião que para se proteger esta ou aquela classe de indústria, nas 
circunstâncias em que nos achamos, se diminua imposto algum. Não entenda o senado que estas 
circunstâncias a que me refiro são circunstâncias extraordinárias, não; eu refiro-me mesmo às 
circunstâncias ordinárias, e digo que um país, cuja indústria se acha no estado em que se acha a nossa, um 
país que necessita tanto de melhoramentos materiais, não pode diminuir a sua renda por forma alguma; 
qualquer diminuição que pudesse o país hoje obter do governo, entendo eu que deve ser essa economia, 
essa diminuição de impostos aplicada para o desenvolvimento dos melhoramentos materiais. Creia o 
senado que este emprego não pode deixar de ser reconhecido consumo produtivo. É este o uso que se 
deve dar aos impostos, que poderiam ser diminuídos. Estes melhoramentos materiais não poderiam deixar 
de produzir um aumento de renda, porque se ia pôr em seção elementos de indústria que atualmente não 
podem ser aproveitados no nosso país. Se nós, portanto, por um desejo mal entendido de aliviar o povo de 
impostos, formos diminuindo a renda, o corolário será que deixaremos sem desenvolvimento ramos de 
indústria que ainda não são aproveitados. Ora, eu creio que a prudência administrativa exige do governo e 
do corpo legislativo um sistema diferente, e por isso que tal diminuição de impostos se não faça, falo mesmo 
em circunstâncias ordinárias, não me refiro às extraordinárias. 

Se a indústria agrícola, como diz o honrado membro pelo Rio Grande do Norte, precisa ser aliviada 
de alguns impostos, eu digo que é mais útil à agricultura que estes impostos não sejam diminuídos, que o 
seu valor seja pelo contrário aplicado a melhoramentos materiais. Tenha a indústria agrícola novas 
estradas, melhores meios de comunicação, que ela se desenvolverá mais, tomará um incremento maior, 
dará riqueza àqueles que a exploram, e ao mesmo tempo dará um aumento de renda ao país. Se pelo 
contrário estes impostos forem diminuídos, ficará a indústria agrícola sem esse peso, mas também não 
poderá ter o desenvolvimento que acabei de mencionar ao senado. (Apoiados.) 

É minha opinião, portanto, que, por ora, enquanto o país se acha no estado em que está, se não 
cuide de diminuir de modo algum os impostos, pelo contrário, se for possível nós descobrirmos algum objeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sobre o qual se possa impor sem ofender o desenvolvimento da indústria, façamo-lo. O senado decerto não 
poderia esperar de mim, como não pode esperar de um escolar o mais principiante de economia política, 
querer que se imponha de forma que os lucros sejam absolutamente absorvidos pelo imposto, porque então 
o que segue é que a indústria deve perecer. É preciso que os impostos sejam estabelecidos de forma que 
não só se tirem as despesas da produção, como de mais a mais que fique sempre uma quantia salva, um 
lucro para se poder dar maior desenvolvimento a essa indústria. Portanto, não sou da opinião que o 
honrado membro emitiu. Mas parece-me que percebi mal o honrado membro, estou persuadido que ele é da 
minha opinião, que eu não fiz mais do que dar maior desenvolvimento às opiniões do nobre senador pelo 
Rio Grande do Norte. 

É útil, Sr. presidente, que se declarem estas verdades no corpo legislativo, para que não pareça que 
o corpo legislativo é indiferente à sorte da agricultura. Eu confesso que ela tem de lutar com muitas 
dificuldades, mas não me persuado que elas sejam tamanhas como algumas pessoas prevêem. Eu, quando 
o honrado membro falou, declarei em um aparte que a mortalidade dos escravos não subia a 8 ou 10 por 
cento relativamente aos adultos. Tenho procurado informar-me aqui no Rio de Janeiro, como na província 
por que tenho a honra de ser senador, deste objeto, e todos os dados obtidos confirmam a opinião que a 
mortalidade não excede de 4 a 5 por cento em tempos ordinários, quando não há peste ou calamidade que 
assole uma fazenda, etc., etc. O que há a notar é que a mortalidade nas crianças até a idade de 7 anos é 
imensa, é de 30 a 40 por cento; principia a diminuir de 7 anos até 14; de 14 até 21 há também uma crise 
que se manifesta quase sempre na adolescência, que também aumenta a mortalidade. Mas é extraordinária 
a mortalidade das crianças no nosso país; era para desejar que alguma coisa a profissão médica pudesse 
descobrir para diminuí-la. (Apoiados.) 

Sr. presidente, como eu não desejo falar muitas vezes, há de me V. Exª. permitir que toque em um 
objeto. Eu desejo que as loterias vão diminuindo no nosso país, estou convencido que quem joga nas 
loterias tanto lhe faz ganhar 10 como ganhar 8; se perde, perde sempre a mesma quantia, portanto, é 
indiferente o imposto sobre as loterias, e se nós descobrirmos um que afete exatamente aquela parte de 
pessoas empregadas neste gênero de indústria, que mais expõe o país à desmoralização, sem que dê em 
resultado mais dificuldade na venda das loterias, estou convencido de que faremos um serviço ao país 
adotando-o. Ora, quais são estas pessoas? São os que negociam nos décimos, vigésimos e centésimos. 

UM SR. SENADOR: – Centésimos não há. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. MONTEZUMA: – A lei não os permite, mas fazem-se, há combinações e arranjos para isso; até 
ouço dizer que há uma espécie de fiança recíproca entre todos os que vendem frações de bilhetes de loteria 
para se auxiliarem contra a lei. 

(Há um aparte.) 
Diz o honrado membro pelo Ceará que os centésimos são prolíficos, de um fazem-se dois, e às vezes 

três. Ora, é esta classe de industriais que me parece a mais própria para suportar um imposto. Se nós 
descobrirmos um imposto que também evite a fraude, que estabeleça uma espécie de bom registro das tais 
frações, creio que conseguiremos um fim útil. 

Sr. presidente, eu creio que um selo nas divisões de bilhetes de loteria era objeto útil, porque por esta 
forma impúnhamos o tributo, e ao mesmo tempo estabelecíamos um registro que podia trazer muita 
fiscalização, e evitar muita fraude. Eu receio que se diga que é inconstitucional o senado tratar desta 
matéria; mas se nós pudéssemos descobrir algum imposto já criado e adicionar-lhe as frações dos bilhetes 
de loteria, creio que este ano já podia ser feito. Não sei se acaso nesta verba do selo fixo e proporcional, 
desenvolvendo-a convenientemente... 

O SR. DANTAS: – Ainda quer criar mais confusão do que a que existe nisto. 
O SR. MONTEZUMA: – Hoje está simplicíssimo, o selo está bem regulado. 
O SR. DANTAS: – Por esses sertões não há senão contratos nulos. 
O SR. MONTEZUMA: – E crê que haverá meio de evitar que no interior do Brasil se façam contratos 

nulos? que se não guardem as fórmulas? 
Mas, Sr. presidente, se acaso fosse possível, se S. Exª. o Sr. ministro não se opuser, fazer-se alguma 

coisa este ano a tal respeito, eu achava que era muito conveniente. As loterias não pagam quase nada, e é 
necessário que elas concorram com um quantitativo tal, que compense de alguma sorte os males que 
produzem. Eu lembrava isto ao senado, estabelecer-se um selo sobre as frações das loterias. 

Também a este respeito me lembro de outro objeto importante. Os corretores depositam, creio eu, 
10:000$ para poderem ser corretores. Há países onde os jornalistas, para poderem criar um jornal, 
depositam também uma soma não pequena; é uma espécie de garantia, é um meio de fiscalização ou de 
polícia. Por que razão não havemos de obrigar toda a pessoa que quiser vender frações de bilhetes de 
loteria, e mesmo bilhetes, a depositar no tesouro 10:000$? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Dão uma fiança de maior soma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. MONTEZUMA: – Era melhor o depósito, como os corretores. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Os corretores têm opção, ou caução, ou fiança. 
O SR. MONTEZUMA: – Na França são obrigados a depositar uma soma. Mas, enfim, o que 

eu desejava era que os vendedores de frações de bilhetes não as pudessem vender sem as 
receberem seladas do tesouro, que houvesse um livro donde elas se cortassem, e que só essas se 
pudessem vender. O corpo legislativo podia estabelecer um selo qualquer, eu não estabeleço já... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Os bilhetes pagam selo fixo. 
O SR. MONTEZUMA: – E as frações não pagam... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – O selo é na relação do que representa o bilhete, portanto já 

estão incluídas as frações. 
O SR. MONTEZUMA: – O bilhete de 20$ paga um selo, e este selo inclui o imposto que 

devia recair sobre as frações; agora eu desejava que para se venderem frações fosse necessário 
um novo selo, porque eu tenho mais dúvidas relativamente às frações do que aos bilhetes; sobre 
aquelas é que queria que se impusesse, porque são as que ocasionam maior soma de males. Esse 
imposto poderia até dificultar absolutamente a venda das frações, porque só jogam nas loterias as 
pessoas que estão em certa ordem, que podem despender 20$. Isso é de absoluta necessidade; é 
uma reforma útil, que vai servir muito para que as nossas caixas econômicas prestem toda a 
utilidade da sua fundação. 

Há aqui um imposto, que é o 12º, que não sei se admitira uma diminuição. Não sei qual é a 
vantagem deste imposto atualmente, isto é, 15% sobre a venda de embarcações estrangeiras que 
passam a ser nacionais. Este imposto creio que não traz tamanha utilidade como se afigura. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – É um imposto protetor. 
O SR. MONTEZUMA: – Isso é o que eu ia dizer, é imposto protetor da construção de navios 

nacionais. 
UM SR. SENADOR: – Até se devia proibir essas vendas. 
O SR. MONTEZUMA: – Não devemos fazer isso; ainda não estamos nesse estado; não 

podemos ainda fabricar tantos navios como talvez já a nossa marinha de guerra e mercante 
necessitam. Eu não lembro isto para se fazer alguma emenda a tal respeito, mas somente para 
despertar a atenção do governo relativamente a estes e outros objetos. Eu sou protetor, como 
disse, até daquilo que nós fazemos, daquilo que podemos manufaturar, mas não do que não 
podemos. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Mas isto é do que nós podemos. 
O SR. MONTEZUMA: – É justamente o que eu nego, que estejamos em estado de fazer 

tudo o que a nossa marinha exige. Estamos a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



este respeito no mesmo caso do que disse relativamente ao imposto sobre os artefatos de marcenaria, que 
realmente ocasionou uma dificuldade imensa para acharmos móveis feitos no país. Eu refiro-me às 
expressões de um dos nossos marceneiros mais hábeis, o Sr. Netto. Este nome é conhecido de todos nós, 
é talvez o marceneiro mais hábil e que exerce maior indústria a este respeito. Disse-me ele a mim mesmo: 
"Foi um grandíssimo mal que se nos fez querendo-se nos proteger, porque ficamos sem meios de poder 
satisfazer às encomendas que ordinariamente temos, e deixamos de perceber um lucro que tínhamos 
vendendo as obras estrangeiras." E disse-me mais que ainda a capital do império não tinha oficiais 
suficientes para satisfazer às necessidades públicas a este respeito. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Essa é que é a razão. 
O SR. MONTEZUMA: – Ainda não há. Ele disse-me também que a sua fábrica tinha prosperado 

muito depois que chamara para ela oficiais estrangeiros; que não só eram mais hábeis, como os mais 
sujeitos; que não deixavam de trabalhar quando tinham dinheiro, que trabalhavam para terem economias 
para viverem com uma certa abastança. Foi isso que me disse o Sr. Netto falando muito mal do aumento 
exagerado de direitos que se fez sobre as obras estrangeiras, acrescentando que 30 a 40% seria 
conveniente; mas que era inconcebível como se tinha votado 80% no corpo legislativo. No mesmo caso, 
senhores, estão outras indústrias. 

Sr. presidente, muito provavelmente S. Exª. o Sr. ministro, que acabou de pedir a palavra, nos dirá 
alguma coisa sobre a nossa moeda, sobre a maneira por que o governo tem entendido dar ao país um meio 
circulante uniforme, que é uma das grandes necessidades do comércio. O comércio, assim como todo o 
homem, necessita não perder tempo: o menor momento é uma perda real e irreparável. A contagem do 
dinheiro, a facilidade que há em enganar-se qualquer quando há no mercado diferentes moedas como 
atualmente; a necessidade de calcular, de tomar os diferentes valores das diversas moedas, para somar no 
fim o que se tem de pagar ou de receber; a pouca prática que muitos homens têm dos valores de cada uma 
das moedas, principalmente daquelas onde o valor não vem exarado como nas nossas de 40; tudo isto são 
embaraços para o comércio e para todos nós, mas muito maiores para o comércio onde se aproveita minuto 
por minuto. Há uma necessidade portanto de se uniformizar a moeda. S. Exª., que acabou de pedir a 
palavra, provavelmente informará ao senado de todas as suas vistas a este respeito, até porque em um dos 
parágrafos deste artigo vem uma quantia consignada à casa da moeda. Eu estou que qualquer 
consideração que se faça a este respeito não será improfícua, estou também que S. Exª. completamente 
conhece os sistemas que existem a respeito do cunho das moedas, é a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



maneira por que nas nações civilizadas se exerce este direito, e que, com aquela ilustração que lhe é 
própria, que tanto abunda em S. Exª., ele terá já feito o seu juízo para seguir o melhor dos sistemas 
seguidos até hoje, e qual é o mais próprio e consentâneo com as nossas necessidades para ser adotado. 
Mas há uma questão a respeito do meio circulante, que não posso deixar de lembrar ao senado, pedindo 
também ao honrado ministro que se digne dizer alguma coisa sobre ela, senão para ser realizada já, pelo 
menos para dar uma esperança ao país. 

Eu principiarei, Sr. presidente, por dizer que não sou dos inimigos do meio circulante de papel; 
também tenho sobre isto idéias que pouco me importa que chamem exóticas, mas direi ao senado que não 
sou inimigo do papel, desejo que o meio circulante de papel seja realizável... 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – E esse é que é o caso. 
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Mesmo não sendo, não é não. 
O SR. MONTEZUMA: – ...em metal precioso... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – E à vontade do portador. 
O SR. MONTEZUMA: – ...e a vontade do portador. Creio que com estas poucas palavras eu defino 

completamente o sistema que sigo. Mas também não posso deixar de dar o meu apoio ao ilustrado aparte 
do meu honrado amigo e colega pela província do Ceará, quando disse que mesmo não sendo realizável, o 
meio circulante em papel não é mau. Tem razão o honrado membro, a prova nós a temos no nosso país 
(apoiados), não quero argumentar com nenhum outro. Quem quiser saber o que é moeda-papel não tem 
mais que vir examinar como é que nós temos vivido de 1830 até hoje; olhar de mais a mais para esta 
cidade, ponderar o que ela era em 1831, o que é hoje. Tudo isto quanto nós vemos, edifícios, riqueza, 
grandeza, em uma palavra, opulência mesmo, tudo isto tem sido feito pelo papel! Senhores, o valor da 
utilidade do meio circulante em papel é tal, é tão elástico, tão prodigioso, que tem produzido todos esses 
milagres, porque valor real não tem; ele não é realizável, não tem garantia, não tem banco que se obrigue 
por ele, não tem mais valor do que o do papel de que é feito, é o seu valor intrínseco aquele que custou o 
papel estampado. Mas o valor de utilidade que presta ao comércio, esta facilidade com que as transações 
se fazem, este giro imenso que tem, de modo que se um meio circulante em metal precisa ser de 40.000 
contos para as necessidades do país, 10.000 contos de papel satisfazem talvez completamente pela 
facilidade das transações, pelo movimento rápido que tem nelas, pela forma por que serve a um e a outro 
industrial, etc.; este valor que eu, de acordo com todos os economistas políticos, chamo valor de utilidade, é 
imenso, é maior, muitas vezes maior que o do ouro. Por isso tem razão o honrado membro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



quando diz que, ainda como ele é, não é mau; mas eu desejo, isto é falar com franqueza ao senado, desejo 
que o meio circulante do meu país seja realizável em metal precioso. 

Ora, Sr. presidente, o nobre ministro, por conseqüência, há de dizer se está longe a época em que 
nós podemos dar algum passo, porque de chofre também não se pode alterar o valor ou o caráter do meio 
circulante, porque todas as transações dependem das condições do meio circulante. Alterar de chofre seria 
um grande mal; mas é preciso dar um passo para chegar ao que o país exige e reclama. Tomarei também a 
liberdade de perguntar a S. Exª. se não era possível fazer com que o nosso papel fosse trocado com 
facilidade, porque realmente alguns bilhetes estão em tal estado que são imundos. Creio que ninguém o 
despreza por isso, que ninguém o atira à rua, mas estão imundos. Há bilhetes que já não têm firma, que não 
têm número. Creio que se troca na caixa da amortização, mas há dificuldade em ir... Desejava que se 
pudesse fazer o mesmo que, por exemplo, se faz na Inglaterra: eu tenho uma nota que não quero, que está 
suja, levo-a a qualquer banco, dão-me outra, ou recebo em troco os soberanos com uma facilidade 
apreciável. Isto faz com que o meio circulante nunca chegue ao estado em que se acha uma grande soma 
dos nossos bilhetes. Um dia também havemos de chegar a uma prática que na Inglaterra se cumpre 
religiosamente, e é que todas as vezes que o portador de um bilhete de banco não merece toda a confiança 
da pessoa que o troca, ou recebe em pagamento, quando é mesmo desconhecido, diz-se-lhe: – Faça favor 
de assinar a nota – e a pessoa é obrigada a assinar. Pode falsificar a assinatura, por um nome por outro, 
mas isso mesmo é mais uma dificuldade, isto há de vir a ser uma condição das nossas transações. Eu, por 
exemplo, tenho feito isto muitas vezes para me livrar de me voltarem, dizendo que dei uma nota falsa; para 
não suceder isto assino meu nome no canto da nota. 

O SR. DANTAS: – Não é bom isso, porque podem tirar a firma e porem-na em uma nota falsa. 
O SR. MONTEZUMA: – Vem aqui a verba do § 47 – imposto sobre lojas e casas de desconto. – 

Nessa verba podia entrar o imposto de que falei sobre os bilhetes de loteria. Essas lojas pagam já um 
imposto, mas creio que não pagam suficiente, estão na razão das lojas de leilão, creio que também os 
impostos dessas lojas são pequenos. Lembro-me que na câmara dos Srs. deputados propus para cada uma 
um imposto creio que de 800$ ou 400$ achou-se demasiado, e hoje creio que pagam 100$. Ora, estas 
casas não são úteis ao comércio, são pelo contrário muitas vezes prejudiciais (apoiados); lançar-lhes um 
imposto forte é útil para o país e para o comércio. Acho que hoje pagam muito pouco. Também creio que há 
de vir a adotar-se no Brasil uma disposição legislativa que obrigue a não se fazerem mais compras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de escravos senão por escritura pública; isto é também de utilidade. A experiência há de provar 
que é indispensável adotar esta medida para acabar com muitas fraudes que se fazem, não digo 
quanto às vendas, mas quanto à sisa que devem pagar, que é iludida muitas vezes; fazem-se 
muitas vendas sem se pagar a sisa. 

O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, eu entendo que o objeto que agora ocupa a atenção 
do senado é da maior importância. Desejava que todos os nobres senadores, e principalmente 
aqueles que têm feito estudo mais profundo das finanças, tomassem parte na discussão. Eu sou 
decerto o menos habilitado para falar nestas matérias, todavia desejo expor a minha opinião, 
especialmente acerca de uma parte do discurso do ilustre senador a quem sucedo na tribuna. De 
propósito ou talvez por não me achar com forças suficientes, não aventei uma questão 
importantíssima com que o nobre senador pela Bahia acaba de ocupar a atenção do senado; é a 
questão que tem ocupado os maiores estadistas e economistas do mundo, é a questão dos 
direitos diferenciais e protetores. 

Senhores, a questão em tese é fácil de ser tratada pró e contra; e sem lembrar muitos 
escritores, bastava referir os dois que ultimamente ocuparam a atenção da França, e porventura do 
mundo inteiro com essa grande questão. Falo dos Srs. Blanqui e Chevalier, um pugnando pela 
liberdade da indústria, e outro defendendo os direitos diferenciais e até proibitivos. Eles 
esgotaram a matéria, disseram tudo quanto moderna e antigamente se havia escrito e dito a tal 
respeito; mas não é isso de que se trata, não é de sustentar ou combater uma teoria, cuja 
discussão é mais própria dos livros do que do parlamento. A questão que nos deve ocupar é até 
que ponto convém dar proteção à indústria fabril. Eu nem sigo a teoria da liberdade da indústria, 
nem a dos direitos proibitivos, estou no meio-termo; mas também não adoto inteiramente a 
opinião do honrado senador pela Bahia. 

Eu entendo que à indústria fabril se deve dar uma proteção razoável. Em um país como o 
nosso, onde a indústria fabril está atrasada, não se pode sem grave inconveniente aplicar a 
doutrina de um desses economistas de que há pouco falei, isto é, não se pode lançar impostos 
excessivos sobre os produtos estrangeiros a ponto de proibir a importação deles no país; e por 
isso entendo que a proteção não deve ir além de 25 por cento. Senhores, repito o que já disse, o 
objeto é muito importante, e deve ser tratado por quem tem feito sobre ele estudo profundo. Eu 
não tenho tido tempo de ocupar-me dele com tanta assiduidade como desejara. É por isso que 
rogo aos nobres senadores que tomem parte na discussão, e que esclareçam o senado, e 
principalmente a este humilde orador, para se poder fazer um juízo seguro acerca das opiniões 
emitidas pelo ilustrado membro pela Bahia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os inconvenientes que podem resultar de uma demasiada proteção concedida à indústria fabril 
são óbvios. 

O primeiro é o contrabando. Referirei o que me consta a este respeito. Passou há três anos 
uma emenda apresentada com entusiasmo pelos deputados do Norte, a fim de que o calçado e 
obra estrangeira de marcenaria, pagassem 80 por cento; e sabe o senado o que se aplicava para 
iludir o imposto? Mandava-se vir de Hamburgo móveis em pedaços, um navio trazia uma porção 
de cadeiras em pedaços, outro uma porção de mesas, etc.; como vinham assim não pagavam 
direitos, e os marceneiros exigiam grandes somas por esses móveis, dizendo que os não podiam 
dar mais baratos porque pagavam 80 por cento de direitos. O resultado foi que o pobre 
consumidor carregou com esse enorme imposto. Assim diminuem as rendas da nação e completa-
se um ou outro indivíduo com os prejuízos de muitos consumidores. 

Sr. presidente, eu quando se me pede por uma casaca 60$, porque o negociante diz que não 
pode dar o pano pelo preço por que o vendeu no ano anterior, visto que paga mais 20 por cento 
de direitos, o que faço, ou outro qualquer consumidor? Ou não compro a casaca e continuo a 
servir-me por mais tempo da que tenho, eu vou comprar pano menos fino, porque as minhas 
rendas não me dão para ter uma casaca tão boa como a tinha outrora, quando o pano estava mais 
barato. O que me importa que uma fábrica no país prospere, se a prosperidade é à custa dos 
prejuízos de muitos? Isto é, o que me importa que um fabricante e alguns que o ajudam se 
enriqueçam a custa do meu suor e do de centenas de cidadãos? É bom que haja proteção às 
fábricas, que elas floresçam, mas tendo sempre em vista o interesse público, e não locupletar 
somente os donos delas; e quando os direitos diferenciais são excessivos, a ponto de se tornarem 
proibitivos, aparece o contrabando, e o consumidor é obrigado a comprar mais caro, e pior. 

Senhores, recordo-me de que um economista, falando dos inconvenientes de se querer 
introduzir em um país novo qualquer gênero de indústria por meio de direitos diferenciais 
excessivos, observa que é justamente em tal país onde a indústria deve gozar de mais liberdade; e 
acrescenta que quando o país está muito adiantado, e aperfeiçoada a sua indústria, é que pode ter 
lugar a teoria dos direitos diferenciais, mesmo até o ponto de se tornarem proibitivos, e cita a 
Inglaterra como prova de sua asserção. 

Ora, eu aplico isto às reflexões, aliás muito ilustradas e judiciosas, que fez o nobre senador 
a quem me refiro. Disse S. Exª. que na Bahia há uma fábrica de algodão que prospera, mas que se 
não tiver uma forte animação ela desaparecerá. Já S. Exª. tinha dito o mesmo em uma das sessões 
passadas. Eu digo que se essa fábrica, com os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 por cento que lhe concede a lei, não pode entrar em concorrência com os produtos da Europa, 
deve cair. Mal da indústria que necessita dessa tão extraordinária proteção que exceder a 25 por 
cento. 

Do pouco estudo que tenho feito destas matérias, e da atenção que tenho prestado às 
discussões do parlamento, convenci-me de que a uma fábrica no país não se deve dar uma 
proteção além de 25 por cento; tudo o mais é excessivo, tudo o mais é dar ocasião ao 
contrabando e obrigar o consumidor a pagar mais caro um objeto que, vindo do estrangeiro, 
ficava barato, e seria mesmo melhor fabricado. Seja qual for a fiscalização, o contrabando é 
inevitável em um país como o nosso, o contrabando é um dos resultados dos direitos excessivos 
lançados sobre as mercadorias estrangeiras, ao ponto de proibir-lhes a concorrência com as 
manufaturadas no país. 

Do discurso que tive a honra de proferir hoje deduziu o nobre senador o seguinte corolário: 
– Se vós quereis proteger a indústria agrícola, como há pouco dissestes, aliviando-a senão de 
todos, ao menos de parte dos impostos com que hoje carrega, a conseqüência necessária é que 
deveis também proteger a indústria fabril. – É uma verdade; quero que se protejam todas as 
indústrias no Brasil, mas razoavelmente, não por meio de direitos proibitivos como alguns 
querem. Em que é, pois, que isto se opõe à proposição que emiti de que é necessário aliviar a 
agricultura dos pesados impostos com que ela carrega? Quero proteger a agricultura diminuindo 
os direitos que paga na exportação, quero proteger a indústria fabril, impondo 25 por cento sobre 
os produtos estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exª. me relevará que tome ao senado algum tempo, respondendo 
ao nobre senador que disse que não podia concordar com a idéia de que se devessem diminuir os 
impostos da exportação, não só agora que nos achamos em circunstâncias extraordinárias, senão 
também mesmo quando o país volver ao seu estado normal, ao seu estado ordinário. Senhores, na 
atualidade já disse ao senado que nada se podia fazer, e dei razões com as quais concordou o 
nobre senador; mas entendo que quando o país estiver em circunstâncias ordinárias, é 
indispensável lançar mão da medida que S. Exª. o Sr. ministro da fazenda lembrou no seu relatório 
do ano passado, sem desconhecer a necessidade de chamar a atenção do governo para os 
melhoramentos materiais de que o nobre senador pela Bahia há pouco falou. Eis a razão, Sr. 
presidente, por que o ano passado eu tanto insisti, quando se discutia a lei das terras, sobre a 
necessidade de um imposto territorial; era um imposto que tinha um fim muito particular; o fim 
era justamente os melhoramentos materiais das províncias, as estradas, as pontes, os canais, etc. 

Mas, pergunto eu a V. Exª., poderemos nós hoje (quando digo hoje, tenho em vista as 
circunstâncias ordinárias), poderemos nós hoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



continuar a sobrecarregar a agricultura com pesados impostos que ela paga, sem definhar? 
Entendo que não. Senhores, eu desejava dar alívio à lavoura do país para que ela com este alívio 
possa com mais facilidade mandar vir colonos da Europa a fim de suprir a falta de braços escravos 
que todos os dias se vai sentindo. Eu não sou daqueles que querem que a nação dê a qualquer 
lavrador dinheiro para ele mandar vir colonos, isto não é sistema de colonização adotável, apenas 
será um ensaio que pouco deve durar porque a colonização, ou deve ser espontânea, segundo a 
lei do ano passado, ou por conta e risco dos lavradores. Ora, é para que os lavradores estejam 
habilitados com os meios necessários para fazerem as despesas com os colonos que desejo ver 
diminuído os direitos de exportação, visto que não é possível acabar com eles de chofre. 

O nobre senador entende que nós não teremos colonos sem abrir estradas, e eu entendo 
que nós teremos essas estradas à proporção que os colonos vierem para o país. Estou persuadido 
que quando os colonos principiarem a rotear as terras, hão de cuidar logo nas vias de 
comunicação para poderem levar os seus produtos ao mercado. Não sei se é isto o que tem 
acontecido nos Estados Unidos; é fato averiguado que ali muitos importantes melhoramentos 
materiais existiam antes mesmo desse sistema de colonização em grande escala que para ali tem 
afluído. O senado sabe que os Estados Unidos não expuseram as suas terras à venda para chamar 
colonos, mas como meio financeiro de criar receita, e criaram uma receita muito considerável; 
entretanto a colonização espontânea da Europa tem afluído para ali em grande abundância; ainda 
há poucos dias tive em minha mão uma estatística, que li na Presse, do extraordinário número de 
ingleses e alemães que o ano passado foram procurar melhor sorte nos Estados Unidos. Isto prova 
evidentemente que aquele país, pelo seu estado de sossego, pelas muitas garantias que oferece, é 
o predestinado para receber o excesso da população européia. Eu lamento que uma grande parte 
dos colonos europeus não procurarem a nossa terra, que oferece tamanhas vantagens; talvez o 
clima, a religião, a falta de relações de família, além de outras causas, tenham concorrido para que 
a emigração européia tenha sido até agora em pequeno número no Brasil. 

Senhores, quando disse há pouco que a mortalidade dos escravos era de 10 por cento, não 
dei este fato por averiguado, referi-me ao que tinha ouvido. Devo notar que há muita diferença 
entre a mortalidade nas fazendas que têm crioulos, e a mortalidade nas fazendas que têm 
escravos da Costa. Eu estive três anos e alguns meses em uma fazenda, e a mortalidade nesses 
três anos foi, não direi de 10 por cento, nem de 8, nem de 6, foi de 3 a 4 por cento; não vi ali esse 
grande número de mortes de crianças, verdade é que havia muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cuidado com elas. Nas fazendas em que só há africanos é que me parece que a mortalidade é de 
10 por cento; não tenho dados para formar um juízo seguro, mas apelo para os nobres senadores 
que têm fazendas, que podem bem informar ao senado sobre a exatidão da minha asserção, e da 
do nobre senador pela Bahia. 

O nobre senador não quer admitir que haja possibilidade de colonização no país enquanto 
tivermos escravidão civil. Não sei se é muito exato o que diz o nobre senador; vejo que hoje os 
mesmos homens livres trabalham em fazendas onde há escravos; aqui ouvimos um nobre senador 
por Minas dizer isto mesmo. Eu vi em Campos muitos homens livres, de pés descalços, com suas 
enxadas na mão, trabalhando com escravos. Parece-me, portanto, que não é muito exata a 
proposição do nobre senador. Hoje já se vão acostumando a trabalhar os homens livres com os 
escravos; pouco a pouco há de acontecer entre nós o mesmo que acontece nos Estados Unidos; 
estou persuadido que com o tempo a colonização há de ir acabando, ou ao menos diminuir muito 
consideravelmente o trabalho escravo. Não é possível marcar-se a época em que há de chegar 
esta felicidade para o país; mas o que quero fazer sentir é que não é impossível o trabalho livre 
com o escravo; creio que, pelo contrário, isto se observa já em muitas fazendas, principalmente de 
serra acima. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Apoiado. 
O SR. D. MANOEL: – Não é exato que nessas fazendas não hajam homens livres que não 

sejam administradores, feitores; a maior parte destas fazendas têm administradores livres. É bom 
insistir-se nisto, porque a proposição do nobre senador pode causar-nos algum prejuízo se 
passar despercebida sem resposta. Pode-se supor que, enquanto tivermos no Brasil escravos, não 
será possível a colonização. Ora, isto pode trazer inconvenientes, e eis a razão por que entendi 
que devia responder ao nobre senador pela Bahia, pedindo-lhe licença para contestar a sua 
asserção. 

Sr. presidente, não me ocuparei com outras observações que fez o nobre senador, porque já 
em tempo oportuno tive ocasião também de expender minhas idéias sobre loterias. Não estou 
convencido que elas sejam imorais, até porque não quero fazer assim uma censura ao corpo 
legislativo que as tem concedido desde muitos anos para objetos muitos sérios; por isso não 
acompanho ao nobre senador neste terreno. Também não sei se será muito justo hoje criar novos 
impostos sobre as loterias já concedidas; se tratássemos de conceder novas loterias, poderíamos 
lançar sobre elas novas imposições; mas as já concedidas não sei se podem sofrer um novo 
imposto. O imposto que sobre elas já existe não é pequeno, é um pouco considerável; mas isto 
não é mais que uma opinião do nobre senador, que quer ver o acolhimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que acha no corpo legislativo; o nobre senador vai de acordo com a sua opinião acerca das 
loterias. 

É isto o que me ocorre dizer em resposta ao nobre senador. Estou persuadido que toda a 
indústria que precisar de proteção além de 25 por cento deve cair, deve aniquilar-se; se acaso se 
der uma proteção maior, então o contrabando se fará em grande escala; e em segundo lugar, é o 
pobre consumidor que há de carregar com os ônus dessa proteção para se enriquecer a um ou 
outro proprietário de fábricas que existem no Brasil. Eu não estou disposto a obrigar os meus 
concidadãos a um grande sacrifício para enriquecer a 1, 2, 3 ou 4 indivíduos. Senhores, 
esperemos tudo do tempo; é o tempo, e só ele, quem há de fazer com que nós mais tarde não 
precisemos dos tecidos de algodão da Europa; assim caminharam as nações; a nossa por ora é 
eminentemente agrícola, como são todos os povos nascentes. Oxalá que possamos dar à nossa 
agricultura toda a proteção! Não tenho por ora medo de que, tendo nós esta fonte tão importante 
da nossa riqueza, dando-lhe a proteção a que ela tem indispensável direito, possamos sofrer 
muito com o atraso da indústria fabril e manufatureira; demos os nossos produtos agrícolas à 
Europa e recebamos os produtos manufaturados que ela nos mandar; com o tempo talvez 
prescindamos de muitos dos produtos manufaturados que agora ela nos envia, e de que muito 
carecemos. 

Por conseqüência, não sou sectário da teoria dos direitos protetores a ponto de se tornarem 
proibitivos, não; também não sigo a teoria dos laissez faire, do laissez aller; mas vou para o 
meio-termo, e parece-me que estou mais no meio-termo do que o nobre senador. A respeito de 
diminuição de direitos de exportação, declaro que em tempo oportuno hei de coadjuvar as idéias 
do Sr. ministro da fazenda, hei de levantar a minha fraca voz para mostrar que a agricultura não 
pode sem definhar continuar a pagar tão excessivos direitos de exportação. É a agricultura que 
deve principalmente merecer os desvelos do governo e do corpo legislativo, pois que é ela, e será 
ainda por muito tempo, a principal fonte de nossa riqueza. 

Enquanto tivermos muito café, açúcar e outros produtos de nossa agricultura para 
mandarmos para as nações estrangeiras, havemos de receber delas os produtos manufaturados 
que nos falecem, e por preço cômodo. Tais são, Sr. presidente, as reflexões que me concorreram 
em resposta ao ilustrado senador pela Bahia, a quem peço perdão de não poder concordar 
inteiramente com as opiniões que emitiu no discurso há pouco proferido. 

O SR. RODRIGUES TORRES (Ministro da Fazenda): – Sr. presidente, pedi a palavra 
não para empenhar-me nas importantes questões que foram aventadas na casa, mas para dar 
algumas explicações que de mim exige o honrado membro que falou em penúltimo lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Digo que não pedi a palavra para envolver-me nas questões que se tem aventado no senado, 
por duas razões: 1ª, porque para discuti-las convenientemente fora necessário largo espaço de 
tempo que ocuparia muitas sessões; e na época em que nos achamos, eu, ministro da coroa, não 
entendo dever concorrer para demorar a votação de leis importantes, essenciais. Julgo também 
que não devo entrar nestas questões, porque me parecem inoportunas, uma vez que o senado não 
tem de tomar uma deliberação sobre elas. Quando se tratar oportunamente de cada uma dessas 
importantes matérias, quando tivermos de tomar a respeito delas alguma deliberação, então, se 
ainda tiver a honra de ocupar o lugar em que hoje me acho colocado, o dever que me impõe este 
lugar fará também envolver-me nessas questões. 

A primeira coisa que de mim exigiu o honrado membro a quem me refiro foi que declarasse 
minha opinião a respeito da proteção que ele entende necessário dar-se às fabricações de algodão 
que produzem tecidos de 1 a 50 fios por polegada. Se o honrado membro tivesse tido a bondade 
de lançar os olhos sobre os relatórios que apresentei ao corpo legislativo, tanto na sessão deste 
como na do ano passado, conheceria já qual era o meu modo de pensar sobre este assunto, quais 
são mesmo as providências que entendo deveremos tomar para realizar este pensamento. Aí veria 
o honrado membro que não sou partidista da liberdade ilimitada da indústria aplicada ao nosso 
país; que entendo que em um país inteiramente agrícola como o nosso, onde há escassez de 
braços e de capitais, devemos esforçar-nos não por dar desenvolvimento à indústria fabril em 
desproporção com as nossas circunstâncias, mas desenvolvimento razoável que faça mais 
rapidamente crescer suas forças e aumentar a riqueza pública; que para esse fim julgo 
indispensável alguma proteção àqueles ramos de indústria manufatureira que, além de terem 
matérias-primas produzidas no país, prometam desenvolver-se em pouco tempo, e desenvolver-
se sem comprometer os interesses das outras indústrias; que para chegarmos a este fim, o meio 
que entendo mais conveniente é a revisão da tarifa ou pauta das alfândegas; que para realizar este 
pensamento havia o governo nomeado uma comissão, à qual deram-se certas bases que lhe 
servissem de regra nos trabalhos que deve apresentar; que a esta comissão está incumbida ouvir 
pessoas competentes na matéria, isto é, tanto os negociantes como fabricantes, que possam dar-
lhes as informações de que carecer; que este trabalho por fim há de ser apresentado ao conselho 
de estado, que hão de ser ouvidos sobre ele todos os homens competentes em semelhante 
matéria. 

Está, portanto, claro que o governo tem feito quanto está da sua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



parte para realizar o pensamento que tem a respeito da proteção que deve dar à indústria do país 
nas circunstâncias em que nos achamos. 

Este trabalho, senhores, é de sua natureza lento e difícil, não se pode improvisar; todavia 
posso declarar ao senado que a comissão promete-me apresentá-lo dentro de poucos meses, que 
tenho esperança de que na sessão do ano seguinte ele estará já concluído. Devo contudo observar 
ao honrado membro que, se é exata a informação que ele deu ao senado, isto é, se os fabricantes 
estrangeiros, para embaraçarem o desenvolvimento das fábricas de tecidos de algodão da Bahia e 
do Rio de Janeiro, estão dispostos a venderem os seus produtos ainda com prejuízo, e grande 
prejuízo, a proteção que poderemos dar a essas fábricas é absolutamente inútil e ineficaz; 
qualquer que ela seja, se os estrangeiros estão resolvidos a vender com prejuízo seus produtos, a 
fim de afastar os dessas fábricas, não poderão elas sustentar-se. Só direitos proibitivos poderiam 
evitar o inconveniente ponderado pelo honrado membro. Devo também lembrar-lhe que os 
tecidos de algodão já estão protegidos com direitos de 30 por cento, e não de 25 por cento, como 
se disse. 

Limitar-me-ei a estas poucas palavras pelo que toca a proteção à indústria fabril 
manufatureira. 

O honrado membro exigiu também que eu declarasse se julgo conveniente criar-se um novo 
imposto, ou aumentar-se o selo dos bilhetes de loterias. A este respeito estou tanto de acordo 
com o honrado membro a quem tenho a honra de responder, que me parece que desde que sou 
membro do corpo legislativo ainda não votei por uma só loteria. Mas uma vez concedidas essas 
loterias, uma fez feito esse favor às corporações ou estabelecimentos a quem o corpo legislativo 
entendeu dever dá-lo, não convém que o anulemos; e o aumento do imposto dos bilhetes das 
loterias que se extraírem equivale a proibir a venda deles, e a destruir o favor que já foi concedido. 
O que o honrado membro quer, importa um aumento do imposto que já existe, e as loterias 
pagam já uma taxa considerável; se aumentarmos esta taxa, há de necessariamente dificultar-se a 
extração das loterias; o benefício que o corpo legislativo quis fazer a essas associações religiosas 
ou beneficentes necessariamente há de ser muito difícil de realizar-se. Seria melhor, para 
conseguir-se o fim a que se propõe, que de agora em diante não concedêssemos mais loterias. 

O honrado membro ponderou também a necessidade de uniformizar-se o nosso sistema 
monetário. É uma idéia que foi também por mim exprimida no relatório que tive a honra de 
apresentar este ano no corpo legislativo, e não só sugeri esta idéia, mas ainda solicitei a faculdade 
de fazer as despesas necessárias para realizá-la. Um dos artigos aditivos que o senado tem de 
discutir dá ao governo esta faculdade. O meu fim é recunhar as moedas de 4 oit. e de 2 1/4 oit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de ouro, de maneira que de agora em diante não tenhamos moeda de ouro senão de 5 oit. e de 2 
1/2 oit. Parece-me que foi este o pensamento do corpo legislativo, quando pela lei de setembro 
de 1847 autorizou o governo a cunhar moedas e 5 e 2 1/2 oitavas de ouro com o valor de 20$ e 
10$. Quis-se adotar o sistema decimal, não só no que diz respeito às moedas de ouro, mas 
também às de prata. Ora, se este em contradição com este sistema a continuação das moedas de 
4 oit. e de 2 1/4, cumpre que elas desapareçam, e cedam o lugar a outras que estejam em 
harmonia com o sistema que o corpo legislativo quis adotar. 

O honrado membro exigiu também que eu declarasse qual era o sistema que entendo dever 
adotar-se na casa da moeda pelo que toca às despesas do cunho. A este respeito parece-me que 
não tenho escolha, que não me compete decidir qual é o sistema que deve-se adotar, porque está 
decidido pelas leis do país. As nações da Europa e os Estados Unidos têm adotado a respeito do 
cunho da moeda práticas diferentes. A Franca, por exemplo, cunha o ouro e prata dos particulares 
exigindo retribuição por este serviço; a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia seguem sistema 
diferente, isto é, cunham gratuitamente todo o ouro, ou ouro e prata nos países em que a 
promiscuidade dos dois metais é admitida, que os particulares apresentam para esse fim; mas na 
França, como o honrado membro sabe, os particulares recebem imediatamente o valor do metal 
que levam à casa da moeda, quando na Inglaterra, e nos outros países que têm adotado o sistema 
inglês, não acontece a mesma coisa, isto é, esperam pelo valor dos metais preciosos que levam à 
casa da moeda o tempo necessário para o cunho. 

Qual dos dois sistemas é mais vantajoso? Qual deles é mais conveniente? Não teria eu dúvida 
em preferir o da França ao da Inglaterra; tenho para mim que esse sistema não só é menos 
prejudicial ao tesouro, mas mesmo aos particulares; e é o que se acha entre nós estabelecido. Ao 
governo foi concedida a autorização para determinar as taxas que se devem cobrar pela 
cunhagem, afinação do ouro, e pode parecer que são exorbitantes as que efetivamente se cobram 
comparadas com as que se exigem em outros países civilizados; mas se se atender que entre nós 
não se tem montado ainda uma casa da moeda com todas as máquinas, e aparelhos que devem 
existir em semelhantes estabelecimentos; se se atender ainda a que os processos mais 
aperfeiçoados empregados na Europa não podem ainda ser admitidos entre nós; se se refletir, 
finalmente, em que os reagentes que temos de empregar nos saem aqui muito mais caros que na 
Europa, conhecer-se-á a razão por que as taxas do cunho na nossa casa da moeda são muito 
mais elevadas do que as que se exigem em outros países. São inconvenientes que devemos 
procurar evitar, mas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



não o conseguiremos enquanto não pudermos construir uma casa da moeda com espaço e 
cômodos tais que dêem lugar a todos esses melhoramentos. 

O honrado membro exigiu ainda que desse a minha opinião acerca da época em que 
poderemos retirar da circulação o papel não realizável, que hoje faz as funções de agente da 
circulação; e se quisesse recordar-se das discussões um pouco amplas, que o ano passado 
tiveram lugar, tanto nesta como na outra câmara, conheceria as opiniões que emiti, pedindo ao 
corpo legislativo que votasse a lei que autorizou o governo para localizar o papel-moeda. Então 
expus eu o sistema que me parecia mais próprio, mais conveniente, menos oneroso aos cofres 
nacionais, para irmos paulatina, mas vantajosamente retirando da circulação o papel irrealizável 
que hoje serve de meio circulante, substituindo-o por moeda metálica e depois por papel 
realizável à vontade do portador. Sustentei então a conveniência de retirar-se anualmente da 
circulação uma quantidade de papel-moeda; que esta medida, devera acompanhar a localização 
das notas de certos valores, e que finalmente devêramos substituir os bilhetes de 5$, 2$ e 1$ por 
moedas de prata. Este plano, que me parece muito realizável, e que poderia dentro de poucos 
anos tornar estável o nosso meio circulante e livrar-nos das oscilações perigosas a que está 
sujeito, não pode começar a ser executado senão quando as circunstâncias do país forem mais 
regulares do que atualmente, quando pudermos dispor para esse fim de recursos do tesouro 
público. As circunstâncias em que nos achamos colocados desde que essa lei foi votada, até agora 
me tem impedido de começar a dar-lhe a devida execução. 

Todavia, não me tenho descuidado de fazer cunhar moedas de 2$, 1$ e 500 rs., a fim de ir 
substituindo os bilhetes que servem para pequenas transações, ou para troco. O sistema que eu 
entendia, e entendo ainda conveniente, poderá realizar a retirada do papel-moeda sem grande 
ônus para o tesouro. Não quero com isto dizer que terei de opor-me, quando as circunstâncias 
forem oportunas, à criação de bancos de emissão, que, como todo o mundo sabe, têm, além de 
outras, a grande vantagem de substituir a um instrumento dispendioso de circulação, outro muito 
mais barato; mas atualmente os bancos de emissão tornariam muito mais vacilante, muito mais 
sujeito à depreciação o nosso meio circulante. Quando tivermos probabilidade, senão absoluta 
certeza, de que não poderão concorrer para a depreciação do papel que atualmente faz as funções 
de numerário, será ocasião de promovermos a organização deles. 

Limitar-me-ei, Sr. presidente; a estas poucas palavras pelo que diz respeito as importantes 
questões em que tocou o honrado membro: o desenvolvimento das idéias que tenho emitido 
levar-me-ia muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



longe, obrigar-me-ia a gastar muito tempo ao senado, tempo que eu desejo economizar o mais 
que me for possível. 

O honrado membro também perguntou-me se não seria possível fazer trocar as notas 
dilaceradas por notas novas, a fim de evitar que exista na circulação tanto papel sujo. Para fazer 
com presteza esta operação fora preciso que o governo tivesse meios de obrigar os portadores 
das notas dilaceradas a levá-las à caixa da amortização ou às tesourarias de fazenda; porque, não 
só a caixa, mas as tesourarias, estão autorizadas para trocar, e com efeito trocam todas as notas 
dilaceradas que lhes levam os particulares por notas em bom estado. A isto não há a menor 
objeção da parte das tesourarias; todos os dias está o tesouro recebendo delas remessas de notas 
dilaceradas que aí são trocadas. O mesmo acontece na caixa da amortização, onde há grande 
porção de notas novas, exceto dos valores de 2$ e 1$, as quais têm mais circulação, passam por 
mais mãos, e, por conseqüência, se dilaceram com mais facilidade. Não tenho, todavia, mandado 
fabricar novos bilhetes de 1$, 2$ e 5$, conquanto os depósitos que existem deles sejam pouco 
consideráveis, porque tenho intenção de ir substituindo esses bilhetes por moedas de prata. 

Eis, Sr. presidente, as observações que entendi dever fazer acerca do que disse o honrado 
membro. Se não lhe dei tantas quantas informações ele desejava, se não estiver satisfeito com 
aquilo que cabo de expender, o honrado membro terá a bondade de dizer-me os pontos sobre 
que exige novas explicações, e eu procurarei satisfazê-lo com a melhor vontade. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Pedi a palavra, Sr. presidente, para satisfazer a uma 
exigência do nobre senador pela Bahia. 

A proposição que eu contestei, proferida pelo nobre senador, creio ser a seguinte – que o 
serviço escravo impede a introdução do serviço livre –, ou – que a introdução dos braços livres 
acha embaraço na concorrência dos braços escravos... 

O SR. MONTEZUMA: – Não foi exatamente assim, mas é o mesmo; o que eu disse foi – 
dificulta –, que é diverso de – impedir. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Bem. ...os braços cativos dificultam a introdução dos braços 
livres: dificultar, ou impedir, não altera o sentido, a proposição para mim é sempre a mesma, e a 
contesto de pouco exata, por não ser esta a primeira vez que se enuncia no corpo legislativo e 
fora dele, e estar convencido de que não é tão exata como se pretende: a experiência dos fatos 
prova o contrário. As causas que impedem ou dificultam a introdução de braços livres parece-me 
serem outras. 

O SR. MONTEZUMA: – O que disse foi que a união dos dois trabalhos na mesma fazenda 
era difícil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Contesto igualmente de pouco exata esta proposição, e 
produzirei os fatos. Há bem pouco tempo o Rio de Janeiro era fornecido de água por pretos que a 
conduziam em barris, apareceram braços livres para este serviço, e instantaneamente fizeram 
desaparecer os braços escravos. Há pouco tempo ainda, haverá 10 ou 11 anos, bem poucos eram 
os braços livres que serviam nas obras da cidade do Rio de Janeiro; há 11 para 12 anos que 
tiveram princípio duas obras da Santa Casa da Misericórdia, e então com dificuldade se 
encontravam alguns braços livres; hoje acontece pelo contrário, e observo os braços livres 
fraternizando com os braços escravos, trabalhando na mesma linha, no mesmo lugar, 
perfeitamente confundidos no trabalho uns com os outros! Isto é uma verdade. Há poucos anos 
também não havia uma loja, uma oficina onde se achassem braços livres; hoje por toda a parte, 
em todas as ruas encontram-se braços livres e braços escravos confundidos entre si nas mesmas 
oficinas! 

Se saio da cidade do Rio de Janeiro e visito uma estrada que está confiada à minha direção, 
aí encontro 30 braços livres trabalhando a par e no meio de 20 cativos; em nenhuma parte vejo 
que os braços livres tenham escrúpulo de se confundirem no trabalho com os braços escravos. 
Nas minhas fazendas observo o mesmo; tenho nelas braços livres empregados juntamente com 
braços escravos, sem que os braços livres tenham jamais mostrado repugnância alguma de 
trabalharem confundidos com os cativos. 

Ora, sendo isto assim, parece-me que não há razão para se dizer que é difícil ou quase 
impossível que haja união de braços livres com braços escravos, e que por conseqüência venha 
daqui grande obstáculo à colonização... 

O SR. MONTEZUMA: – Há preconceitos. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Não posso acreditar que haja preconceitos, quando vejo 

fatos que provam o contrário... 
O Sr. Montezuma dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Não me refiro a informações; V. Exª. sabe que sou alguma 

coisa prático: refiro-me ao que vejo, e do que mesmo estou maravilhado. Sim, estou maravilhado 
de ver a nenhuma repugnância que encontro nos braços livres de trabalharem no mesmo lugar 
com os braços escravos; parecia que devia ser como diz o nobre senador, mas a experiência me 
prova o contrário. Se não há, pois, mais braços livres, deve-se a outras causas; e não entendo que 
seja esta a ocasião oportuna de provocar uma discussão a este respeito, porque não desejo 
demorar o orçamento... 

O SR. MONTEZUMA: – Aventar só... 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Deve-se a outras causas, que nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Exª. nem o senado ignora... Mas não é esta a ocasião da sua averiguação: a hora está a dar, e eu 
desejo que se vote. 

Também ouvi outra opinião, com a qual não concordo; disse-se que é necessário reduzir os 
impostos de exportação com o fim de aliviar a lavoura. Eu quero que se alivie a lavoura dos muitos 
ônus que sobre ela pesam, mas de outro modo. Os direitos de exportação não são só os 10 por 
cento que o café paga no consulado; maiores e mais pesados são os que o lavrador paga nas 
estradas para fazer chegar os seus gêneros ao consulado: as péssimas estradas é que tornam a 
exportação caríssima, e ocasionam ao lavrador despesas superiores aos direitos que se pagam no 
consulado; quando se queira, pois, fazer um grande serviço à lavoura, principie-se por se lhe dar 
boas estradas (apoiados), e depois reduzam-se os direitos do consulado. É aqui que está a 
verdadeira proteção, proteção que é superior ao alívio dos 9 ou 10 por cento que se pagam no 
consulado. Se o café, por exemplo, paga 320 rs. por arroba de direitos no consulado, quanto paga 
de frete por causa dos maus caminhos? De Vassouras para aqui paga 640 rs., de Valença perto de 
800 rs., etc. Ora, que estes fretes seriam reduzidos a um cruzado ou a pataca, se acaso houvesse 
boas estradas, não pode haver dúvida. Por conseqüência, eu também quero o alívio, mas preferiria 
que, em lugar de se fazer uma redução de direitos no consulado, fosse parte do seu produto 
empregada em fazer boas estradas. Assim, faríamos o favor que se deseja fazer à agricultura por 
uma maneira mais proveitosa, e ao mesmo tempo agradável aos lavradores. Como sou lavrador, 
julgo representar os votos dos lavradores, declarando que lhes será mais agradável que, em lugar 
de os aliviar em alguma parte do pagamento dos direitos do Consulado, se lhes faça o serviço de 
lhes dar boas estradas, pois que as boas estradas não só lhes proporcionarão mais barato 
transporte dos seus gêneros, mas até lhes poupariam as gravíssimas perdas que nos tempos de 
chuva sofrem, resultado das avarias que o café recebe quando as tropas que o conduzem se 
enterram nos atoleiros; avarias tão grossas, que reduzem o café da primeira sorte à segunda ou 
terceira. 

Eis a minha opinião a este respeito; em lugar de se reduzir os direitos do café pela forma 
que uma opinião manifestou, muito mais conveniente será que a redução principie pelo modo que 
acabo de indicar; a despesa será menor, e a lavoura receberá maior benefício. 

Julga-se discutido o artigo. É aprovado com todos os parágrafos. 
Os arts. 8º, 10 e 11 da proposta são aprovados conforme foram emendados pela câmara dos 

Srs. deputados. 
Segue-se a discussão do art. 11 aditivo das emendas da outra câmara. 
O SR. MENDES DOS SANTOS: – Eu desejaria que V. Exª. me informasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



se está em discussão só o art. 11 e seus parágrafos, ou se todos os artigos aditivos, como se 
pratica na câmara dos deputados. 

O SR. PRESIDENTE: – Só o art. 11 com seus parágrafos. 
O SR. MENDES DOS SANTOS: – Desejava saber se nos anos anteriores era este o estilo, 

de se discutir só artigo por artigo. 
O SR. PRESIDENTE: – Na lei do orçamento é sempre prática discutir-se artigo por artigo. 

Em outros tempos seguiu-se acerca de outras medidas discutir-se muitos artigos, ou mesmo por 
títulos; mas na lei do orçamento o estilo tem sido discutir-se artigo por artigo. Se porém o nobre 
senador requer que entrem todos os artigos aditivos em discussão, pode consultar-se o senado, e 
ele resolverá. 

O SR. MENDES DOS SANTOS: – Na câmara dos deputados entram em discussão todos os 
artigos aditivos conjuntamente; mas se aqui não há o mesmo estilo, eu não quero requerer 
inovação. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu desejava que o meu nobre colega pela Bahia, mui digno 
presidente daquela província, tivesse a bondade de dar-me algumas informações relativamente ao 
edifício que se propõe vender ou trocar por outro que pertença à fazenda pública e que não tenha 
uso. Eu não tenho dúvida em votar pelo artigo, mas acho que é indispensável ser informado o 
senado relativamente à utilidade, assim como o meio prático de se poder realizar a troca. 

Diz o § 13: "Fazer aquisição da propriedade contígua ao arsenal de guerra da Bahia para 
aumento do mesmo arsenal, segundo as condições que mais vantajosas forem aos interesses da 
fazenda pública, podendo dar em pagamento algum ou alguns dos próprios nacionais sitos na dita 
província, cuja conservação não for necessária ou útil ao serviço público". Como é que se pode 
fazer esta troca? Necessariamente há de se fazer a avaliação do prédio que se vai adquirir, e uma 
avaliação do prédio que se vai dar em troca. Esta avaliação eu creio que para se fazer com 
utilidade deve ser em hasta pública, não deve ser feita por peritos... 

O Sr. Visconde de Olinda dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. MONTEZUMA: – É verdade que há uma dificuldade lembrada pelo honrado membro, 

e é que ninguém há de lançar, porque sabe que vai ser dado a outro; mas pode vender-se a quem 
mais der, e com o produto adquirir-se o prédio que se quer para o arsenal. A avaliação por peritos 
acho que não satisfaz, acho inconveniente. 

Eu não entro na utilidade de se adquirir o prédio junto ao arsenal de guerra da Bahia, porque 
em verdade aquele arsenal é mui pequeno, não satisfaz, segundo vi quando lá estive; mas o que 
não acho conveniente é que se estabeleça aqui a troca, porque a troca não é razoável, nem 
vantajosa... 

O Sr. Baptista de Oliveira dá um aparte que não ouvimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. MONTEZUMA: – A troca não é operação fiscal, como bem diz o nobre senador. 
Enfim, desejava ouvir ao nobre senador, presidente daquela província, se S. Exª. julgar conveniente 
dar algumas informações. 

O SR. VISCONDE DE OLINDA: – Tenho algumas observações que fazer, e principiarei 
pelo § 1º. 

O senado já aprovou, tratando do orçamento do império, o acrescentamento de 1:200$000 
para o aluguel de uma casa para o arquivo público. Não sei se, passando este parágrafo, vai no 
mesmo sentido da votação que houve, ou se não, se tem caráter mais duradouro; como quer que 
seja, julgo-me obrigado a fazer uma observação. – O arquivo público é daqueles estabelecimentos 
que devem ter casa própria, construída de propósito; mudar-se hoje o arquivo do lugar em que 
está para uma casa que direi miserável, porque com 1:200$, segundo o preço atual das casas no 
Rio de Janeiro, não se pode obter uma casa capaz, e portanto terá de mudar-se o arquivo daqui a 
pouco tempo para outra; isto não me parece conveniente. Eu hei de votar contra este parágrafo. É 
verdade que no orçamento do império se aprovou esta despesa; mas antes quero que o governo 
tenha este ano mais 1:200$000 para gastar com este objeto do que fique perpétuo este artigo de 
despesa, porque estou que, se passar uma vez, ele fica perpétuo. A despesa não há de limitar-se a 
1:200$000; espero que em pouco tempo se peça mais dinheiro, porque não é possível que com 
essa quantia se possa obter uma casa capaz, há de se pedir mais, há de se trazer outras despesas. 
Atualmente se pede 100$000 para limpeza e asseio da casa; não se há de pedir isto só, hão de se 
pedir outras muitas coisas que hão de ser necessárias; espere-se por essas muitas coisas. É uma 
despesa que se vai fazer que poderíamos dispensar; atualmente o arquivo existe no edifício da 
secretaria do império, mas está provisoriamente, e eu entendo que qualquer que for a casa que se 
alugue, também não serve senão provisoriamente; mas provisoriamente está bem onde está; o 
que há de vir para o arquivo daqui a muitos anos cabe ali. Eu, portanto, hei de votar contra esse 
parágrafo, muito embora a autorização já fosse dada no orçamento do ministério do império, mas 
essa autorização foi por uma vez; se o Sr. ministro entender dever gastar essa quantia, gaste, mas 
não fique isto para sempre. Quando se puder ter um edifício próprio para este estabelecimento, 
então aumente-se a despesa com ele, mas por ora assento que o arquivo deve conservar-se onde 
está. 

"§ 4º Auxiliar a publicação das obras de fitografia e matéria médica do Dr. Antonio Corrêa de 
Lacerda, e bem assim as do naturalista Dr. Martins sobre objetos das ciências naturais." Não me 
oponho a este parágrafo. Podia votar contra; são despesas que não sei se estão muito nas 
circunstâncias de estarmos fazendo; mas, passando este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



parágrafo, também devemos votar a favor do autor das Memórias Históricas de Pernambuco, que 
aqui tem requerimento. Ele pediu um auxílio para ir à Europa, particularmente a Portugal, colher 
documentos relativos à história de Pernambuco, e envolvidos com eles os das mais províncias do 
império. Ora, se o corpo legislativo está disposto a favorecer impressões desta natureza, parece-
me que merece o seu favor o suplicante, que tem já quatro tomos de suas Memórias publicadas. 
Eu mandarei emenda para isso." 

"§ 6º Distribuir por venda ou por aforamento perpétuo, e pelo modo que julgar mais 
conveniente, oito lotes, de mil braças em quadro cada um, das terras devolutas que se acharem 
próximas às linhas de demarcação das colônias militares de Pernambuco e Alagoas; podendo, para 
este efeito somente, dispensar na Lei de 18 de setembro de 1850." Não falarei na dispensa da lei; 
apenas farei uma observação sobre uma parte deste parágrafo, e é que não espero benefício desta 
venda ou deste aforamento. Oito lotes de mil braças em quadro o que são para o objeto de que se 
trata, para o fim que se tem por diante? O que se deve querer ali é ajuntar povoadores; por isso 
estabeleceu-se já uma colônia; achou-se que isto não é bastante; o que convém, pois, é procurar 
lavradores abastados, homens que tenham forças, que poderão chamar à roda de si os pequenos 
proprietários. Mas com mil braças em quadro, que lavrador vai ali estabelecer-se? Parece-me que 
com esta medida não se consegue o fim que se teve presente. Faço esta observação para que o Sr. 
ministro do império, se entender assim quando houver de fazer esta concessão, não se limite a 
dar um lote só; se aparecer alguém que queira tomar 2 ou 3 lotes, que tenha forças para se 
estabelecer ali, o faça. Por este modo que aqui está não se consegue nada, o que é preciso é 
estabelecer a agricultura em grande; estabelecidos quatro ou cinco lavradores em alguns pontos, 
hão de atrair a si povoadores, hão de chamar em roda de si moradores. 

Sobre o § 13 fez o nobre senador uma observação que, à primeira vista, parece ter peso, me 
parece dever merecer muita consideração. Quando se manda desapropriar um prédio qualquer, 
não há outro meio que a avaliação? 

Farei ainda uma observação sobre o § 16: "Reduzir a dinheiro os objetos de ouro e prata, e 
jóias que se acharem em depósito nos cofres públicos, quando não sejam levantados dentro do 
prazo de 5 anos, e a isto se não oponham as partes interessadas". Não sei quais são os objetos 
que atualmente existem nos depósitos públicos; mas pode acontecer que entre esses objetos haja 
peças de família, peças que tragam certas recordações de família; e pode acontecer que o 
indivíduo a quem pertencer se demore fora do país mais de 5 anos; pode acontecer que por 
qualquer ocorrência os seus bens entrem em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



administração, as suas jóias entrem em depósito, havendo entre elas algumas muito preciosas 
para uma família. Recordo-me agora de que havia no tesouro um espadim a que se prende 
gloriosa recordação; há de se vender? Qual é a conveniência que daqui vem? Demais, o prazo de 5 
anos pode ser pouco. Eu não posso votar por isto. 

Ainda uma outra observação farei, e é sobre o § 17, que autoriza o governo a reformar os 
regulamentos relativos ao lançamento e cobrança dos impostos sobre lojas, e aguardente de 
consumo no município da corte, na parte em que determinam que a arrecadação deles seja feita 
simultaneamente com a da décima urbana nos meses de janeiro e junho de cada ano, a fim de que 
possa verificar-se em meses diversos. Muito limitada é esta autorização dada ao governo; eu 
quisera que ela ampliasse mais as suas faculdades. Eu observarei que a execução dos 
regulamentos do selo, dos legados de herança, ou por si ou por sua execução, é um pouco 
pesada. Este objeto merecia particular atenção. Do regulamento do selo, ou da execução deste 
regulamento, receio muito que em pouco tempo venha a trazer sérios inconvenientes; pede 
algumas providências. Por ora os casos são poucos; mas multipliquem-se estes casos que o 
negócio se tornará sério. A execução desses regulamentos, perdoe-me o nobre ministro, não é 
das melhores; quanto à décima das casas, sei que proprietários, que têm mandado por duas vezes 
pagar o imposto, e dizem que não há tempo para o receber, e entretanto no fim do mês mandam-
lhe a conta com a multa. Sei que se faz, isto, e isto necessita de alguma providência. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a mesma de hoje.  
Levanta-se a sessão às 2 horas e meia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1851. 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CÂNDIDO JOSÉ DE ARAÚJO VIANNA. 
 

Sumário. – Reforma do general Brown. Discurso do Sr. Costa Ferreira. – Artigos aditivos à lei do orçamento. 
Discursos dos Srs. Jobim, Montezuma, Gonçalves Martins, Clemente Pereira, D. Manoel, Manoel Felizardo, 

e Carneiro Leão. 
 
À hora do costume, reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a 

ata da anterior. 
O Sr 1º Secretário dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Um ofício do 1º secretário da câmara dos Srs. deputados, remetendo a proposta do poder executivo 

relativa a diversos créditos suplementares, e extraordinários, com as emendas feitas e aprovadas pela 
mesma câmara. – À comissão de fazenda, e a imprimir. 

Outro do mesmo, acompanhando a proposição da mesma câmara que autoriza o governo a reformar 
o ensino primário e secundário do município da corte. – A imprimir com urgência. 

Outro do mesmo, acompanhando a proposição que autoriza o governo a admitir a Emilio Luiz Mallet 
no quadro do exército, com o posto de capitão de artilharia de que teve demissão por estrangeiro. – À 
comissão de marinha e guerra, e a imprimir. 

O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, eu sei as dificuldades com que luta a empresa que publica os 
nossos trabalhos, e por isso não é com o fim de fazer-lhe censura que lembro dois pequenos defeitos que 
se encontram no meu discurso de 27 do corrente. O primeiro é onde se diz – os publicistas ou autores do 
direito público e administrativo da França têm deixado de reconhecer – em vez de – não tem deixado, etc. –; 
o segundo é ter saído Brody, em lugar de Brady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDEM DO DIA 
 
Continua a segunda discussão, adiada em 28 do corrente, da resolução da outra câmara 

autorizando o governo a reformar a Gustavo Henrique Brown no posto de marechal-de-campo. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Sr. presidente, a justiça manda que sejam religiosamente 

cumpridos todos os contratos feitos pelo governo; a política aconselha que quando qualquer 
oficial estrangeiro engajado preste relevantes serviços ao Brasil, seja ele generosamente 
recompensado. Porém, Sr. presidente, a injustiça, a política aprovam, aconselham semelhante 
resolução? Parece-me que não; até me parece que a nossa oficialidade, se tal resolução passar, 
poderá talvez aplicar aos senadores o que esse célebre herói de Cartago disse ao filósofo de Éfeso. 

Qualquer oficial brasileiro, vendo esta resolução dirá que ela é redigida em termos militares, 
porém que não se ligam a idéias militares, que é uma loucura. Que coisa é uma reforma de tropas? 
Poderá qualquer oficial brasileiro perguntar a quem aprovar esta resolução. Eu creio, Sr. 
presidente, que a reforma de um soldado não é outra coisa senão uma demissão honesta do 
serviço conservando-lhe certo soldo, sem exercício. Na casa existem muitos militares, e até 
recorrerei ao nobre ministro da guerra, cuja razão tem sido afiada na pedra de Euclides, que me 
diga se é ou não exata definição que acabo de dar da reforma de um militar – demissão honesta 
do serviço, conservando-se certo soldo sem exercício. 

O SR. DANTAS: – Nego que seja demissão: é dispensa do serviço; é continuar o militar a 
receber o seu soldo com dispensa de serviço. 

O SR. COSTA FERREIRA: – Leia o nobre senador o dicionário de Moraes, e saberá quem 
está em erro. Se passar a resolução, dirá o Sr. ministro da guerra com razão: "Como hei de dar 
demissão a quem já está demitido do serviço? Como hei de fazer esta reforma? Se a reforma é 
uma demissão que se dá a um militar, como hei de dá-la a este que já está demitido? Se este 
senhor está dispensado do serviço, como quereis que ele seja dispensado?" E quanto ao soldo, 
qual é o soldo que há de ter este homem? O nobre ministro dirá ainda: "Esta linguagem não é 
linguagem militar; eu não a entendo; quero que se me diga o que isto é". É o motivo por que digo 
que talvez um general brasileiro possa aplicar a quem aprovar a resolução o dito do herói de 
Cartago ao filósofo de Éfeso. 

Eu disse, Sr. presidente, que, quando um militar estrangeiro fosse contratado para o serviço 
do Brasil, era da honra, era da justiça, era da dignidade da nação brasileira, cumprir 
religiosamente o contrato; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mas, pergunto, lendo-se o contrato que fez este bravo militar, donde consta a obrigação do Brasil 
conservá-lo no seu serviço? É, sr. presidente, o requerimento do bravo marechal que me faz ficar 
suspenso no juízo que devo fazer deste negócio, porque, segundo nos diz no seu requerimento, o 
nosso ministro que fez o contrato era um tramposo, um trapaceiro da primeira ordem. O nobre 
general diz que esse ministro, com abuso e má-fé substituiu por outra uma das condições do 
contrato, que era dever ser conservado no Brasil, não ser demitido do serviço senão por sentença. 
Falando da omissão desta cláusula, ousa o bravo general dizer perante o senado que o nosso 
ministro era um tramposo, um homem de má-fé, pois que o enganou, abusando do seu cavalheiro 
proceder, pois não lera o contrato; entretanto nós o que fazemos a um militar que isto nos diz? 
Vamos premiá-lo! Não sei se o Sr. visconde de Itabaiana ainda existe... 

UM SR. SENADOR: – Já morreu. 
O SR. COSTA FERREIRA: – Se fora possível que ele se levantasse da campa, ressurgisse, 

que lesse as palavras deste bravo militar, o que diria?!... Um ministro da nação conservado por 
tanto tempo, um ministro de má-fé, um ministro tramposo, um ministro que ousou abusar da boa 
fé de um bravo militar! Ora, quem falará a verdade? O bravo militar ou o ministro brasileiro? Eu 
fico suspenso. Peço aos nobres senadores que me esclareçam, porque não desejarei nunca que os 
brasileiros digam: "houve um militar que disse ao senado que a nação brasileira teve um ministro 
infame". Digo infame, porque o homem que ousa abusar da maneira por que esse bravo militar 
diz, o homem de má-fé é infame. O bravo general diz que ele tinha contratado uma coisa, que 
depois, como cavalheiro, fiou-se na fé do nosso ministro, e que este o enganou; entretanto, nós 
sem examinarmos este fato, queremos dar um prêmio ao general! 

Ainda não pára aqui o que diz este oficial. Diz mais que o general que comandou a batalha 
em que ele foi ferido é um famoso mentiroso, porque o bravo general diz que ele fora ferido 
gravemente, e não contuso, como falsamente dissera o general em chefe do nosso exército do Rio 
Grande do Sul. 

Ora, senhores, um nosso ministro é de má-fé, um nosso general esteve na batalha em que 
também esteve o bravo marechal, é um mentiroso! E acreditais vós que era de má-fé tanto o 
nosso ministro como esse nosso general? Não reparais vós que, premiando a este homem, 
difamais a um ministro e a um general brasileiros? Que militar dentre nós ousaria dizer "o meu 
chefe é de má-fé?" Que militar ousaria dizer entre nós "o ministro que tratou comigo este negócio 
é um tramposo". Dizei-me, senhores, que brasileiro ousaria tanto? Infeliz desse brasileiro se tal 
ousasse! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores, é tão subido o conceito que faço deste general, é tão subido o conceito que faço 
do Sr. Barbacena, e que faço do nosso ministro que assinou o contrato, que fico suspenso; não sei 
para onde pende o fiel da balança. Os nobres senadores que aprovam a resolução sem dúvida que 
hão de ser julgados pelo Brasil que ouve as minhas vozes; só eles é que poderão esclarecer-me. 
Se eles votarem esta resolução sem dar alguma resposta ao que acabo de dizer, hão de ser 
julgados pela opinião pública do Brasil; com este procedimento, longe de ganhar o senado, dará 
força aos seus adversários políticos para ferir a justiça, a probidade, a honra com que nós 
marchamos; eles dirão "o senado aprovou uma resolução para se dar uma demissão honesta a 
quem já estava demitido, para que não se empregasse no serviço quem não estava no serviço"; e 
este homem, a quem o senado fez isto, disse perante o mesmo senado que o Brasil teve um 
péssimo ministro, teve por ministro um homem de má-fé. 

Este militar, depois que foi demitido do serviço do Brasil, foi convidado para tornar ainda a 
servir quando ocorreram as desordens do Pará; mas veio ele? Apresentou-se? Não; não quis vir, 
recusou-se! Vede o que diz o conselho supremo militar; ele diz mais que este bravo militar não 
fora ferido gravemente, mas sim contuso, como disse o falecido general Barbacena. Entretanto nós 
desprezamos todas estas autoridades, vamos premiar um oficial que ousa dizer que um ministro 
brasileiro fora pérfido, de má-fé, que um general brasileiro também o fora! Será isto justiça? 
Dizei-me, esclarecei-me, se estou em erro. 

O que dirá um oficial brasileiro que, tendo cumprido as suas obrigações por espaço de 
muitos anos, é reformado? Ainda mesmo quando ele não fosse reformado com justiça, não pode 
requerer melhoria de reforma, entretanto um homem que apenas serviu 4 anos é dispensado do 
serviço com o soldo de marechal, e depois de ter sido já demitido do mesmo serviço? Será isto 
política? Lembremo-nos, senhores, de que se queremos que bravos militares, militares da têmpera 
do intrépido pernambucano que, tendo recebido em uma batalha ferimentos graves em uma mão 
que tornou necessária a amputação, e ele depois da mão cortada, desembainhou a espada e disse: 
"Camaradas, para defender a minha pátria, para defender o meu rei, para defender o meu Deus, 
basta-me uma mão" e pegando no seu bastão o atirou dentro da fortaleza das Cinco-Pontas, em 
Pernambuco, e disse aos seus soldados com voz verdadeiramente militar, com o tom de Carlos XII 
da Suécia: "Camaradas, o bastão do vosso capitão está dentro da fortaleza, ide buscá-lo" e os 
destemidos companheiros escalaram a fortaleza, expeliram o inimigo; se queremos, digo, ter 
homens desta têmpera, é necessário não fazer injustiça aos soldados brasileiros dando primazia a 
estrangeiros. Lembrai-vos que entre eles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ainda temos muitos Tabiras, esse homem que tendo um olho arrancado por uma seta, tendo ainda 
o bolbo do olho na ponta da seta, disse: "Basta ver onde estão os inimigos; para vencê-los basta-
me um olho." Quereis que nossos Tabiras defendam o país sem mendigarmos tropas estrangeiras? 
Honrai aos nossos Tabiras, não aproveis esta resolução que os escandaliza. É por isso que eu a 
julgo impolítica, porque há de escandalizar a todo o oficial brasileiro. 

Senhores, este general não desanima facilmente; lutou-se o ano passado para que ele fosse 
reconhecido como militar brasileiro; o meu amigo, um dos ornatos desta casa, de quem não posso 
falar sem que sinta o coração retalhado pela saudade, o Sr. Paula Souza, mostrou que este oficial 
não podia ser considerado militar brasileiro; tratou-se deste negócio, e o corpo legislativo 
entendeu que ele não era oficial brasileiro. Este ano trata-se ainda deste objeto, e se a resolução 
passar, eu direi que se deve mandar pagar a este militar todos os soldos desde que ele foi 
demitido até agora. Por esta resolução fica ele com este direito, pois que o senado reconhece que 
ele foi demitido injustamente. Se ele não for atendido nesta pretensão, a recorrer ao senado, eu 
hei de levantar-me para defendê-lo; direi: – O senado em sua sabedoria julgou de nenhum peso 
as minhas razões; o senado declarou que este bravo oficial era militar brasileiro; assim, sem 
injustiça, não se lhe pode negar o soldo que reclama. 

Se isto não é reforma, se isto é um prêmio que se quer dar a este bravo militar pelos seus 
serviços, bem que o mais relevante que vejo é o ter assistido a essa desgraçada batalha que é a 
causa de aparecer essa guerra que hoje temos, se isto é prêmio, declare-se; pois que então 
discutiremos se convém dar um semelhante prêmio. Não se pense, senhores, que sou do número 
desses homens que se horrorizam ouvindo falar em tropas estrangeiras, em oficiais engajados na 
Europa; não, conquanto eu esteja convencido (e tal tem sido a minha opinião nesta casa) que o 
Brasil tem filhos, e filhos valentes para defender o seu imperador, a sua pátria e o seu Deus, que 
os Tabiras ainda existem, contudo entendo que o corpo legislativo em certas circunstâncias pode 
decretar o engajamento de tropas ou oficiais estrangeiros; e neste caso quero que esses 
engajamentos sejam religiosamente observados. Torno a repetir que se algum oficial estrangeiro 
fizer serviço relevante ao Brasil, seja bem premiado. 

Muitas vezes é necessário um general estrangeiro que atice o patriótico calor no peito dos 
soldados. Lembra-me que a nação portuguesa, sempre valorosa, cujos feitos são bem conhecidos, 
tornando-se mofina, porque tinha tido governos mofinos, chamou um general inglês. Um dos 
primeiros passos que deu esse general foi honrar, distinguir os oficiais portugueses; estando ele a 
jantar sentado à mesa de um fidalgo português, viu desgraçadamente um oficial servir a mesa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



disse-lhe: "Camarada, o vosso assento é este;" e chamou-o para sentar-se ao seu lado. Eis aqui como esse 
estrangeiro acordou o fogo que estava como sopitado debaixo das cinzas do coração dos portugueses, eis 
aqui como eu desejara, se por fatalidade cair o Brasil nesta circunstância, quando o fogo do patriotismo, 
quando o fogo do valor seja sopitado no coração dos brasileiros, venha um general estrangeiro despertar 
esse fogo, disciplinar as tropas, levá-las a colher as palmas da vitória. Enquanto, porém, eu entender que o 
meu país tem Tabiras, tem valentes militares para defender a sua pátria, para defender o seu monarca, para 
defender os seus dias, não votarei para que venham oficiais ou tropas estrangeiras; mas engajados eles, 
seus contratos devem ser religiosamente cumpridos. 

Mas, senhores, eu não vejo neste contrato artigo algum que nos obrigue a conservar no nosso 
serviço este militar. Donde consta o seu direito? O governo não o reconhece, o supremo tribunal militar 
também não reconheceu; seremos nós os legisladores que havemos de reconhecê-lo? Qual o motivo? 
Onde se baseia esta resolução? Que motivo tão valioso é esse que até nos obriga a difamar um novo 
ministro, e um nosso general? 

Senhores, eu voto contra a resolução. 
Julga-se discutida a resolução, não havendo mais quem sobre ela fale. 
É aprovada a resolução para passar à terceira discussão. 
Estando presente o Sr. senador ministro da fazenda, prossegue a segunda discussão, adiada pela 

hora na última sessão, do art. 11 aditivo das emendas da câmara dos Srs. deputados à proposta do poder 
executivo orçando a receita e fixando a despesa geral do império para o exercício de 1852 a 1853. 

O SR. JOBIM: – Tenho algumas dúvidas que me impedem de votar por vários parágrafos deste 
artigo. 

Em primeiro lugar direi alguma coisa sobre o § 3º. Diz ele: "Trocar por próprios nacionais que não 
sejam precisos para o serviço público os prédios de propriedade particular que for necessário demolir para a 
continuação da abertura da rua Leopoldina, entre a academia das belas-artes e a praça da Constituição." 
Sr. presidente, creio que todo o senado apreciará comigo o inconveniente que deve seguir-se de uma 
medida desta natureza. Ainda que o governo tenha desejos de fiscalizar do melhor modo possível estes 
negócios, sabemos que quase geralmente se entende que aquilo que é da nação pode ser cedido a preço 
muito mais baixo que aquilo que é do particular, e por isso tais trocas não podem ser vantajosas à fazenda 
nacional; tenho, portanto, escrúpulos em votar por esta medida; entende-se que a fazenda pública não tem 
tanto prejuízo com avaliações baixas como têm os particulares, ou que os desfalques da fazenda pública 
nunca podem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ser tomados na mesma conta como os dos particulares. Portanto, reprovo o modo por que se quer 
fazer a aquisição daqueles prédios para a abertura de semelhante rua; se há prédios de que a 
nação não precise, vendam-se em hasta pública, e o produto desta venda seja aplicado para este 
fim; mas trocas, não posso aprovar que se façam; creio que poderão seguir-se daí, do modo o 
mais involuntário da parte do governo, prejuízos consideráveis para a fazenda nacional. Reprovo 
semelhante sistema que vem reproduzido neste artigo em mais de um parágrafo, acho nisto um 
grande inconveniente. 

Isto digo reconhecida que seja a necessidade dessa rua; mas não sei que grande vantagem 
vai trazer semelhante rua Leopoldina, com a qual vai a nação gastar 16 ou 20:000$, quando aliás 
vejo que há outros serviços urbanos no Rio de Janeiro de muito maior importância, não só para a 
saúde pública, como mesmo para embelezar-se a cidade. Qual é a vantagem que resulta para o 
Rio de Janeiro de se abrir a rua que fica em frente da academia das belas-artes? Esta abertura 
poderá contribuir para desabafar mais a frente dessa academia, não duvido; mas tornará a praça 
do Rocio ainda mais irregular, porque terá ela mais uma abertura irregular. 

Não vejo pois qual seja a vantagem capaz de compensar o sacrifício que a nação vai fazer de 
16 ou 20:000$ demolindo esses prédios, e dando outros em troca; não sei qual é essa vantagem; 
a não ser alguma circunstância muito particular que não está patente; não creio mesmo que o 
frontispício dessa academia valha este dispêndio, além do que já se fez. 

Ora, se se entende que se deve fazer esta obra, demolir esses prédios para se abrir aí uma 
rua inútil, por que razão não havemos de lançar com preferência as nossas vistas para outros 
lugares, para a abertura de outras ruas que são de muito maior importância não só para a saúde 
pública, como mesmo para embelezar-se a cidade, e animar as novas edificações por esses 
lugares? Sabemos, por exemplo, que as edificações na cidade nova, que são de suma necessidade 
pelo dessecamento dos seus pântanos, tem sido muito vexadas, e por vários modos muito 
atrasadas; delas não se tem cuidado; a câmara municipal e os governos não têm ainda olhado com 
toda a atenção para esses lugares, que são um verdadeiro foco de peste para a cidade do Rio de 
Janeiro no seu coração mesmo. 

É sabido que no tempo do Sr. D. João VI o seu governo aplicou a maior atenção possível para 
animar as edificações na cidade nova, não se vexava o povo como atualmente vemos, de modo a 
impedir ou atrasar essas construções de suma importância, porque é somente por meio delas que 
desapareciam esses pântanos, esses focos de emanações pestilenciais. É para esta parte da cidade 
que devemos dirigir a nossa atenção de um modo particular, se queremos fazer aberturas de ruas. 
Assim, há na cidade nova quarteirões que estão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



inteiramente encharcados, por não terem escoamento bastante para as águas; há, por exemplo, a rua velha 
de S. Diogo, que se acha quase sempre inundada; esta rua devia continuar, é de absoluta necessidade 
mesmo continuar-se a sua abertura até o Largo da Providência. O quarteirão imenso por onde ela deve 
passar está continuamente inundado d’água, é um foco de peste para todos os habitantes da cidade nova; 
entretanto não se lançam as vistas para a abertura desta rua, assim como de outras naquela parte da 
cidade, e quer-se fazer uma despesa de 16 a 20:000$ sem utilidade pública alguma; unicamente por uma 
idéia talvez caprichosa de fazer-se apreciar esse edifício das belas-artes, que em minha opinião não merece 
tamanho sacrifício. 

Portanto, Sr. presidente, julgo que, a querermos nós fazer dispêndios desta natureza, temos outras 
coisas sobre que lancemos as nossas vistas com mais proveito e utilidade pública. Melhor seria que 
olhássemos, como disse, para as construções da cidade nova, assim como se fazia no tempo do Sr. D. 
João VI, em que essas construções foram aliviadas de décima por muitos anos, assim como de foros. Ora, 
na cidade nova não só as despesas de aterro pesam demasiadamente sobre o pobre que edifica qualquer 
prédio, por causa do mangue, como de mais a mais a câmara municipal vem logo com seus foros e 
laudêmios aumentar o vexame público, e o que mais é, estes foros não têm igualdade alguma, para uns 
estabelecem-se 200 rs. por braça, para outros 800 rs., e em lugares inferiores, quando são sabidos os 
sacrifícios extraordinários que são necessários para se aterrar uma profundidade de mais de duas braças 
em muitas partes. 

Ora, isto que me parece ser de primeira importância não tem merecido atenção, não se tem cuidado 
na abertura de ruas nesses lugares, nem no levantamento da planta conveniente, para que todos edifiquem 
como deve ficar a cidade para o futuro. De nada disto se trata; parece que a câmara municipal tem fechado 
os olhos sobre as necessidades daquela importante parte da cidade, que deve necessariamente influir 
muito não só sobre a saúde dos seus moradores, como também sobre esta cidade toda, porque sabemos 
que aqueles pântanos são um foco de peste. A este respeito não posso deixar de dirigir os maiores elogios 
ao Sr. ministro da justiça, que tem aplicado o maior desvelo possível em fazer aterrar o mangue que fica do 
lado da casa de correção, com trabalhadores dessa casa, porém do outro lado esses aterros não eram 
menos importantes. É necessário, repito, que o governo, ou a câmara municipal, dirija sua atenção de um 
modo especial para aquele local. Ainda que estou persuadido de que as emanações paludosas não 
produzam a febre amarela, por exemplo, contudo elas são causa incontestável de muitas moléstias: basta 
olhar-se para a fisionomia da maior parte dos habitantes da Cidade Nova ao pé do mangue, para conhecer-
se que eles sofrem, porque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aquelas emanações produzem engorgitamentos, opilações, hidropisias, erisipelas, febres 
intermitentes, perniciosas, etc. Entretanto havemos de permitir que continue esse foco de 
emanações pestilenciais no seio da cidade, não aplicaremos para ali as nossas atenções, e vamos 
fazer uma despesa de 16 a 20:000$ com a abertura de uma rua que não tem importância alguma 
para a saúde pública, nem mesmo para os interesses do tesouro, que cresceriam depois de 
edificada aquela parte da cidade, e diminuem com essa abertura. 

Vejamos agora o § 4º: "Auxiliar a publicação das obras de fitografia e matéria médica do Sr. 
Antonio Corrêa de Lacerda, e bem assim as do naturalista Dr. Martins sobre objetos de ciências 
naturais." Não sei qual seja este auxílio. Já um dos nossos colegas fez ver que era necessário que 
nós fossemos acautelados a este respeito. Lembra-me de um exemplo que nos aconteceu e que 
nos foi muito prejudicial. Houve um frade no Brasil assaz curioso, muito habilidoso, sem dúvida 
compôs ele uma obra de história natural, de botânica, que tem muito merecimento como obra de 
um curioso, mas como obra científica capaz de aparecer entre os sábios da Europa não tinha 
merecimento algum; entretanto o governo do Senhor D. Pedro I, há vinte e tantos anos, entendeu 
que essa obra era um monumento científico, digno de ser apresentado ao mundo como uma prova 
do nosso saber, da nossa habilitação em história natural. Consultaram-se alguns sábios da Europa 
sobre o valor dessa obra, e entre outros a M. de Sant-Hilaire, que fez ver que a obra não era digna 
de impressão, que era sofrível em um homem que não era da ciência, que os seus desenhos eram 
belos, mas que só de desenhos não devia constar a obra. Julgou-se que este sábio, assim como 
outros, falavam assim por motivos de rivalidade, por não quererem reconhecer o merecimento real 
do brasileiro, e mandou-se imprimir a obra que custou-nos mais de 200:000$. Qual foi o 
resultado? Que não a quiseram comprar as numerosas corporações sábias da Europa, nem os 
homens entendidos na matéria; maços e maços dessa obra aí estão entulhando algumas das 
nossas repartições. É por isso que eu quisera que o governo fosse muito acautelado com esta 
despesa, para que não lhe suceda o mesmo, quando talvez pensasse gastar 10 ou 12:000$ com a 
Flora de frei Velloso, gastou 200 e tantos contos em pura perda, sem proveito algum. Desejava, 
pois, que antes de se mandar imprimir qualquer obra desse Sr. Lacerda, que não tenho a 
satisfação de conhecer, de cujo merecimento não duvido, mas também não posso certificar, 
desejava, digo, que o governo verificasse bem a sua habilitação, mandasse consultar pessoas 
entendidas na matéria, ou pelo menos as nossas corporações científicas sobre o valor dessas 
obras. 

Não direi outro tanto a respeito das obras do Dr. Martins, porque este senhor já tem escrito 
muito sobre a história natural do Brasil, e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tem dado provas de que é um verdadeiro sábio reconhecido como tal por toda a Europa; tem-nos 
prestado relevantíssimos serviços; mas quisera que, a propor-se o governo do Brasil a prestar-lhe 
este adjutório, como acho justo, se limitasse uma quantia, por exemplo, se obrigasse a subscrever 
50 ou 100 exemplares dessas obras, já que elas interessam tanto ao Brasil; porém obrigarmo-nos 
a prestar o auxílio sem determinar-se até onde chega este auxílio, não me parece que o devamos 
fazer. 

No § 5º se diz: "Distribuir por venda ou aforamento perpétuo, e pelo modo que julgar mais 
conveniente, oito lotes de 1.000 braças em quadro cada uma das terras devolutas que se acharem 
próximas às linhas de demarcação das colônias militares de Pernambuco e Alagoas." Eu confio 
muito nas vantagens que as colônias militares têm de trazer ao país, mas, para que estas 
vantagens sejam reais, é necessário que o governo atenda muito para a qualidade e natureza da 
gente que tem de empregar nessas colônias. Há indivíduos, há raças mesmo entre nós que não 
são susceptíveis de grande civilização, de grande adiantamento, ao menos os fatos têm dado 
provas constantes disto. Se o governo quiser compor as colônias militares essencialmente de 
indígenas, não sei se esses indígenas serão susceptíveis da civilização, do melhoramento que o 
governo desejara que eles tenham. Não sei, atendendo aos fatos que se têm passado, às 
povoações de indígenas que se tem querido estabelecer sem proveito, às catequeses que se tem 
feito, não sei, digo, qual o resultado que tem aparecido de todos esses trabalhos e dispêndios; 
não sei se se pode ter muita confiança em semelhantes indivíduos, para com eles civilizar-se e 
estabelecer-se a prosperidade do país no interior. É por este motivo que desejava que o governo 
refletisse muito para a natureza dos indivíduos que deverão compor essas colônias; é também por 
este motivo que desejava que o governo não confiasse inteiramente à discrição de qualquer 
pessoa do interior a direção dessas colônias; que prestasse grande atenção às qualidades dos 
indivíduos que têm de as dirigir, para que sejam os mais próprios possíveis para a civilização dos 
lugares onde elas têm de formar um núcleo de luzes ou servir de exemplo de bons costumes, e ao 
mesmo tempo de apoio à autoridade que procure a civilização desses lugares do interior, ainda 
tão atrasados. 

São estas as observações a que me limito por ora sobre este artigo. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, desejava dar o meu voto a todos os parágrafos do 

art. 11, mas não tenho podido conceber as razões de utilidade que podem formar o voto do 
senado a favor do § 16 deste artigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diz este parágrafo: "Reduzir a dinheiro os objetos de ouro, prata e jóias em depósito nos 
cofres públicos, quando não sejam levantados dentro do prazo de 5 anos, e a isso se não 
oponham as partes interessadas. Esta disposição será executada do 1º de janeiro de 1852 em 
diante, etc." Eu, a falar a verdade, não tenho podido descobrir a grande utilidade em favor do 
tesouro, antes algum inconveniente relativamente ao valor da estimação que todos estes objetos 
podem ter, e além do valor da estimação o valor real deles, que vai ser muito diminuído, uma vez 
que sejam arrematados, sem que todavia o tesouro tenha utilidade real. Eu não sei como a renda 
do tesouro há de ser aumentada somente pela simples venda dos objetos de ouro e prata lavrados 
que existem em depósito: há mesmo alguma quebra daquela fé que se supõe presidir e que 
sempre é entendida nos contratos de depósito, seja ele contrato voluntário, seja ele contrato 
forçado em virtude da lei. As partes ou donos destes objetos devem sofrer muito, e esta 
consideração deve sem dúvida levar o senado a não dar o seu voto em favor desta disposição. 

Acresce mais, Sr. presidente, que se faz como uma exceção na lei desde que ela tem efeito 
até certo ponto retroativo para ser aplicada ou principiar a ter execução do 1º de janeiro de 1852. 
É verdade que no parágrafo se diz que é necessário que estes objetos, quando começar a lei a ter 
execução, já estejam em depósito 5 anos: nesta parte parece que o legislador tem em 
consideração o não dar efeito retroativo à lei, mas dá realmente efeito retroativo à lei desde que 
não exige que corram os 5 anos do dia em que a lei é promulgada, e tenham dela conhecimento 
os possuidores ou donos desses objetos, e por conseqüência até a publicação desta lei eles não 
podiam ser responsáveis da demora destes objetos, porque não tinham conhecimento dela, e 
avanço mais, não podiam presumir que se desejasse infringir as regras gerais do depósito, 
mandando-se arrematar objetos que tinham sido depositados em boa fé, e talvez em virtude da 
lei: portanto, os 5 anos que decorreram não podem servir de base para que sejam sujeitos a esta 
disposição os objetos hoje existentes em depósito. Nesta parte por conseqüência acho injustiça 
grave também na disposição do parágrafo; e não podendo descobrir vantagem alguma, pelo 
menos notável, para dar-lhe o meu voto, vejo-me na rigorosa necessidade de votar contra ele. 

Quanto ao § 4º, se o senado quiser aprová-la, é necessário algum desenvolvimento, porque 
da maneira por que se acha redigido pode dar ocasião a sofrer o tesouro público as mesmas 
despesas que sofreu com a obra há pouco lembrada, a Flora Brasileira, com a qual se 
despenderam enormíssimas somas, sem que todavia o país tirasse dela, não digo uma utilidade 
proporcionada, mas alguma utilidade. Eu estou persuadido que o Brasil ganha muito quando 
estrangeiros da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vastidão do Sr. Martins vêm visitá-lo; sem dúvida foram em muito avaliados os serviços prestados 
pelo Sr. Humboldt na viagem que fez à América do Sul; o Brasil não se esquecerá jamais das 
vantagens que lhe resultaram da viagem do Sr. Augusto de St. Hilaire, muito principalmente no 
que diz respeito à parte das suas obras que compreende a botânica medicinal ou virtudes de ervas 
medicinais brasileiras, na qual nós tivemos conhecimento de importantíssimas virtudes que 
podem servir a profissão da medicina. Mas porque conhecemos estes grandes benefícios, não 
devemos daí, creio eu, deduzir que o tesouro do Brasil há de ficar sujeito a enormíssimas 
despesas, isto é, que o corpo legislativo deva votar por uma disposição tão lata, tão ampla, sem 
que se possa concluir ao menos até quanto a despesa há de ser levada. Eu desejo dar o meu voto 
a esta disposição; não creio que o tesouro público esteja tão definhado que não possa fazer a 
despesa; mas não desejava que esta despesa fosse autorizada pela maneira por que se acha 
redigido o parágrafo... 

O Sr. Baptista de Oliveira dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. MONTEZUMA: – O honrado membro pelo Ceará lembra que esta disposição é 

facultativa; creio mesmo que todas estas disposições são facultativas, se nós quisermos dar à 
palavra – autorização – uma significação mais restrita; mas em geral assim não se entende – 
autorização; – na nossa linguagem legislativa tem sido quase sempre tomada por – mandar – 
ordenar. Se, porém, é facultativa na realidade, então desejava eu que se declarasse o máximo da 
despesa que se poderia fazer, que houvesse sobre esta parte uma explicação mais 
circunstanciada, informações mais positivas, para então votarmos com melhor conhecimento de 
causa; pela maneira por que o parágrafo se acha redigido creio que o senado não pode dar um 
voto com pleno conhecimento de causa. 

Sr. presidente, ainda havia outros objetos sobre os quais desejava tocar; mas a brevidade da 
discussão me inibe fazê-lo; todavia, continuo a insistir no que disse relativamente ao § 13 deste 
art. 44. Desejo votar por este parágrafo; desejo informações do honrado presidente da província 
da Bahia a respeito da utilidade da aquisição, não porque a desconheça, mas porque desejo 
corroborar quanto for possível a minha opinião. Desejo também muito principalmente que o 
honrado membro se digne de explicar o modo prático de realizar a troca. Eu declaro em pleno 
senado que me hei de opor a todas essas trocas, porque elas não se podem fazer de modo a 
conciliar os interesses do tesouro com os interesses mesmo da parte com quem se faz a troca; 
uma das duas partes está me parecendo que há de ser enganada; acontece como nas obras de 
empreitada, em que quase sempre uma das partes é iludida. Se o tesouro não tem dinheiro 
suficiente para adquirir o prédio contíguo ao arsenal de guerra da Bahia, neste caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ponha em praça a propriedade que quer dar em troca, veja quem por ela dá mais, e este seja 
quem a leve, e com o produto desta venda adquira a propriedade contígua ao arsenal de guerra. 
Esta medida me parece, não só mais ampla, como capaz de evitar qualquer prejuízo do tesouro ou 
da parte. Nisto não há inconveniente nenhum, nem mesmo prejuízo relativamente ao direito do 
proprietário cuja casa se vai adquirir, porque ele também pode lançar em praça, e se for o que der 
mais pelo valor da propriedade nacional que se quer vender, ficará com ela. Na troca não posso 
consentir que se faça, porque não posso conceber um meio prático de avaliar com justiça o prédio 
que se quer dar em troca; não confio plenamente nas avaliações feitas por peritos; creio que cada 
um de nós na vida privada pode lembrar algum fato que tenha ocorrido em negócios seus, 
relativamente a avaliações feitas por peritos. Eu vi em um inventário o fato seguinte. – Houve uma 
avaliação de uma propriedade; esta, depois de um exame, de uma discussão de alegações as mais 
explícitas e rigorosas, foi considerada demasiadamente excessiva; determinou o juiz que se 
fizesse nova avaliação; procede-se a esta nova avaliação, nomeiam-se os peritos os mais 
considerados do lugar; o que é que aconteceu? A avaliação nova aumentou o valor da propriedade 
de um terço! – Posso eu, por conseqüência, ter extrema confiança nessa avaliação feita por 
peritos? Como eu não me refiro a este ou àquele, nenhum deles pode queixar-se de mim; mas o 
que é verdade é que em geral todos os bens nacionais devem ser vendidos em hasta pública, isto 
é, deve-se adotar para venda o meio mais eficaz de promover a concorrência. Pela maneira por 
que este parágrafo está redigido, eu não posso votar por ele, e por isso peço a V. Exª. que na 
votação haja de o pôr dividido. Se porém o honrado presidente da província da Bahia me assegurar 
que vai entender estas palavras – podemos dar em pagamento algum, ou alguns dos próprios 
nacionais, – como vendendo em hasta pública esses próprios, porque me parece que se podem 
entender assim, então o parágrafo pode passar, e eu votarei por ele. 

O SR. GONÇALVES MARTINS: – Pedi a palavra para dar a explicação que deseja o nobre 
senador, meu colega pela Bahia, que acaba de falar. S. Exª. tem toda razão em ter receios de 
prejuízo à fazenda pública, quando o interesse desta se encontra com o particular, que de 
ordinário tem mil recursos para prejudicar aquela. Confio porém bastante no zelo da execução da 
medida de que se trata para não duvidar de votar por ela. Não são de ordinário as presidências 
das províncias encarregadas de semelhantes operações fiscais, especialmente a cargo das 
tesourarias, agentes imediatos do Sr. ministro da fazenda, dando-se este equívoco da parte do 
nobre senador a quem respondo; o presidente, no caso em questão, poderá ser apenas consultado 
para a conclusão da negociação, ou terá de informar sobre ela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ao tesouro. Eu entendo que a adoção da parte da medida que autoriza a troca do edifício contíguo ao 
arsenal de guerra, que se julga útil, por propriedades da fazenda, de que esta não tem necessidade, 
nenhum inconveniente trará, porque é apenas facultativa, e muito esclarecido é o governo que a deve 
executar; entendo mesmo que poderia ser vantajosa em alguma circunstância, qual a que passo a referir. 

A fazenda pública executa muitas vezes seus devedores, e levando propriedades destes à praça, 
sucede que não aparecendo compradores, algumas vezes pelo alto preço das avaliações, são as ditas 
propriedades adjudicadas à fazenda, que as recebe em pagamento, sem que todavia lhe faça conta 
semelhante aquisição, cujo gozo não utilize, porque todos sabem o que é ser a fazenda proprietária de 
prédios. Na Bahia tem isto lugar repetidas vezes, e nestes casos vantajoso seria à fazenda que o vendedor, 
do prédio em questão quisesse receber aqueles, ou alguns deles pelo preço da aquisição; nesta só hipótese 
não somente a fazenda pública nada perderia, como que se desembaraçaria de objetos que forçadamente 
adquirira, e que lhe não faz conta conservar, os quais se forem levados à hasta pública ou não terão 
compradores; ou estes oferecerão pagamentos demorados e muitas vezes nunca realizados, entregando, 
como ali tem acontecido, os mesmos prédios depois de muitos anos de gozo, e depois de renhida 
demanda. Na Bahia existem prédios pertencentes à fazenda pública que estão neste caso, e então se 
poderia com eles transigir; fora disto, qualquer troca que depender da avaliação será arriscada. 

Quanto à vantagem para o arsenal da compra do prédio que lhe é contíguo, não duvido informar 
afirmativamente, tendo-o já feito extensamente ao Sr. ministro da guerra, que o exigiu. O arsenal está 
extremamente apertado (o nobre senador creio que o visitou); sensibiliza o olhar para a acanhada 
residência dos aprendizes mestres, em número de 100! 

O SR. MONTEZUMA: – Não há dúvida. 
O SR. GONÇALVES MARTINS: – Este crescido número de filhos adotivos da nação, seus 

educandos, estão amontoados todos em uma sala bem circunscrita, onde as camas em que dormem se 
encontram, e tiram todo o intervalo; quando os visitei pela primeira vez, até me parece que todas as 
precisões eram feitas na mesma sala, e algumas nos cantos dela!! Horrível era semelhante residência, que 
devia muito prejudicar a saúde destes infelizes. Todos eles davam lição de primeiras letras em um quarto 
que pouco mais teria de 25 palmos a 30, de sorte que não se podiam mover, encostados em outros, e 
perturbando-se mutuamente. A companhia dos artífices pouco mais acomodada estava; e para ambos não 
havia lugar para os empregados dos primeiros e os ofícios dos segundos. A mesma miséria se observa nas 
oficinas, onde os operários apenas podem prestar atenção ao trabalho, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cuidadosos de olharem para o telhado, vendo a hora em que este desaba e os abafa com a vida! O nobre 
senador creio que não me chamará exagerado? 

O SR. MONTEZUMA: – Não. 
O SR. GONÇALVES MARTINS: – Alguns concertos se têm realizado e outros vão ser feitos; porém 

não é suficiente o espaço do estabelecimento, sendo de vantagem a desejada aquisição, se para ela se 
proporcionar oportuna venda. 

Julgo mesmo que de ambas as partes se dá ocasião de fazer o contrato com ganho, que o 
proprietário particular está nas circunstâncias de desejar a venda; o governo deve desejar a compra. Aquele 
estabeleceu no edifício de sua propriedade uma grande fábrica de sabão, e depois de lutar com o 
estrangeiro, nesta luta despendeu uma boa parte de sua fortuna, e lhe convém largar o estabelecimento 
montado em ponto tão grande; se quiser vender a um particular não achará quem lhe pague a quarta parte 
do que despendeu. O governo também não só não tem outro vendedor do espaço que precisa, como 
também se quisesse fazer os edifícios que vai adquirir, não os poderia haver despendendo o duplo ou triplo; 
ambas as partes portanto podem lacrar; o governo que procure com zelo negociar, e ninguém será 
prejudicado. Nestes termos não duvido votar pela autorização que adotou a câmara dos deputados. 

O SR. MONTEZUMA: – Eu conheço a utilidade da aquisição; visitei esse arsenal de guerra quando 
estive na Bahia, conheço o estabelecimento que está junto ao edifício, e que se propõe adquirir; 
relativamente à utilidade da aquisição estou muito de acordo; o que eu disse foi a respeito da troca; é contra 
este meio de realizar a compra que me oponho. O nobre senador, meu digno colega, lembrou que não é ele 
quem tem de executar a lei; eu peço mil perdões por me haver enganado; é sem dúvida a inspetoria da 
fazenda geral quem há de executar esta parte da lei, e então está debaixo das vistas do Sr. ministro da 
fazenda. Mas quer seja o Sr. ministro, quer fosse o nobre senador, quer seja o honrado inspetor atual, em 
todos tenho confiança; mas a minha confiança, se se entender pela forma por que o honrado membro 
pareceu entender, então prova demais, inibe a qualquer de nós que tenha confiança na administração a 
fazer a menor observação relativamente à execução desta ou daquela lei. Tenho confiança, mas por isso 
mesmo lembro que a troca não é um meio próprio de fazer semelhante aquisição. Sem faltar às regras da 
confiança, eu já disse aqui uma vez que a respeito dos dinheiros nos achamos também responsáveis pelos 
desperdícios, e temos obrigação rigorosa de tomarmos parte na discussão relativa à despesa. Isto é 
verdadeiramente uma despesa, não vem aqui como receita, vem nas disposições gerais como despesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O que disse o honrado membro relativamente a fábrica de sabão desse cidadão da Bahia prova tudo 
quanto eu disse na casa relativamente ao princípio que devemos adotar de proteção às fábricas. Na Bahia 
nem tem podido vingar uma fábrica de sabão!!... 

Um Sr. Senador dá um aparte. 
O SR. MONTEZUMA: – Aqui vingam, mas por causas absolutamente diversas, causas que se não 

dão ali. É preciso que o governo tome seriamente debaixo de sua proteção as fábricas do Brasil, são ainda 
muito poucas, muito fracas, e por isso mesmo é que precisam do alento da administração. 

Não tenho dúvida em votar pelo parágrafo; como o honrado membro se explicou relativamente à 
troca, eu espero que a administração rejeite este meio. 

Julga-se discutido o artigo 11. É aprovado com todos os seus parágrafos. 
É aprovado igualmente o art. 12 aditivo. 
Segue-se a discussão do art. 13 aditivo. 
O SR. JOBIM: – Parece-me que é de justiça que se complete o benefício que se vai fazer com este 

parágrafo à cidade da Vitória, mandando-se construir o que se tem reconhecido ser de absoluta 
necessidade para o porto daquela cidade, e vem a ser um farol à entrada do porto. 

O ano passado perguntou a câmara dos Srs. deputados ao governo em quanto podia montar a 
despesa com a construção desse farol no porto da cidade da Vitória; e o governo, depois de consultar a 
peritos, por quem mandou fazer o orçamento e examinar-se o lugar mais apropriado, respondeu que essa 
podia montar em 6:000$000. Ora, parece-me que é de absoluta necessidade, uma vez que os vapores têm 
de tocar naquele porto, em que têm de chegar a qualquer hora da noite, que haja ali um farol, visto que 
algumas dificuldades poderão encontrar esses vapores ao entrarem de noite naquela cidade. 

Peço, pois, licença ao senado para apresentar uma emenda autorizando o governo a despender até a 
quantia de 6:000$000 na construção de um farol à entrada do porto da cidade da Vitória. 

Lê-se e apóia-se a seguinte emenda do Sr. Jobim: 
"Ficando o governo autorizado para construir um farol na barra da cidade da Vitória, podendo 

despender para este fim até a quantia de 6:000$. – Jobim." 
Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão e aprova-se o artigo 13 aditivo, 

sendo rejeitada a emenda. 
Entra em discussão o art. 14. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Sr. presidente, o art. 14 aditivo determina que o hospital dos Lázaros 

da corte e seu patrimônio fiquem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a cargo da administração da santa casa da Misericórdia; e esta disposição, Sr. presidente, me coloca em 
uma posição desagradável! São meus princípios, que ninguém deve aceitar encargos ou comissões, tendo 
a consciência de as não poder desempenhar satisfatoriamente; e eu tenho a convicção de que os lázaros 
nada melhorarão com a mudança de administração! 

A administração dos míseros lázaros está confiada há muitos anos, desde o princípio da sua 
instituição, a uma irmandade muito respeitável do Rio de Janeiro, à irmandade do SS. Sacramento da 
Candelária; e são administradores natos de um ano, pelo compromisso da mesma irmandade, o provedor e 
escrivão que servem no ano antecedente; e são sempre provedores e escrivães naquela irmandade os 
cidadãos mais conspícuos da freguesia; e sendo assim poderá a irmandade da santa casa da Misericórdia 
ter a louca pretensão de que há de ser mais zelosa administradora do que a irmandade do SS. Sacramento 
da Candelária? Decididamente que não. 

Não havendo pois razão para esperar melhorar a administração, se se pretende só fazer uma 
economia de alguns centos de réis, como parece deduzir-se do artigo em discussão, esta vantagem não me 
parece suficiente para a adoção do mesmo artigo. 

A santa casa da Misericórdia pode sem dúvida com esse acréscimo de despesa ordinária do novo 
ônus que se lhe impõe, apesar de que estou certo de que ela deverá ser elevada a muito maior quantia que 
a de 2:000$; mas os lázaros não precisam somente mudar da sua atual administração para outra que possa 
fazer tal despesa, precisam sobretudo mudar de local, porque o edifício está extremamente arruinado, como 
se pondera no relatório do Sr. ministro do império, e, segundo informações que tenho, esta ruína é muito 
antiga, creio que já em 1847 se propôs a necessidade de grandes reparos e concertos naquela casa, e 
talvez 20:000$ não sejam suficientes para essa despesa. Mas ainda dado que a casa se concertasse, os 
lázaros não ficariam bem acomodados, porque o local é reconhecidamente impróprio para tratamento de 
uma moléstia de semelhante natureza, e tanto isto é verdade que, seguindo informações muito antigas, já 
no tempo do Sr. D. João VI os médicos opinavam pela necessidade de mudar-se o hospital dos Lázaros 
daquele local, que, além de ter pequeno espaço, é árido e seco, e tem falta absoluta d’água; e é 
indispensável que hospitais desta especialidade estejam colocados em lugares frescos, e em que haja 
abundância d’água, e que ao mesmo tempo sejam espaçosos. 

Também o hospital, pela maneira por que está construído não satisfaz as necessidades desta 
moléstia. É necessário que haja separação não só de sexos, mas também de pessoas do mesmo sexo, 
segundo o estado de sua moléstia. É ao mesmo tempo necessário que haja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



abundância de banhos, porque, se a moléstia é incurável, como infelizmente até hoje está reconhecido, é 
preciso que a humanidade trate de proporcionar todos os lenitivos possíveis aos desgraçados que têm 
perdido a esperança de recuperar a saúde perdida para toda a vida: e não só os banhos são 
indispensáveis, repetidos mais de uma vez ao dia, para lenitivo dos enfermos, mas requer-se abundância de 
roupas, e que estas sejam sempre lavadas; e daqui se vê que despesa não é necessária para manter um 
hospital destes em estado que possa ser satisfatório. 

Mas, dir-se-á: "A santa casa da Misericórdia possui uma renda avultada com a qual pode fazer essa 
despesa." Concedo; felizmente a Divina Providência tem derramado com mão larga a sua beneficência 
sobre a santa casa da Misericórdia; mas o senado deve ter em vista que a mesma santa casa tem hoje suas 
rendas empenhadas em uma grande obra, obra de tão importante natureza, senão maior, a edificação do 
seu novo hospital, que só em 2 de julho do ano que vem poderá abrir as suas portas à pobreza enferma 
com 488 leitos, número que não é suficiente para as necessidades atuais: pois hoje existem no velho 
hospital 514 doentes, número excessivamente superior à sua capacidade, e não se sabe até onde esta 
poderá chegar! Além destes existem no hospício de Nossa Senhora do Livramento 120 doentes; e na Praia 
Vermelha mais de 100 alienados; por forma que a santa casa tem hoje a seu cargo mais de 734 doentes: 
vê-se portanto que não é possível deixar-se de continuar com força as obras do novo hospital até o seu 
complemento. O novo hospital depois de completo deve conter 20 enfermarias, destas apenas 14 se acham 
em estado de poderem prestar serviço; faltam 6; a sua construção há de consumir muito tempo e dinheiro, e 
quando as vinte estiverem todas concluídas, o tempo mostrará que não são suficientes. Portanto, não se 
pode esperar que a santa casa desvie os dinheiros necessários para a conclusão do seu novo hospital em 
favor desse outro estabelecimento, por mais que o deseje; seria deixar de prover a uma necessidade maior 
para ocorrer a outra menor. 

Atenda-se mais, que não basta concluir as enfermarias, é preciso construir uma botica, cozinhas, 
casas para moradia de empregados, e para depósitos e outras obras de primeira necessidade que são 
inseparáveis de um hospital regular; obras que não poderão ser construídas em menos de 8 ou 10 anos, e 
por conseqüência, por igual tempo os sobejos da receita da santa casa da Misericórdia não podem deixar 
de estar hipotecados à conclusão das mesmas obras. 

Acresce que, aberto o novo hospital, a sua despesa ordinária há de crescer para mais de 12:000$000 
por ano. E se se atender a que a santa casa aceitou o encargo de reconhecer como repartição anexa o 
hospício de Pedro II, obrigando-se, por um termo que assinou e foi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aprovado pelo governo, a fazer as despesas ordinárias desse novo estabelecimento enquanto não tiver 
rendas próprias, com o que não pode gastar menos de 24:000$ por ano, concluir-se-á que no futuro ano a 
despesa ordinária da santa casa tem de subir a mais de 30:000$. E em tais circunstâncias bem se vê que 
não é possível que a santa casa possa corresponder aos fins que o artigo aditivo parece ter em vista, pondo 
a seu cargo a obrigação de ocorrer às grandes necessidades do hospital dos Lázaros. 

Eis aqui, senhores, porque declarei que a santa casa aceita este encargo com muita repugnância, 
fundada esta na consciência que tenho de que ela o não pode desempenhar satisfatoriamente. A santa 
casa não se negará por certo a cumprir a disposição do artigo em discussão se ele for convertido em lei; 
mas cumpre que eu faça esta declaração, para que depois não se increpe a sua administração se ela não 
puder fazer de pronto os melhoramentos que as circunstâncias dos míseros lázaros exigem com urgência, 
por se achar na impossibilidade de os fazer, e não por falta de vontade de se prestar a este serviço. 

Vê-se pelos mapas que 100 doentes foram tratados o ano passado no hospital dos Lázaros, e 
embora este número tenha sido reduzido por alguns que saíram curados e outros que faleceram, deve-se 
sempre contar com a existência de 100 doentes, e 100 doentes desta natureza não podem ser sustentados 
com 20:000$; as rendas não passam de 16:000$! Mas isto é o menos, porque a santa casa pode suportar 
esta despesa ordinária; não pode porém fazer as extraordinárias que se julgam necessárias, e que se 
acham até especificadas no relatório do Sr. ministro do império. 

Apresentando a estatística do movimento do hospital dos Lázaros, e a sua receita ânua de 
16:083$346, acrescenta S. Exª: "É porém esta renda insuficiente, ou mal chega para fazer face a suas 
despesas ordinárias, e daqui vem que, ainda com o subsídio de 2:000$, que anualmente recebe do tesouro, 
não tem por ora sua aliás zelosa administração podido ocorrer aos reparos do edifício extremamente 
arruinado, ao encanamento de uma porção de água suficiente para os gastos do estabelecimento, 
tratamento e limpeza dos doentes, e a outras obras urgentemente reclamadas pelos cômodos que cumpre 
dar-lhes, a fim de minorar seus sofrimentos." 

Desta informação oficial, que acabo de ler, bem se vê que o hospital dos Lázaros carece de grandes 
reparos, de água, e de outras obras urgentes para os cômodos que cumpre dar a estes míseros doentes, 
para minorar os seus sofrimentos. E bem que eu nunca visitasse este estabelecimento, sei por informações 
que o edifício não tem as condições higiênicas indicadas para o tratamento deste gênero de moléstia; 
cumpria que os doentes estivessem inteiramente independentes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



separados uns dos outros, mas o contrário acontece, e tem até falta de espaço para passearem, e tanto 
que, segundo o alvará de 19 de março de 1815, aos doentes só é permitido, para alívio, o passearem pela 
horta do hospital, pelo adro e galeria do edifício; espaços reconhecidamente limitados para alívio de 
homens atacados de uma moléstia incurável, e que por isso têm direito a que se lhes proporcione pelo 
menos algum recreio, e nenhum será tão apropriado como o de mais largo passeio, que muito contribuiria 
para alívio dos seus intermináveis padecimentos. 

É também vicioso, na minha opinião, o regulamento do hospital dos Lázaros no artigo das instruções 
que acompanharam o citado alvará, que determina que o regente e mais empregados não possam ser 
demitidos sem que precedam duas admoestações, que lhes devem ser intimadas nas visitas que de mês 
em mês deve fazer a administração com o juiz conservador, que é o provedor das capelas, constantes de 
termos lavrados nessas visitas, por forma que só quando se tornam incorrigíveis, só no fim de dois meses 
de tolerância, de abusos e prevaricações, é que podem ser demitidos empregados que não deveriam ser 
conservados nem uma só hora. 

Concluirei, Sr. presidente, renovando a declaração que fiz, e nisto não faço mais que cumprir um 
dever, de que a santa casa da Misericórdia há de cumprir a lei; mas não se espere que a sua administração 
satisfaça todas as vistas da mesma lei, se não for auxiliada com os meios necessários, visto que não pode 
dispor dos seus enquanto durarem as necessidades a que se acham aplicados. 

É quanto tenho a dizer; e peço perdão ao senado por lhe ter tomado o tempo; mas julguei dever fazer 
esta declaração. 

O SR. MONTEZUMA: – Levantei-me, Sr. presidente, para apoiar o honrado membro pelo Pará, pois 
que estou inteiramente de acordo com sua opinião. O hospital dos Lázaros não pode ganhar coisa alguma 
com o artigo que se discute. 

E eu não sei mesmo como se possa entender este artigo. (Lê.) Não sei se acaso o hospital vai ser 
removido; o artigo está concebido em termos tais que pode até ser removido; porque nele nada se diz que 
obste a que, sendo aprovado, a santa casa remova os lázaros daquele ameno e salubre lugar para outro. 

Se porém há dificuldade de ser removido daquele lugar para outro, ou se na realidade não há 
utilidade em ficar ali, então pergunto eu, para que pôr essa administração a cargo de uma que tem tanto 
que fazer... 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado. Peço a palavra. 
O SR. MONTEZUMA: – ...que não pode talvez com os extraordinários encargos que pesam sobre 

ela? Para que tirar a administração desses infelizes das pessoas... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. D. MANOEL: – Muito capazes. 
O SR. MONTEZUMA: – ...que até hoje têm tomado a seu cargo aliviar a desgraça e os sofrimentos 

daqueles infelizes? 
O SR. D. MANOEL: – Fazem muitos serviços, que bem sei. 
O SR. MONTEZUMA: – Será porventura porque o hospital dos Lázaros tenha sido mal administrado? 

Ninguém o dirá, porque são homens os mais conspícuos pela sua caridade cristã... 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado! E zelo extraordinário. 
O SR. MONTEZUMA: – ...e zelo infatigável os que se têm querido encarregar daquela administração: 

por conseqüência, que motivos há para remoção? 
Será talvez a despesa de 2:000$ com que o tesouro auxilia aquele hospital? Sr. presidente, não 

posso nem conceber esta idéia, quanto mais convencer-me de que a remoção é ocasionada unicamente 
para se evitar a despesa de 2:000$! 

O SR. D. MANOEL: – Grande despesa! 
O SR. MONTEZUMA: – É uma economia de tal natureza que não me merece nem ao menos o peso 

indispensável para eu a poder conceber, e por isso decididamente a rejeito. 
Portanto, Sr. presidente, não posso achar razão alguma com que se sustente este artigo. 
O honrado senador pela província do Pará, que tantas provas tem dado de caridade e zelo pelos 

infelizes que se acham no estado de necessitarem de socorros da beneficência do estabelecimento de que 
o honrado membro é digno provedor, já reconheceu que os lázaros não podem ganhar coisa alguma com a 
remoção. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: – Apoiado. 
O SR. MONTEZUMA: – E V. Exª. concebe perfeitamente que, se há defeitos hoje no estabelecimento 

da Misericórdia, é em conseqüência da grande afluência de enfermos. Ninguém me poderá convencer de 
que os hospitais quando se acham demasiadamente plenos de enfermos prestem a estes os socorros que 
os seus diretores e enfermeiros desejariam prestar; em regra tudo é minguado, porque a previdência 
humana não pode ser levada senão até certo ponto. 

O SR. D. MANOEL: – É exato. 
O SR. MONTEZUMA: – Portanto, para que tirar o hospital dos Lázaros da sua atual administração, o 

que, Sr. presidente, será contra todos os princípios de humanidade? 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu sempre supus que o honrado membro pelo Pará é quem promovia a 

aprovação da disposição de que se trata; e por isso até eu lhe disse: "V. Exª. quer abarcar tudo... 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. MONTEZUMA: – ...creio que V. Exª. é quem quer esta remoção..." 
O SR. D. MANOEL: – Eu também creio. 
O SR. MONTEZUMA: – ...mas ele me respondeu, com aquela franqueza que tanto o distingue, que 

tal não é; e acaba de convencer ao senado de que na realidade não tem nenhum desejo de que se 
encarregue a santa casa da Misericórdia do hospital dos Lázaros, pelo menos estou certíssimo de que o 
honrado membro pelo Pará falou com seu coração nas mãos. Portanto, por que motivo havemos de forçar a 
santa casa da Misericórdia a tomar sobre si a direção do hospital dos Lázaros, Sr. presidente? 

E V. Exª. acredita que, se essa remoção se efetuar, se poderão fazer as mesmas coisas que se 
fazem cá com o subsídio de 2:000$? Creia V. Exª. que não. Cá anda tudo muito pesquisado, porque isto é 
possível; mas lá não poderá ser tudo minuciosamente pesquisado, porque os administradores da santa 
casa da Misericórdia têm muito que fazer no respectivo estabelecimento, e decerto não poderão ir visitar 
freqüentemente o hospital dos Lázaros. Eis portanto mais uma consideração que me faz crer que a remoção 
não é de forma alguma útil. 

Peço, pois, ao senado que por amor da humanidade vote contra este artigo. 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado! Por amor da humanidade unicamente, e é por amor dela que hei de 

falar contra. 
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI: – Mas quem é o autor desse artigo? 
O SR. MONTEZUMA: – V. Exª. tem razão, porque muitas vezes tenho perguntado a mim mesmo: 

quem seria o autor deste artigo? (Sorrindo.) Seria talvez a oposição? 
O SR. D. MANOEL: – Sou da oposição, e protesto contra. 
O SR. MONTEZUMA: – Tenho dito suficiente para que o senado conheça a minha opinião; e creio 

que posso contar com a humanidade do senado, em virtude da qual ele não há de maneira alguma aprovar 
este artigo. 

O SR. D. MANOEL: – Apoiado. 
O SR. MONTEZUMA: – E nesta ocasião, senhores, eu também chamaria em apoio da opinião que 

emito o honrado membro pela província do Espírito Santo... 
O SR. JOBIM: – V. Exª. tem falado muito bem. 
O SR. MONTEZUMA: – ...para que declare se pensa como eu penso. 
O SR. JOBIM: – V. Exª. não precisa do meu socorro. 
O SR. D. MANOEL: – Sr. presidente, eu podia dispensar-me de falar, porque nada tenho que 

acrescentar ao discurso que acaba de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



proferir o nobre senador pela Bahia; todavia, como sou juiz conservador dos desgraçados lázaros, e levantei 
a minha voz para combater este artigo quando se discutiu o orçamento do império, devo continuar a fazê-lo 
agora. Já mostrei que da adoção de tal artigo não podem resultar senão males àqueles infelizes, cuja sorte 
é muito melhorada com a administração desvelada dos empregados da irmandade do Sacramento da 
Candelária, que em todos os tempos tem merecido os maiores elogios pela maneira por que suaviza os 
males daqueles infelizes. 

Sr. presidente, não há uma razão plausível que apóie semelhante artigo. Porventura a santa casa da 
Misericórdia pode com tanta coisa? Pois não bastam os grandes encargos com que ela já carrega? O Sr. 
provedor, apesar do seu zelo, que eu sou o primeiro a reconhecer, apesar dos serviços que eu por mais de 
uma vez tenho confessado que ele tem prestado à santa casa, pode fazer com que os lázaros sejam na 
Misericórdia tão bem tratados como têm sido até agora, graças, repito, aos empregados da irmandade do 
Sacramento da Candelária? Mas fala-se nos 2:000$!... Pois isso é coisa em que se fale quando se trata de 
socorrer aos infelizes lázaros da corte? Se eu tivesse a certeza de que a administração dos lázaros 
passando para a Misericórdia era tão bem dirigida como tem sido até agora pela irmandade da Candelária, 
podia votar pelo artigo; mas tenho convicção profunda do contrário, estou que a Misericórdia não há de 
olhar com tanto desvelo para esse objeto, porque tem muito a que atender, não há de olhar para esses 
infelizes do mesmo modo que o tem feito os escrivães, tesoureiros e procuradores da irmandade da 
Candelária; que continuadamente vão ao hospital visitar aqueles enfermos, e empregam todos os esforços 
para que nada lhes falte. 

Senhores, eu visitei o hospital dos lázaros, e tive o prazer de ver a ordem em que ele está e a 
maneira por que a administração se desvela em aliviar os sofrimentos daqueles desgraçados. Portanto, 
para que fazer uma tal mudança? Para que ir expor tantos desgraçados a uma sorte ainda mais infeliz? 

Concluo repetindo as belas palavras do nobre senador pela Bahia. Por amor da humanidade 
conservemos o hospital dos Lázaros no estado em que se acha; não façamos alteração na sua 
administração; votemos contra este artigo. Juiz conservador dos lázaros, entendo que é do meu rigoroso 
dever advogar a causa deles, e em nome da humanidade pedir ao senado que não dê a sua aprovação ao 
artigo que se discute. 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem peça a palavra, consulto o senado se dá a matéria 
por discutida. 

Assim se decide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. PRESIDENTE: – Os senhores que aprovam o artigo queiram levantar-se. 
Levantam-se alguns Srs. senadores, e vem entrando outro para o salão. (Pausa.) 
O SR. D. MANOEL: – Está-se à espera? Isto é um escândalo. O artigo está rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador não deve falar dessa maneira, bem vê que se espera que 

haja número. 
O SR. D. MANOEL: – Havia número quando se votou. 
O SR. PRESIDENTE: – Repito que o nobre senador não tem direito algum de levantar-se dessa 

maneira. 
O SR. D. MANOEL (pela ordem): – V. Exª. há de perdoar, deve cumprir o regimento. V. Exª. bem viu 

a votação que houve; eu não tenho interesse algum nela, mas desejo que se cumpra o regimento. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu cumpro o regimento; dizia-se que não havia casa, era necessário verificá-

lo. O nobre senador pode estar certo que não tenho empenho algum em que o artigo passe. 
O SR. D. MANOEL: – Nem eu também; o meu empenho é pela humanidade, pela sorte daqueles 

infelizes. 
O SR. PRESIDENTE: – Os nobres senadores não costumam levantar-se prontamente quando se 

vota; por isso, logo que há dúvida, é preciso verificar-se. Repito que não tenho interesse algum na 
passagem do artigo. 

Verificada a votação, declara-se rejeitado o artigo 14. 
Os arts. 15, 16 e 17 são aprovados sem debate. 
Segue-se a discussão do art. 18, que suprime um lugar de amanuense do hospital militar da corte. 
O SR. MONTEZUMA (pela ordem): – Sr. presidente, há pouco passou um artigo marcando o 

ordenado para o secretário da presidência da província do Amazonas, agora passa a supressão de um 
lugar do hospital militar da corte; eu pergunto se a criação daquele ordenado e a supressão deste lugar são 
disposições anuais, isto é, se findo o ano da lei se extingue aquele ordenado, e se torna a existir o lugar que 
agora se extingue. Se V. Exª. me pudesse informar... 

O SR. PRESIDENTE: – Não posso dizer-lhe nada sobre isto. 
O SR. MONTEZUMA: – Então não tenho remédio senão votar contra o artigo. 
O artigo é aprovado sem mais debate. 
Entra em discussão o art. 19, revogando o § 3º do art. 11 da lei de 15 de junho de 1850, que 

autorizou o governo para alienar o quartel de Bragança. 
O SR. JOBIM: – Sr. presidente, tive ocasião de ver o local onde está o quartel de que trata este 

parágrafo, e não sei por que razão tendo já passado uma autorização para que o governo dispusesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dele, visto ter-se entendido que o terreno em que ele está não era necessário, agora julga-se que 
não deve mais ser vendido. Nem sei que proveito pode tirar o governo de semelhante terreno 
encravado no centro do comércio do Rio de Janeiro, quando vendido podia dar uma soma assaz 
considerável com que se ocorresse a outras precisões. As casas que ali existem estão em completa 
ruína, o espaço é muito grande, há no fundo uma pedreira, tudo isto podia ser aproveitado para 
construções particulares que pagariam décima dos prédios que edificassem, o que seria de não 
pequeno proveito para os cofres públicos. Estando em poder da nação não sei que utilidade se 
colhe daquele terreno. Desejava que o Sr. ministro da guerra me dissesse qual é a vantagem que 
se pretende dali tirar; não me sendo demonstrada essa vantagem, votarei contra o artigo. 

O SR. MANOEL FELIZARDO (Ministro da Guerra): – Sr. presidente, o ano passado 
solicitei do corpo legislativo autorização para a venda dos quartéis da rua de Bragança, e a razão 
que tive foi a seguinte: Estamos sem um quartel de cavalaria, e é de absoluta necessidade cuidar-
se quanto antes na sua construção. Reconheci que os quartéis de Bragança não eram os mais 
próprios para alojar tropa, e então julguei que o produto da venda desses quartéis auxiliaria 
muito, se por si só não bastasse, a construção de um novo. O corpo legislativo acedeu a essa 
razão, e autorizou a venda daqueles quartéis e a edificação de um outro de cavalaria; mas pondo-
se em praça os de Bragança, e julgando nós que não podiam valer menos de 300:000$, apenas se 
ofereceu por ele a soma de 100:000$. 

O SR. JOBIM: – Creio que ainda foi muito. 
O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Diz o nobre senador que é muito dinheiro, mas eu digo 

que é quantia muito pequena. Estes quartéis, quando arrendados, produzem uma soma superior a 
20:000$, e decerto que 100:000$ não é um capital que produza uma renda de 20:000$. Para que 
houvesse conveniência pública na venda desse terreno e das casas nele edificadas, não se devia 
vender por menos de 300:000$, porque dão uma renda superior a 20:000$. Propriedades que dão 
20:000$ de renda não podem ser vendidas por 100:000$, não me consta que hajam casas que 
rendam 20 por cento. Assim concordei em desistir desta autorização, fazendo reverter aquele 
edifício para o ministério da fazenda a fim de continuar a ser arrendado; e quando as 
circunstâncias melhorarem pedir ao corpo legislativo um crédito para a edificação de um 
aquartelamento necessário para o corpo de cavalaria. 

O SR. JOBIM: – Eu creio que se o ano passado não se obteve maior preço por este terreno 
foi pelas circunstâncias especiais do ano. Todos sabem que as casas não só no seu valor como nos 
seus aluguéis diminuíram muitíssimo. Houve armazéns que se alugavam por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1:000$ e que passaram a alugar-se por 600$, e o mesmo sucedeu com casas de morada, por causa da 
febre amarela. Parece-me que esta circunstância é a que influiria para nesse ano ter o preço tão diminuto 
como o Sr. ministro da guerra entende que foi; parece-me que atualmente se poderá obter muito maior 
preço. 

Eu em consciência não vejo que o local seja apropriado para quartel. Construir um quartel de 
cavalaria no centro da cidade, num lugar que tem tanto valor para o comércio, quando temos subúrbios da 
cidade muito próprios para essa construção... 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – O edifício não fica para quartel de cavalaria, vai ser entregue ao 
tesouro para continuar a arrendar-se, porque dá uma renda de 20:000$. 

O SR. JOBIM: – Não sabia que dava essa renda; mas ainda assim parece-me que a nação não tira 
tanta vantagem do terreno ao menos que está por edificar como tiraria da sua venda, por isso ainda estou 
resolvido a votar contra o artigo, e a continuar com a autorização ao governo para a venda. 

O SR. MONTEZUMA: – Pedi a palavra para dizer ao senado aquilo que me disse aqui o honrado 
membro em particular. Diz ele que nós estamos reduzidos a uma câmara municipal, ou que se tem reduzido 
o senado a uma câmara municipal. (Apoiados.) Mas quem discute os artigos que se acham nas disposições 
gerais não é quem reduz o senado a uma câmara municipal, e sim quem colocou esses artigos nas 
disposições gerais. Eu vejo-me na absoluta necessidade de tratar de objetos que em consciência creio que 
pertenceriam perfeitamente à câmara municipal, e que poderiam ser tomados em consideração pelo 
governo e decididos por ele. Desta ordem não é de forma alguma o objeto de que se trata, a venda dos 
quartéis de Bragança; estou que é de importância pelo valor que o honrado ministro acabou de fazer ver ao 
senado. 

Eu concordo com o honrado ministro, em que 100:000$ não é quantia por que se devam vender 
esses quartéis, atendendo ao local em que estão, e à que um dia aqueles terrenos hão de servir para 
estabelecimentos públicos de arrecadação ou de qualquer outra natureza. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Apoiado. 
O SR. MONTEZUMA: – Portanto, sujeitando-me às informações dadas pelo governo, porque na 

verdade ele as tem melhor do que eu, hei de votar pelo artigo. Incorrerei embora na censura de tratar de um 
objeto que poderia ser tratado na câmara municipal; mas eu não sou o culpado, a culpa é de quem pôs aqui 
o artigo. Este parece-me que não é objeto de câmara municipal... como o havia de ser a venda de um 
terreno desta natureza? 

O artigo é aprovado sem mais debate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Igualmente o são os artigos de 20 até 28 inclusivamente. 
Segue-se a discussão do art. 29, restabelecendo o porte do correio sobre as folhas 

periódicas, na forma do art. 19 da Lei nº 396 de 2 de setembro de 1846. 
O SR. MONTEZUMA: – Sr. presidente, tem havido desde 1844 até hoje duas deliberações a 

este respeito, uma contrária a outra. Em 1844 determinou-se que os jornais pagassem de porte a 
quarta parte do que pagam as cartas, e em 1846 alterou-se esta determinação, mandando-se que 
os jornais nacionais pagassem unicamente 10 rs. cada um, e isentaram-se os folhetos 
encadernados ou brochados. Em 1848, creio eu, ficaram os jornais inteiramente isentos de porte; 
mas por este artigo restabelece-se esse porte de 10 rs. por folha. 

Eu conheço que há nações civilizadas aonde se tem estabelecido porte para os jornais; entre 
elas contam-se mesmo os Estados Unidos; na França paga-se etc. Mas eu não quererei examinar 
nesta ocasião as razões por que outras nações têm assim procedido, porque na verdade as 
circunstâncias são extremamente diferentes das nossas; examinarei a questão por outra forma. 
Perguntarei: é isto uma questão financeira ou policial? É uma questão política? Se é uma questão 
financeira, eu desejo que o nobre ministro da fazenda tenha a bondade de declarar pouco mais ou 
menos a quanto montará esta renda, para se poder ajuizar da sua utilidade. (Apoiados.) Se S. Exª. 
tiver a bondade de prestar esta informação ao senado, talvez eu me convença da necessidade de 
votar por este artigo; se, porém, for obrigado a guiar-me pelas informações que tenho, então o 
senado há de permitir que eu diga que a renda será extremamente limitada. No meu conceito ela é 
tão diminuta que não poderá de forma alguma correr parelhas com a renda que se obtém pelas 
loterias; e, tendo-me eu declarado contra essa renda, não será estranho que me declare contra 
esta outra que se pretende criar, tão exígua como eu suponho. 

Nas circunstâncias em que se acha o país creio que não é de forma alguma útil tratar-se de 
pôr embaraços à circulação dos jornais. Poder-se-me-á dizer que eles intrigam mais do que 
instruem. Concordarei de passagem neste argumento; mas pergunto, dessa mesma intriga, dessa 
desmoralização parcial que oferecem os jornais não se tira alguma utilidade? Eu estou convencido 
de que ninguém se declarará pela negativa, isto é, todos dirão que os jornais tais quais existem no 
Brasil prestam grande utilidade ao país. 

Para melhor demonstrar esta minha opinião direi que em todas as nações há classes que não 
podem ler livros, que não podem por conseqüência dar alimento intelectual algum ao seu espírito, 
salvo o proveniente dos jornais. Isto que acontece nas outras nações muito mais acontece no 
nosso país, aonde, como se sabe, o estudo da literatura e das ciências não tem tido ainda o 
desenvolvimento que oferecem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



essas nações. Que alimento poderão dar essas classes a seu espírito que não seja a leitura de um 
jornal? Perguntarei mais se os jornais devem ser somente considerados como veículos de opiniões 
políticas? 

O SR. CARNEIRO LEÃO: – Peço a palavra. 
O SR. MONTEZUMA: – Eu desejo que o honrado membro por Minas, que teve a bondade 

de pedir a palavra, e que me parece que vai opor-se à minha opinião, a tome justamente nos 
termos em que eu a apresento. Os jornais, ia eu dizendo, Sr. presidente, não são somente veículos 
de instrução política ou científica, são também veículos de notícias comerciais, são veículos de 
notícias de interesse particular, que por isso mesmo se torna de um valor digno de ser apreciado 
pelo corpo legislativo. Se nós obstarmos à circulação dos jornais, obstamos também não só a que 
as classes a que me refiro tenham o alimento intelectual que podem ter, como que as notícias 
particulares e de interesse industrial não circule. Portanto, eu julgo que obstar-se a esta circulação 
é absolutamente inconveniente para o país nas circunstâncias em que se ele acha. Estou mesmo, 
posso afirmar ao senado sem receio de errar, que por este meio nós não evitaremos que os jornais 
de partido se estabeleçam e circulem; o que sucederá é que o partido terá de quotizar-se com 
mais alguns réis. Ainda por este lado, portanto, não haverá utilidade alguma resultante da medida. 
Mas hão de deixar de se publicar os jornais que são bastantemente úteis, esses é que não poderão 
fazer senão aquela despesa que é indispensável, despesa com que eles já contam hoje; são esses 
ordinariamente os jornais que precisam do apoio público, que precisam de que para eles se peça 
uma ou outra assinatura, que os interessados na sua publicação escrevam circulares para todas as 
províncias, a fim de obterem subscritores; entretanto que os jornais de partido, esses cuja 
circulação se desejaria dificultar, hão de ter a mesma extensão, tendo em seu favor os mesmos 
subscritores, porque é um partido quem faz então a subscrição, não é a utilidade do jornal. V. Exª. 
sabe como ordinariamente esses jornais se estabelecem, como os partidos procuram ter uma folha 
que emita suas opiniões, e os sustente. 

Mas, perguntarei eu ao senado, porventura o Brasil já tem demasiado que queixar-se da 
imprensa periódica? Aparecem no nosso país os inconvenientes, os abusos de liberdade de 
imprensa que todos os dias lemos quando chegam os paquetes ingleses em jornais que se 
publicam na França? Porventura lá não se tem procurado quanto é possível restringir a publicação 
desses jornais? Não se tem esmerado a autoridade pública em criar dificuldades a fim de evitar 
que os jornais comprometam a tranqüilidade do país, e emitiam opiniões absurdas, exagerações 
que só servem de matar a verdade, e porventura tem a autoridade pública conseguido esse fim? 
Pelo contrário, Sr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



presidente, todas as vezes que as autoridades se esmeram demasiado em coibir os abusos da 
liberdade da imprensa, tornam-os mais veementes, mais anárquicos, mais violentos, mais ferozes. 
(Apoiados.) É esta a prática de todas as nações, é o que nos ensina a experiência de todos os 
países. Entre nós ainda não tem aparecido esses grandes abusos, estou convencido, porque 
também não tem aparecido da parte da administração pública esse desastroso desvelo para coibir 
e estreitar o círculo dos jornais e folhas periódicas. 

Sr. presidente, eu disse que os nossos periódicos serviam de alimento intelectual a certa 
classe da sociedade, e disse-o bem, porque os nossos jornais também se ocupam de discussões 
didáticas. Muitas vezes eles discutem matérias importantes, eles nos fazem ver aquilo que a 
Europa está constantemente publicando relativamente ao progresso da indústria, das artes, das 
ciências, da literatura e de todos os grandes fenômenos que constituem a marcha da civilização. E 
havemos de pôr embaraços, pretenderemos levantar barreiras a esta vinculação? Havemos de fazer 
crer à Europa que nós, por minguado interesse, por mesquinha renda (apoiados), queremos já 
encetar essa carreira que tem sido tão desastrosa às nações velhas? 

Eu me oponho, Sr. presidente, e me oponho com essa convicção, com esse interesse que 
tenho pelas instituições do meu país. Hoje a administração quer, por exemplo, que se imponha 10 
rs. sobre cada uma das folhas públicas, amanhã virá exigir do corpo legislativo que se estabeleça 
o depósito, à caução, que se mate por uma vez a circulação dos jornais. (Apoiados.) É preciso que 
eu, amigo da administração como sou, e amigo também das instituições, me levante para 
oferecer-lhe conselhos de amigo sincero, filhos da experiência e convicção; e nem ela me há de 
levar a mal, porque decerto procura tanto o apoio da opinião pública como eu o procuro. 

Ela e eu, Sr. presidente, nenhum de nós pode ter a base que desejamos ter no país sem 
conseguirmos a opinião pública, sem obedecermos aos seus dogmas, sem respeitarmos até os 
seus preconceitos. Que se me demonstre que a opinião pública tem sido absolutamente em favor 
de uma taxa tão mesquinha, e até miserável (apoiados); quando se mostrar isso obedecerei, 
porque creio que ainda sou representante das opiniões do meu país, não quererei forçá-las de 
maneira alguma. Mas enquanto isso se me não mostrar, se na verdade a medida é um princípio de 
declaração de guerra contra a imprensa; se o ministério não entende proteger em tudo e por tudo 
a imprensa periódica, eu não posso deixar de separar-me, como disse, dos princípios da 
administração, se tais são eles. Eu atrevo-me a dizer que são, porque li com bastante pesar as 
observações feitas na câmara dos deputados em favor desta medida pelo honrado ministro da 
fazenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sr. presidente, a imprensa e o júri são para mim dois fundamentos cardiais de toda 
liberdade civil e política, são duas âncoras que sustentam a nau do estado, e que hão de defendê-
la nas procelas políticas do país. Por conseqüência, eu como senador empregarei todos os meios 
para fazer com que qualquer medida que os enfraqueça, que os abale, nem por um só voto passe 
na casa. Serei vencido, será vitoriosa a opinião que a defender, paciência; direi: resisti quanto 
pude, fiz os esforços ao meu alcance, aconselhei a administração, do resultado não posso tomar a 
responsabilidade. (Apoiados.) 

Não é portanto, Sr. presidente, a medida, encare-se como se quiser encarar, nem medida 
financeira, nem política. Como financeira é um real, é um grão de areia, uma gota de água lançada 
no vasto oceano; o tesouro público, decerto, dela se não noticiara; como medida política é 
ridícula, porque também não obsta a nada, de nada serve, e então para que havemos de irritar o 
espírito público, votando uma medida que de nada serve? Poderá entre nós votar-se uma lei sem 
utilidade pública? 

Mas, dir-se-me-á: "Note o Sr. senador que o correio se acha pejado, sobrecarregado com os 
maços de jornais para uma e outra parte, isto é, para todos os cantos do império." Ainda bem! 
Parabéns ao meu país, porque tal acontece. (Apoiados.) Despende-se muito dinheiro com o 
carreto ou condução dos jornais: parabéns ao meu país, porque vejo que há espírito público, e que 
este espírito se corrobora e instrui-se, que o povo toma interesse pelas instituições do país. 

Não se creia que estamos nesse estado de ignorância que nos deixemos levar pelas intrigas 
dos jornalistas. V. Exª., Sr. presidente, permita-me que me demore um minuto ainda, exprimindo 
ao senado a opinião que tenho relativamente à imprensa do meu país. 

Senhores, na Inglaterra os jornais não formam a opinião pública, seguem-na; o jornal que se 
atreve a opor-se-lhe, não resiste, morre. Na França, porém, o jornal forma a opinião pública, é ele 
quem a desenvolve, quem lhe dá alimento. Isto posto, pergunto, no Brasil qual é o caráter da 
imprensa, é o francês ou o inglês? Eu desejo que conscienciosamente cada um dos nobres 
senadores responda. Porventura já houve um jornal que formasse a opinião pública entre nós? Já 
houve um só que tivesse a força moral necessária para desvairar para um ou outro lado? Nas 
crises por que temos passado, nessa honrosa minoridade de 9 anos, digo honrosa porque não 
aparece na história exemplo de uma minoridade tão feliz por tanto tempo; nessa minoridade, no 
calor dos partidos, os jornais formaram algum dia a opinião pública? Essa folha importantíssima, 
tão bem escrita no sentido, de uma linguagem sedutora, a Aurora Fluminense, fez nunca a 
opinião do país? Se ela tivesse a opinião do país teríamos nós observado na capital, aonde essa 
folha mais se derramava, os acontecimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que observamos? Hoje, Sr. presidente, pode dizer-se que a opinião do país é formada pela 
imprensa? Não, Sr. presidente, a opinião pública no país é formada pela inteligência nacional. Nós 
já chegamos a esse errado provecto em que o cidadão brasileiro ouve a todos, e decide segundo a 
sua inteligência. Já chegamos a esse ponto em que é lícito, é permitido, sem correr risco, ler os 
maiores absurdos em política, sem que todavia o coração se embeba nesses absurdos, em 
doutrinas perigosas, sem que a inteligência pública ceda um minuto, ou descanse um momento 
em tais opiniões! O que têm feito as folhas que aparecem em algumas províncias contra as 
instituições do país? Têm feito prosélitos? Nem um só. As instituições juradas estão cada vez mais 
entranhadas no coração dos brasileiros (apoiados); eles cada vez estão mais convencidos da sua 
necessidade, cada vez estão mais certos de que só com elas podem ser felizes. (Apoiados.) 
Portanto, para que essas demonstrações de que se quer encadear a imprensa? Eu estou 
convencido, como disse, que o resultado é nenhum. Mas dir-se-me-á: "Se o resultado é nenhum, 
por que vos escandalizais tanto?" Senhores, é preciso que se atenda que objetos desta ordem não 
podem jamais ser indiferentes ao espírito público, e eu não desejo lançar uma centelha, por 
mínima que seja, no meu país; tenho portanto rigorosa obrigação de obstar a todas as medidas 
que não forem fundadas em utilidade pública, e muito mais ainda aquelas que forem 
absolutamente expostas ao espírito público. É a maneira por que considero a medida que 
atualmente se discute. 

Tenho dito tudo quanto entendo que devo dizer por ora relativamente a tal medida. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Sr. presidente, muito me devia desanimar a maneira por que o 

nobre senador tem discutido este objeto, e o calor com que emitiu as suas idéias para que se 
rejeite o artigo que nos é enviado da câmara dos deputados. 

Não se trata neste artigo de fazer guerra à imprensa, mais sim de revogar um privilégio que 
lhe foi concedido à custa daqueles que pagam os portes das cartas, e à custa do tesouro público. 
Merecem porventura os jornais maior favor que as cartas dos particulares, que os interesses de 
família, ou os que dizem respeito ao comércio? Julgo, quanto a mim, que as cartas merecem antes 
maior favor. 

No entretanto qual era a regra estabelecida a respeito das cartas e dos jornais? As cartas, 
por via de terra, pagavam 60 rs. de porte mínimo, e 120 por via de mar; além disso cresce-lhes o 
porte na proporção do aumento do peso. Os jornais, porém, pagavam a décima parte disso por via 
de mar, e a sexta parte por via de terra, isto é, 10 rs. por folha em ambos os casos. Fez-se-lhes 
demais outro favor, que foi estabelecer um preço invariável para todas as folhas, qualquer que 
fosse o tamanho dela. É isto que estava estabelecido pela legislação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



anterior, e que vigorou até 1849, por que foi a lei do orçamento do ano de 1848 que isentou os 
jornais desta imposição. 

Quando digo imposição, não é esta expressão muito própria, porque não é isto 
verdadeiramente uma imposição, não é mais que a diminuta retribuição de um serviço que se faz 
ao jornalista, mandando-se remeter a sua folha aos respectivos assinantes. Se o jornalista goza 
deste favor, por que há de ele pesar inteiramente sobre o tesouro? A distribuir-se gratuitamente 
as folhas pelas províncias, não vejo porque razão não pagaria o tesouro os entregadores que as 
distribuem no interior das cidades onde são publicadas. 

Há alguma razão de justiça que nos obrigue a fazer gratuitamente este transporte dos 
jornais para as diferentes províncias do império? Porventura precisam os jornais de um favor tão 
exagerado? Podem achar demasiado o pagamento insignificante de 10 rs. por folha, e iremos até a 
completa extinção desta retribuição? Parece-me que não. E pode este pagamento de porte matar a 
imprensa? Porventura tem ela entre nós algum outro ônus? Não se sabe que em toda a Europa os 
jornais pagam selo, o que é uma verdadeira imposição, e que em alguns países se exige até 
caução, o que impede a criação de muitas folhas políticas? Existe tudo isto entre nós? Pode pois 
este pagamento de portes tão insignificante embaraçar a circulação dos jornais que têm 
assinantes? Creio que não. Poderá, sim, embaraçar a circulação de certas folhas que não têm 
público que as leia, que algumas associações sustentam sem querer despender os fundos 
necessários para a propagação de suas doutrinas; desses jornais que as tipografias despejam nos 
correios para serem entregues às pessoas por quem desejam que eles sejam lidos. Não vejo nisso 
grande mal. 

Creio que todos nós recebemos pelo correio muitos jornais para que não assinamos. Ora, 
não ambiciono eu este favor de receber periódicos de que não sou assinante. 

O SR. ALVES BRANCO: – Eu gosto bem. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Então com muito mais razão devia exigir que as cartas de sua 

família e as que tratam de seus negócios lhe fossem entregues gratuitamente. 
(Há um aparte.) 
Também nunca a nação manifestou a vontade de que se removesse esse pequeno imposto; a 

nação não exigiu isso. Mas por que votamos pela sua abolição? Porque nos veio na lei do 
orçamento de 1848, e nós não quisemos nessa ocasião, ou não julgamos conveniente que 
passassem emendas ao orçamento, que veio tarde como este ano, e assim passou ele com todos 
os seus artigos, nos quais havia esse que mandou que a distribuição dos jornais pelas províncias 
fosse gratuita. Mas me persuado que não é um serviço que se deva exigir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



São todavia úteis esses jornais? Contêm eles coisas sérias, necessárias, que podem concorrer 
para a instrução do povo? Se assim é, como não há disposição no povo para pagar 10 rs. por folha 
do jornal luminoso que vai esclarecer a inteligência do cidadão, torná-lo ilustrado e religioso? 

O SR. ALVES BRANCO: – A mim esclarecem-me muito. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Pois eu formo outra conjetura, parece-me que o nobre senador 

não lê a maior parte dos jornais que recebe. Eu não sou dos inimigos da letra redonda, mas digo 
com toda a sinceridade que não leio a maior parte dos muitos maços que me vêm das províncias; 
quando raras vezes me acontece correr os olhos nessas folhas, não encontro nelas coisas que me 
façam estimar o trabalho que tomei; acho que se pode empregar muito melhor o tempo. 

Ora, se o povo precisa de alimento de instrução, de algum serviço do Estado, não pode o 
Estado escolher livros de moral e religião, e distribuí-los de preferência a esses jornais que se 
quer que o Estado distribua? Tem o Estado consciência com estes jornais de que distribui um bom 
alimento ao povo? Delibera ele sobre isso? Examinou se o alimento é bom ou mau? Devemos então 
entregar a educação do povo a qualquer homem que se quiser erigir em jornalista? Aqueles que 
não escrevem realmente por espírito de partido, mas porque julgam que os jornais instruem o 
público e que acham verdadeiros assinantes, não devem recear que estes repugnem por causa de 
2$ rs. em que pode importar o porte de todo um ano. Conseguintemente este serviço que se quer 
fazer gratuito, parece-me que não deve ser feito. Já é um grande favor permitir que o jornal pague 
a décima parte do que pagam as cartas que são levadas por correio marítimo, e a sexta parte do 
que pagam as levadas por correio terrestre; já é um favor fazer com que esses jornais não paguem 
na relação do seu peso, mas só em relação ao seu número. Não devemos portanto exagerar este 
favor de uma maneira que prejudique os que recebem cartas, e os assinantes dos verdadeiros 
jornais. 

Os nossos correios de terra não têm ainda carros próprios para a condução das malas, 
porque as estradas não se prestam à carretagem; todos estes transportes são feitos por pedestres 
que conduzem as malas às costas, ou quando muito, nos lugares aonde há melhores estradas, são 
conduzidas às costas de animais, e este transporte é muito difícil quando se acumulam muitos 
jornais. Ordinariamente estes correios não estão montados para fazer este transporte em grande 
escala; ou se há de prejudicar transporte das cartas, ou vão de preferência as cartas, ficando 
acumulados os jornais que já chegam atrasados, não esses, cujos autores os remetem sem a 
vontade das pessoas que os recebem, mas os que têm verdadeiros assinantes interessados em 
recebê-los. É isto o que ordinariamente acontece, porque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a isenção do porte fez com que muitas vezes se acumulassem nos correios mesmo jornais já 
velhos que se mandam para as diferentes províncias. É o que vejo pelo número avultado de jornais 
de que se faz menção no relatório do Sr. ministro; e foi sem dúvida esta parte do relatório que fez 
com que a câmara dos deputados tratasse de restabelecer o porte. (Lê a parte do relatório a que 

se refere.) 
Foi pois, Sr. presidente, fundada nestas razões que a câmara dos deputados restabeleceu 

este porte, que aliás foi cobrado sem inconveniente, sem reclamação dos jornalistas entre nós até 
1849. Foi um favor exagerado o que a câmara dos deputados de então quis fazer ao jornalismo; 
mas não favorece isto realmente ao jornalismo útil, porque ele tem assinantes, e esses assinantes 
não deixam de continuar suas assinaturas por causa de um pequeno acréscimo de 10 rs. por 
folha, que não importará no ano em mais de 2$. Realmente muito pouco se apreciaria em folha 
qualquer se por causa de 2$ de mais num ano se desviassem dela as assinaturas; e também se 
este pagamento tão diminuto de um serviço houvesse de pôr limites à imprensa, de fazer acabar 
com esta. Eu entendo que este pagamento não é mais do que a justa retribuição de um serviço; 
mas se assim não se julga, se se quer que o Estado faça conduzir de graça os jornais, por que se 
não hão de assim conduzir as cartas dos comerciantes e de família? Por que os jornais? Por que 
podem conter notícias úteis, por que podem conter coisas vantajosas? Então seria preciso que o 
Estado tivesse um apreciador dessas notícias úteis e vantajosas para distribuir gratuitamente só o 
que fosse útil e vantajoso, porque ao mesmo tempo que pode ir o bom alimento, pode ir um mau. 
O Estado deve deixar essa circulação livre de embaraços que lhe ponham, mas não privilegiá-los, 
dar-lhe um favor, fazer gratuitamente semelhante serviço. Não me parece que haja direito algum 
para exigi-lo. 

Eu não quero discutir, Sr. presidente, aquilo que não me parece vantajoso para a causa que 
eu defendo, nem para a que defende o nobre senador, isto é, não quero examinar se a imprensa 
tem ou não influência na formação da opinião pública na Inglaterra, se tem uma influência 
absoluta na França, e se a esse respeito nós nos assemelhamos à França ou à Inglaterra. Não me 
parece que seja útil para a questão entrar-se neste exame: mas confesso que nem julgo que a 
Inglaterra seja absolutamente isenta da influência da imprensa, que esta não concorra para 
formar-se ali a opinião pública, nem também que em França haja sempre essa disposição para 
formar-se a opinião pública pela imprensa. Parece-me que em ambas as nações sucede como 
entre nós, que há opiniões que se formam em despeito das da imprensa, mas que em muitas 
circunstâncias a imprensa contribui muito para formá-la. O exemplo que o nobre senador citou de 
um jornal notável que houve nesta capital, vem em apoio desta minha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



opinião. Ele não teve um domínio absoluto sobre a opinião do país, vi a opinião pronunciar-se 
muitas vezes em despeito dele, mas não se segue que em muitas outras não tivesse contribuído 
para a formação dela. Mas, de resto, o que faz isto ao caso? Por que os jornais contribuem para a 
formação da opinião entre nós, devem merecer o favor de serem transportados gratuitamente para 
as províncias do império, quando não nos encarregamos do pequeno serviço de os fazer distribuir 
pelas diferentes casas dos assinantes da corte? Parece-me que não. Ora, estabeleça-se o 
contrário, diga-se que os jornais não têm influência na opinião pública entre nós, que é o que o 
nobre senador pareceu estabelecer, então para que é que vamos conceder este privilégio de 
transportá-los gratuitamente? Nem ao menos podemos dizer: – Vamos contribuir para que os 
nossos concidadãos formem a opinião que devem ter acerca dos negócios do país, da marcha da 
administração, da política geral, ou acerca das ciências e artes. 

Na opinião do nobre senador eles não concorrem para formar a opinião pública; se esses 
jornais quiserem proteger tais e tais empresas mostrando que são úteis, que delas podem resultar 
grandes vantagens para o país, o nobre senador entende que isso é indiferente, que eles não 
concorrerão para formar a tal respeito a opinião pública; então não precisam de que lhes 
concedamos um privilégio que é pago à custa dos que recebem cartas, basta o favor na 
diminuição dos portes na proporção que já mencionei. 

Se se entende, repito, que alguma distribuição gratuita de alimento da inteligência se deve 
fazer aos nossos concidadãos, devia fazer-se uma escolha de livros religiosos e científicos, e 
então teríamos consciência de que faríamos um benefício à população. Mas mandar distribuir 
gratuitamente aquilo que não conhecemos, que não sabemos se é bom ou mau, se é um periódico 
imoral que ataca todos os elementos constitutivos da sociedade, que por seus ataques individuais 
torna-se asqueroso, imundo, indigno de ser lido, achar que isto merece o favor de uma 
distribuição gratuita!... Não vou para aí. 

Senhores, não é pouco que o Estado não onere a imprensa com o selo como nos outros 
países; que o jornalista não seja obrigado a uma caução para poder publicar a sua folha; não é 
pouco que não haja impostos extraordinários a respeito da imprensa como há a respeito de outras 
indústrias, como a dos corretores, das casas de modas etc., que são muito sobrecarregadas de 
impostos avultados; não é pouco isso; não exageremos um favor que, a conceder-se, deve então 
ser extensivo às cartas de família e de interesse comercial. Não há conveniência alguma em 
sobrecarregar o Estado com o transporte gratuito de todo o jornal bom ou mau, sem distinção 
alguma, sem que mesmo as pessoas que o recebem exijam esse favor, porque a maior parte delas 
não é assinante de tais jornais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu, portanto, acompanho a câmara dos deputados na intenção que teve de restabelecer o 
porte dos jornais, que creio ter sido abolido indiscretamente em 1848, abolição que só teve vigor 
de 1849 para cá, porque até então sempre se pagou porte. Essa isenção é um favor não devido, 
que não foi exigido pela opinião pública, e que se torna inteiramente prejudicial ao transporte das 
cartas. As despesas que se fazem com o correio são avultadas; a renda do correio, que em alguns 
países dá um lucro ao Estado, não chega entre nós para pagamento desse serviço; é preciso obter 
por meio de outros impostos a soma necessária para o complemento de tal serviço. Mas 
porventura tem este serviço sido levado a todos os pontos a que os interesses do comércio e as 
relações de família exigiriam que fosse levado? Não, por certo; mas nós, encarregando o Estado do 
transporte gratuito desses jornais, embaraçamos que os correios possam ter aquela amplidão 
necessária para satisfazer aquela necessidade. Ainda não temos um correio marítimo que se dirija 
ao Alto-Amazonas; os nossos correios de terra são extremamente morosos; não há correios que 
sirvam a todas as povoações, há muitos melhoramentos a desejar nisto. Mas, fazendo nós um 
serviço indevido a estes jornais, estamos na impossibilidade de fazer aquele serviço que é devido 
às comunicações por cartas, levando estas a todos os pontos, e mesmo os jornais, pagos os 
portes, porque muitos desejarão pagar os jornais uma vez que lhes sejam levados aos pontos em 
que são moradores. Os nossos correios ainda não vão a todos estes pontos, e se concedermos 
este favor de isenção de portes, nunca conseguiremos dar essa amplidão às comunicações, 
fazendo aliás uma despesa excessiva com os correios. Nós já fazemos neste ramo uma despesa 
comparativamente muito maior do que a que fazem outros países. 

Parece-me que a imprensa não reclamou este serviço, que não há agora nenhum interesse 
em conceder este privilégio exorbitante em dispêndio dos contribuintes. Sejam contribuintes deste 
serviço aqueles a quem ele é feito; não é daqueles serviços que esteja no interesse da associação 
política fazer-se, isto é, em que convenha taxar-se a Paulo para servir a João; é um serviço que 
quando o Estado o faz a quem paga tem cumprido seu dever. É um favor concedido em dispêndio 
de outros, favor indevido que a imprensa não exige nem agradece. É tão mínimo, tão 
insignificante o ônus, que nenhuma influência pode ter nas publicações; aqueles jornais que 
tiverem assinantes verdadeiros, que pagam, não deixarão de os ter porque cada folha tem de 
pagar 10 rs. de porte, ou seja transportada para Mato Grosso ou para a Bahia. Quem, querendo 
assinar um jornal, deixará de o fazer por ter de pagar 10 rs. de porte por folha? Veja V. Exª., eu 
tenho sido obrigado a pagar jornais franceses muito mais caros, e isso não me desvia de continuar 
a assinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SR. MONTEZUMA: – Então quer comparar-se com uma pessoa que não tem interesse... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: – Então V. Exª. entende que não gostam dos periódicos? V. Exª. 

não pode defender serviços senão feitos à massa dos cidadãos; mas às folhas dos partidos V. Exª. 
não quererá fornecer meios de se propagarem; as diferentes seitas que as paguem, cotizem-se 
para isso. 

(Há um aparte.) 
Então é muito mais vantajoso transportar as cartas gratuitamente, porque todo o homem 

que tem algum comércio recebe do seu correspondente um estado da praça para onde manda os 
seus gêneros, os preços correntes dela etc.; é nisto que ele acredita e não nos jornais. Portanto, 
creio que é mais conveniente, a poder o Estado fazer gratuitamente o transporte dos correios, 
favorecer os que recebem as cartas e não os que recebem os jornais. Se são verdadeiros 
assinantes, não largarão a assinatura por causa dos 10 rs. do porte, hão de pagá-lo, o preço é 
diminuto; se não assinantes, se os jornalistas pejam os correios sem serem assinantes, paguem 
também, não seja o Estado obrigado a fazer dos correios armazéns dos seus papéis velhos. 

Portanto, hei de votar pelo artigo oferecido pela câmara, que não é mais do que restabelecer 
o que já existia; já foi um favor crescido a redução do porte, anulá-lo parece-me que é favor de 
mais. 

Dada a hora fica a discussão adiada. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a mesma de hoje, acrescendo a terceira discussão do 

projeto – L – sobre navegação por vapor nos portos da Bahia, Sergipe e Alagoas, e a primeira e 
segunda discussões das resoluções que aprovam as pensões concedidas à viúva do tenente 
Guatimosim e a Manoel Leonel de Alencar. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e meia. 
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