
ANODE 1840
PROVÍNCIA DE MINAS QERAIS

IMPÉRIO DO BRASIL

Luiz Feniandes de Assis

stávamos em 1840. A Assembléia Legislativa Pro-
vincial de Minas Gerais se reunia em Terceira
Legislatura naquele início de ano. De uma fazen-
da, do norte de Minas, ou do longínquo Triângulo,
uma viagem até a capital mineira era quase sempre
uma aventura espinhosa por caminhos tortuosos.
A sensação de participar da aristocracia política
mineira, no entanto, compensava o esforço.

J

A cidade de Ouro Preto, por seu lado, não mais
exercia o fascínio dos tempos áureos do século
XVIII. Entre os últimos acontecimentos

marcantes, registram-se a fria recepção a D.Pedro 1, antes de sua
abdicação, em 1831, e a tentativa f?acassada de deposição do pre-
sidente da Província em 1834. A cidade adentrou a nova década
atenta às mudanças significativas que a Assembléia Geral, no Rio
de Janeiro, discutia.

O período regencial (de 1831 a. 1840)- um interregno repu-
blicano, para alguns autores - revelava à elite brasileira a separação
emblemática do "corpo do Rei 11.2 Essa elite tinha diante de si o
desafio de reorganizar, sozinha, ajovem Nação e impor uma nova
direção aos negócios.públícos.
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3ispuiassaai-	Para além das fronteiras de suas fazend&, os parlamentares
notavam o título de mineiros viam a administração provincial como um enigma a ser
médicos, advogados, enfrentado: educação, rendas públicas, força policial e economia
examicio da alias dos municípios eram alguns dos temas que os aguardavam na ca-
aopeaúk	pital ouro-pretana.

Desde a edição do Ato Adicional à Constituição de 1824
(Lei n°16, de 12.8.1834), as Províncias brasileiras detinham pode-
res inéditos: podiam legislar, através da Assembléia Provincial,
sobre:

1)divisão civil,judiciária e eclesiástica da Província, e mesmo so-
bit a mudança de sua capital;
2) instrução püblica elementar;
3) desapropriação por utilidade pública provincial ou municipal;
4) polícia e economia dos Municípios (por proposta das respecti-
vas Câmâras);
5) finanças e impostos provinciais e municipais;
6) repartição (repasse) da contribuição direta pelos Municípios
7) fiscalização do emprego das rendas públicas provinciais e muni-
cipais;
8) criação e supressão de empregos provinciais e municipais
(exceto os classificados na Fazenda Nacional, Ministérios da
Guerra e da Marinha. Correio-Geral, cargos do presidente de Pro-
víncia, bispo, comandante superior da Guarda Nacional, membros
das Relações e Tribunais Superiores e empregados em estabeleci-
mentos de ensino superior);
9) obras públicas, estradas e navegação no interior da Província
(desde que não pertencentes à administração-geral do hnpério);
10)sistema penitenciário;
11) instituições de beneficência, conventos e demais associações
políticas ou religiosas;
12)forma de nomeação, suspensão ou demissão dos empregados
provinciais pelo presidente.

Competia também àAssembléiaPuvincial:
a)organizar seus regimentos internos;
b) fixar, sob informação doPresidenteprovincial, a força policial;
c) autorizarempiústinios provinciais emunicipais;
d) regular a administração dos bens provinciais;
e) promover. juntamente coma Assembléia Legislativa Geral e o
governo da Corte, as estatísticas da Província, a catequese e civili-
zação dos índios e o estabelecimento de colônias;
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O providenciar nos processos & magistrados e do presidente;
g) declarar estado de sítio, cumulativamente como governo-geral
(central);
h) velar pela guarda da Constituição e leis provinciais.

No entanto, longe de satisfazer seus interesses de forma ho-
mogênea e coesa, a classe dirigente - dividida entre liberais e
conservadores - se digladiava politicamente em busca de definir
melhor suas próprias normas de convivência, e essa nem sempre
era pacífica. Os ecos de rebeliões e sedições4 que explodiam por
todo o Império do Brasil tomavam insones os grandes proprietári-
os, que viam nestas desordens uma ameaça aos seus monopólios
cuidadosamente herdados desde a Colônia e, para eles, tão caros:
da terra (que ganharia uma legislação somente a partir de 1850) e
da mão-de-obra escrava (sempre ameaçado pelo império britâni-
co, que exigia o cumprimento da Lei FeijÓ 5, que abolia o tráfico
negreiro - literalmente uma lei para inglês ver).

O ano de 1840 é ainda o do Golpe da Maioridade, que
reconduz ao Trono um imberbe Bragança, e da Lei de Interpreta-
ção do Ato Adicional, que redefine a direção conservadora e
centralizadora do Império, e reduz substancialmente as prerroga-
tivas das Assembléias Legislativas Provinciais.

Os debates que leremos a seguir se situam no limiar desses
fatos, em momentos imediatamente anteriores ao que ocorrerá.
Os 36 parlamentares da Assembléia Provincial deMinas acompa-
nhavam atentos a movimentação política no Rio de Janeiro (onde
era discutido o projeto que viria a ser a Lei de Interpretação), e dali
aguardavam as novidades. Em várias ocasiões, reclamam em face
das evidErcias de que mudanças significativas estariam por vir,
impedindo-os de saber com segurança os limites e prerrogativas
daquela Assembléia. Uma curiosidade da época: não se admitiam
no debate discursos escritos6, sendo todos obrigados a se pronun-
ciar no que hoje chamamos de "improviso".

Antes de falarmos dos deputados, deixemos que eles falem
de si. O documento histórico, por si só, tem a força de revelar vá-
rias dimensões que nem sempre ao historiador cabe perceber. E
em se tratando dos documentos da Assembléia Legislativa Provin-
cial de Minas Gerais estamos diante de uma massa documental
fantasticamente inédita. Depositário dos mais ricos do País, o Ar-
quivo Público Mineiro abriga todos os documentos produzidos

4Cabanagem, no Pará
(1835-37); Sabinada,
na Bahia (1837-38);
Baiaiada, no Maranhão
(1841); Fwmupiuia,
nosul(1835-45).

Lei de 7.11.1831, que
declarava livres todos
os escravos vindos de
fora do Império e impu-
nha penalidades aos

$ Art. 173, do Regimen-
to Interno da Assem-
bléia Provincial de
MinasGerss(iBac).
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Esta relação foi retira-
dadosAnnaesdaAs-
sembléia Pmvinclaide
Mb,asGerS, pdmefru
ano da Terceira
Legislatura, sessão de
1940. Ouro Prato, 77-
pografle do bloco de
Mines, 1873. Em 1896
a Revista do Arquivo
Público Mineiro publi-
cou uniaouta relação.
onde há diferenças de
alguns nomes.

pelo Poder Legislativo Provincial de 1835 a 1889, numa existência
contínua de mais de meio século. Agora, um detalhe que pode ge-
rar inquietação nos mais aficionados
não há cópia de segurança desse riquíssimo acervo. Somente ago-
ra, em fins do século XX, a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e o Arquivo Público Mineiro iniciam negociações
para definir a melhor maneira de reproduzir digitalmente essa do-
cumentação.

Inicialmente a relação dos Deputados da Assembléia Pro-
vincial que serviram na Sessão Ordinária de 18401:

1.Gabriel Mendes dos Santos - presidente
2.Belquior Pinheiro de Oliveira - vice-presidente
3. Manoel Soares do Couto - 1° secretário
4. Antônio José da Silva - 20 secretário
S. Antônio da Rocha Franco
6. Antônio Ribeiro d'Andrade
7. Antônio Rodrigues Affonso
8.Antônio Gomes Cândido
9. Antônio José Monteiro de Barros
10.Antônio Marques Sampaio
11.Antônio da Costa Pinto
12.Antônio Francisco Teixeira Coelho
13.Bispo eleito
14.Francisco de Paula Santos
15.Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos
16.Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca
17.Francisco Coelho Duarte Badaró
18.Gomes Freire de Andrade
19.Joaquim Dias Bicalho
20. Gerônimo Máximo de Oliveira e Castro
21. José Inácio Gomes Barbosa
22. João Antunes Correia
23. João Femandes de Oliveira Pena
24. João Paulo Barbosa
25. Gerônirno Máximo Nogueira Penido
26. José Agostinho Vieira de Matos
27. José Ferreira Carneiro
28. Joaquim Gomes de Carvalho
29. José Lopes da Silva Viana
30. Joaquim Pimentel Barbosa
31.Luiz Antônio Barbosa
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32.Manuel Júlio de Miranda
33. Manuel José Monteiro de Barros
34.Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama
35. Roque de Souza Dias
36.Tristão Antônio de Alvarenga

Selecionamos alguns trechos dos anais que não seguem ne-
cessariamente uma ordem cronológica. Destacamos os debates
em torno do trabalho escravo, da educação na Província, do subsí-
dio parlamentar, de denúncias envolvendo deputado e da
conjuntura da época.
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10' Sessão, dia 13 de SOBRE O TRABALHO ESCRAVO:'fevereiro, p. 19. Re-
presentação à As-
sembléia Geral (Rio
dejaneiro).

Â Assembléia Legislativa da Província de Minas
Gerais representou-vos em data de 11 de março
de 1839 a necessidade que na mesma Província é
geralmente sentida de ser modificada a lei de 7

9 Lei Feijó, vide nota	 de novembro de 183 1. Trouxe à vossa presença
os justos clamores que o povo mineiro levanta
contra o rigor daquela lei e o perigo com que ela
ameaça as fortunas particulares. Expôs-vos fiel-
mente a progressiva decadência da agricultura e
mineração, pela falta de braços africanos, e com
franqueza vos fez ver que nesta Província nem tal
lei se executa, nem pode ser executada, porque,

encontrando decidida resistência dos costumes e dos interesses de
todas as classes da população, a força da autoridade é pouca para
fazê-la respeitar. Não sendo até agora dada providência alguma
para cessar tanta desordem, esta Assembléia faltaria ao mais sa-
grado de seus deveres se não viesse de novo à vossa augusta
presença instar pela modificação da referida lei. Esta Assembléia
observa com pesar que a agricultura, a mineração e todos os ou-
tros ramos de indústrias nesta Província cada vez mais padecem e
vão-se definhando. Ela observa que a crescente necessidade dos
braços africanos cada vez convida mais os cidadãos a um tráfico,
que é criminoso, porque uma lei o proíbe, e cada vez a experiência
lhes faz melhor conhecer a impossibilidade de murar-se a torrente
do mal e o perigo de ser executada a lei que o causa, se fosse possí-
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vel a sua execução. Esses males, esses perigos e, sobretudo, a
imoralidade que resulta de acostumarem-se os cidadãos a violaras
leis, em vista mesmo de seus ministros, o desrespeito que daí lhes
vem e o escárnio a que se sujeitam se tentam vãos esforços para
cumprir o seu dever, tudo isso, augustos e digníssimos senhores
representantes da Nação, vos é bem conhecido, mas a Assembléia
Legislativa Provincial de Minas Gerais cuidaria não cumprira mis-
são honrosa que lhe foi confiada se, conhecendo os males que
pesam sobre a Província e as causas destes, não buscasse remediá-
los pelo emprego dos meios a seu alcance. É por isso, senhores, e
porque se persuade de que não deixareis de escutar a sua voz,
quando se eleva em prol dos interesses reais da Província quere-
presenta, que esta Assembléia, de novo, mui respeitosamente,
vem pedir-vos que vos digneis modificar a lei de 7 de novembro de
1831, de uma forma que segure as fortunas dos cidadãos e não sir-
va mais de estorvo ao desenvolvimento da grandeza de que é
capaz a rica • Província de Minas Gerais. Deus vos guarde,
augustos e digníssimos senhores representantes da Nação. Paço
da Assembléia Legislativa Provincial, 13 de fevereiro de 1840. Se-
nhores Tristão Antônio de Alvarenga, L. A. Barbosa, Gerônimo
N. M. Penido.

1 discussão do Projeto n°63, que cria uma Escola Normal
no Jardim Botânico desta cidade (Ouro Preto)°.	 as&

Discute-se o disposto no art. 6°: "O governo, logo que o es-
tado dos cofres provinciais o permita, irá comprando para o
estabelecimento alguns escravos, segundo as exigências do servi-
ço, mas nunca excederão o número de vinte".

Senhor Vieira de Matos: "Impugna a idéia de compra de es-
cravos p. --a o estabelecimento, por ela ser oposta ao pensamento
dos homens mais ilustrados, que se pronunciam conta o emprego
de braços escravos, como menos produtivo do que o dos brancos
livres, além do que, tendo acabado o comércio livre da escravatu-
ra, parece que o legislador não deve, por uma disposição
legislativa, dar incremento ao contrabando e, bem ao contrário,
deve ser ele o primeiro a dar o exemplo de respeitador da lei, e isso
faz quando promoveu o emprego de braços livres nos estabeleci-
mentos públicos. Fundado nestes motivos, oferece a seguinte
emenda. Em lugar de 'irá comprando' diga 'irá engajando traba-
lhadores livres e idôneos, o mais como está no artigo".

Senhor Barbosa": "Observa que na sessão anterior um no- 11 381 Sessão, dia 17de
bit Deputado combateu o artigo, dizendo que pela doutrina dele	março, p. 307.
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se queria proteger o tráfico ilícito dos escravos, cujo comércio é
proibido. O orador adverte ao nobre autor da emenda que a trans-
ferência dos escravos de uns para outros possuidores não está
proibida, o que é proibido é que pessoas que não são escravas so-
fram cativeiro. Se, porventura, no artigo, houvesse a disposição
de que se comprassem escravos africanos para introduzi-los con-
tra a disposição da lei, então decerto o artigo era absurdo. Porém,
não é esta a disposição do artigo. Ele se refere a escravos cuja
transferência é permitida pela lei e por isso não pode ser conside-
rada absurda urna tal disposição. Outro argumento de que se
serviu o nobre Deputado foi que a Assembléia devia ser a primeira
a dar exemplo de moralidade e que autorizar o governo à compra
de escravos para serem empregados em estabelecimentos públi-
cos é renunciar a um princípio de moralidade, ao que responderá o
orador que a Assembléia Provincial não é a causadora da imorali-
dade, por isso que ela procede em conformidade com as
disposições das leis em vigor, e, enquanto não se considerar ser
imoralidade a existência de escravos no Brasil, também não se
pode serjulgado imoralidade o autorizar-se a sua compra para um
estabelecimento público. Disse também que os braços livres são
mais proveitosos que os dos escravos. O orador deseja que se esta-
beleça antes o sistema de se empregarem nos diferentes serviços
braços livres, porque reconhece que a inteligência tem maior parte
no trabalho. Porém, é preciso atender às circunstâncias do País e
ver se se pode isso realizar. Se o nobre Deputado resolve este pro-
blema, votará pela sua emenda. A experiência, porém, demonstra
a impossibilidade de se conseguir este último fim, porque isso se
acha comprovado pelo fato de se pedir revogação da lei que proi-
biu o tráfico da escravatura Está persuadido de que, passando o
artigo com emenda, a disposição do projeto se tomará improfícua
e o que inspirou ao nobre autor do projeto a lembrança deste arti-
go foi a experiência do serviço do Jardim Botânico, o qual
atualmente é feito por jornaleiros, que são escravos particulares
que o alugam mediante umjornal oneroso. Apesar disso, a muitos
senhores não faz conta terem ali os seus escravos, senão quando
não têm outros serviços em que os empreguem, razão pela qual os
serviços do Jardim Botânico, às vezes, param e com dificuldade se
obtêm trabalhadores. Quando se chega a obtê-los, há desvanta-
gem de não terem conhecimentos daqueles trabalhos, donde
resulta desvantagem ao estabelecimento e à fazenda provincial, o
que se evitaria tendo o estabelecimento trabalhadores próprios
que, com facilidade, se ajeitariam a um serviço regular e sistemáti-
co. O orador conclui suas observações mandando à Mesa o
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seguinte aditamento ao artigo 60: "Isto, porém, só terá lugar
quando o serviço não possa ser convenientemente feito por ho-
mens livres".

SOBRE A EDUCAÇÃO & novtNcL4

Em primeira discussão o Projeto n° 5, criando na Vila de '276~.d1.10d.Itabira de Mato Dentro uma aula de Gramática Latina Poética 12.	feiro, p. 45.

Senhor Penido: 'Parece-me, senhor Presidente, que é prin-
cípio invariável que sem luzes não há moral, e sem moral não
progride a sociedade. Quando Roma legislava para o mundo.
quando Grécia e Atenas ocupavam o lugar mais distinto no catá-
logo das nações, sem dúvida os individuos que as compunham
eram pela sua maior parte instruídos. Desde que haja a instrução,
facilitam-se os canais que conduzem o homem ao seu fim, a felici-
dade, proporcionando-lhe os meios e a vontade de os pôr em
prática, porque, por nossa mesma natureza, tendemos a nossa
conservação e perfeição. Se, algumas vezes, entes degenerados
compram a custa de tanto sacrifício a inquietação e desventuras de
seus dias, é porque, sendo almas embrutecidas, não atendem ao
que lhes convém, e por isso obram não como homens dotados de
razão, de quem só conservam a figura, mas como os mesmos bru-
tos. Quando uma reunião qualquer se compõe de entes tais, não é
propriamente uma sociedade, é uma tribo de selvagens guiados
não pela razão, mas pelo impulso de êxito, execrando as paixões.
É ali que impera a ebriedade, é ali que se cometem roubos, assassí-
nios e toda sorte de horrendos crimes. Lancemos as nossas vistas
para o antigo Japão e para os nossos sertões nesses remotos tem-
pos e observaremos que aí é que se perpetraram os mais
desastrosos delitos. Combinemos os lugares menos polidos com
as vilas mais civilizadas e ver-se-á a diferença que medeia entre
aqueles e estas. É por isso que, convencido destes princípios, en-
tendo que devemos empregar todos às esforços para generalizar,
ainda que com sacrifícios, a instrução, para podermos evitar as ca-
lamidades públicas e termos homens instruídos, homens
moralizados, homens que não abusem de seus direitos, homens
que cumpram - rire etdiligenter - as suas obrigações, homens que,
finalmente, busquem tocar o alvo da sua criação, sem ofensa dos
direitos de seus semelhantes. Por isso, proponho que se crie uma
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aula de Gramática Latina e Poética na Vila de Itabin, para começo
da instrução secundária. Declaro, porém, que, se a generalidade
dos nobres itabiranos não possui uma erudição mais elevada, pelo
menos a maior parte tem bom senso e a necessária inteligência
para os usos da vida humana. Não se creia, pois, que lhes quadra o
painel da ignorância que venho de descrever com negras cores,
porquanto só falo em abstrato, a ninguém me refiro, só tenho em
vista mostrar a necessidade da instrução ( ... )".

Senhor Miranda "Declara, que é da opinião do senhor
Deputado que disse que os mineiros eram principalmente talhados
para a agricultura e longe de julgar que com isso se rogue alguma
injúria aos mineiros. Estápersuadido de que isso lhes é da maior honra
(apoiados). Tal emprego na sociedade é muito honroso e oxalá a
maiorparte dos mineiros se deixassem da maniade entrar nos estudos,
para depois andarem mendigando os empregos públicos, e se
dedicassem ao estudo da agricultura e ao desenvolvimento das artes,
porque então aProvíncia seriarnais feliz. Os agricultores são cidadãos
respeitáveis, são uma das melhores garantias da ordem pública, que
tem o País, e principalmente ProvfriciadeMinas Gerais (apoiados)".

'a141 Sessão, dia lede	SenhorGomes Cândido'a: ( ... ) "Vota contra o projeto porque,
tevereiro,P. las, além do que ele tem ponderado, nota que em nossas aulas gasta-se

oano inteiro em ensinar fritilidades. Trata-se, por exemplo, da origem
das idéias, e aí vem o grosso tropel de opiniões contrárias de Platão,
Leibnitz, Mailebranche e outros. "A alma está posta na glândula
pineal, no terceiro ventrículo do cérebro, todaelaestáem todo corpo,
e toda, em qualquer parte do corpo", - daturvacuwz iii reruni natura;
non datur - do que nada entende mestres, nem discípulos. Tudo se
reduz a uma ostentação pedantesca. O nobre orador declara que
ouviu em São Paulo aum lente de filosofia, lecionando em uma aula,
ensinar. '°I'empo é uma lei de minha sensibilidade interna, espaço é
urnaleideminha sensibilidade extema". Eaexplicação deste mistério
era - Kant o disse - a doutrina transcendente. Seria mais útil que os
nossos mestres se limitassem abem explicar a teoria das sensações,
a ordem de um método de raciocínio, princípios de aritmética e
geometria, seria isto mais útil à Província e, em geral, ao País. Assim
deu os motivos pelos quais vota contra o projeto".

Senhor Penido: "Diz que, como todos os senhores Deputados
têm declarado quais são as suas manias, também se vê na necessidade
de declarar que a sua é franquear a instrução, ainda que com grande
sacrifício. Admira-se bastante de que haja quem, desejando tanto a
prosperidade da Província, negue a facilitação da instrução, pois é
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dela que resulta o desenvolvimento de todos os ramos de indústria,
e sem inteligência não pode haver nem o mais pequeno desenvolvi-
mento material. Talvez labore em engano, mas terá muito prazer que
seus colegas disso o convençam. Está persuadido de que nem a
agricultura, nem a mineração, nem qualquer outro ramo de indústria
pode erdesenvolvimento sem que se dê desenvolvimento à inteligên-
cia E aprova disso é que, no tempo em que eram raras as escolas de
primeiras letraseraIosospaisquemandavamsen.jflflosainstrm_
se nas universidades, no tempo em que havia poucos homens
instruídos, no tempo em que todos eles se dedicavam à agricultura,
mineração e criação, nesse tempo não se obtiveram vantagens
algumas de melhoramentos em tais ramos. Os processos que se
empiegavamnaagricultura, mineração ecriação eram rotineiroseos
mais morosos e, por isso, esses ramos da indústria se tomaram menos
lucrativos e de mui difícil desenvolvimento. Hoje, porém, as coisas
têmmudadodeface.Jáseaplicammáquinasàmineraçãoeoprocesso
de agricultura é mui diverso daqueles que outrora se empregavam.
Hoje, já a Província de Minas conta em seu seio fazendas que se
podem considerar normais. Já os mineiros têm conhecido que de
todos os torrões se tomam vantagens, uma vez que se conheçam as
plantações que para eles são apropriadas, o que bem se prova com a
fazenda existente no município a que o nobre orador pertence, a qual
bem se pode chamar fazenda normal, fazenda que esteve quase
abandonadapelaignorânciadeseuspossuidores. Depois, poxm, que
entrou para ela um homem sábio, que soube aproveitar-se dos
recursos que seus conhecimentos lhe ministravam, dela se têm tirado
grandes vantagens. Ele reconheceu que a terra não era própria para
milho, feijãoetc.Nãoexigiu isso dela. Procurou ver se ela dava outros
produtos. Conheceu que o terreno era próprio para plantar batatas.
Tratou de as plantar. Com elas, passou a alimentara suaciiação, que,
hoje, é uina melhores. O fazendeiro de que o nobre orador fala é bem
conhecido. E o Monsieur de Monlevad ( ... )

SOBRE O SUBSÍDIO PARLAMENTAR

Em discussão o Projeto n°7, suprimindo o subsídio e a ajuda
de custo que vencem os Deputados da atual Legislatura.

Senhor Penido14 : "Diz que não há quem não saiba o estado 14 2. So, dia 5 de
em que se acha o cofre provincial. Não há compatriota cujo cora-	fevereiro,pg. 14.
ção sensível não se contriste bastante, refletindo no deplorável
estado cm que se acham as rendas públicas. Não há míope que não
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veja as fimestas conseqüências que nos aguardam, se porventura
medidas adequadas não prevenirem os males que nos são iminen-
tes. Não há quem não se convença de que nós, mais do que
ninguém, somos obrigados a sanar, se não de todo, ao menos a es-
tancar a causa progressiva de tantos males, que com isso todos
estamos de acordo. E supor o contrário seria fazer uma grave in-
justiça aos nobres sentimentos dos meus ilustres colegas, uma
injúria aos seus patrióticos sentimentos. E fundado nesta esperan-
ça ou, para melhor dizer, confiado em seu patriotismo, que o
nobre orador vem propor um projeto para que os Deputados da
atual Legislatura não percebam subsídio e indenização que ora
percebem. Esta medida é muito conveniente. Primeiro porque,
com ela, se economizam nada menos que 8 a 9 contos de réis, en-
tretanto que ela não agrava àqueles que a ela fazemjus, porque os
atuais Deputados, graças à Providência Divina, têm meios sufici-
entes para viverem, não parta, mas comodamente, deixando por
isso de lhes ser necessário o pequeno subsídio. Uma tal quantia
bem pode ser aplicada em pagamentos de maior transcendência ou
distribuída à classe de empregados públicos, que, não tendo ou-
tros recursos mais que seus ordenados, se acham reduzidos a
tristes circunstâncias. Desta medida resulta ainda uma segunda
vantagem, que é que havendo um queixume quase geral em toda
classe de empregados de não serem seus vencimentos pagos a
tempo, queixume razoável, por isso que eles não têm outros recur-
sos para sua subsistência, vendo eles que os Deputados
Provinciais dão este exemplo, por reconhecer o estado em que se
acha o cofie provincial, sofrerão com mais resignação a demora
do pagamento de seus ordenados. Além disso, ainda o projeto
contém uma terceira utilidade, que é a de fazer com que os agricul-
tores, criadores e comerciantes que (fale-se com franqueza) tanto
se têm esquivado de contribuir com os impostos a que por lei são
obrigados se convençam de que o emprego dos dinheiros provin-
ciais não é feito sem utilidade e que os Deputados Provinciais
disso convencidos deixam de perceber seus vencimentos para com
eles se fazer face às despesas mais urgentes. Com estes exemplos,
os fazendeiros e comerciantes procurarão pagar mais em prol dos
impostos a que por lei estão obrigados.

Deus queira (observa o nobre orador) que a medida que
vou propor mereça as simpatias gerais de toda a Casa (apoiados),
mas eu antevejojá soar aos ouvidos o argumento de que, não ven-
cendo os Deputados seus subsídios, a Assembléia Provincial
nunca mais se reunirá (sinal geral negativo), mas tal procedimento
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não se deve esperar aos Deputados mineiros (apoiados gerais),
por isso que seu patriotismo tem sido bem pronunciado nas cala-
midades públicas. Eu estou que, ainda que passe à medida que
proponho, todos eles hão de comparecer (apoiados), salvo haven-
do causa muitojustificável que disso os iniba, pois que tendo com
que passar não se pode supor que seja um nada vencerem o moti-
vo de tal falta. Deve contar a Província que os seus escolhidos hão
de satisfazer a confiança que ela neles depositou, e o contrário su-
por é irrogar uma grave pecha aos Deputados Provinciais, pois
não se deve supor que, por não terem vencimento, deixem de
cumprir a missão que seus constituintes lhes encarregaram. De-
mais, não são só os Deputados Provinciais que se prestam a servir
à Província sem vencimento algum. Outras muitas classes decida-
dãos a isto se prestam, sem que da Província percebam coisa
alguma, como Camariças Municipais, Juizes de Paz, eleitores eju-
rados, e, em outro tempo, os membros dos Conselhos Provinciais,
os quais trabalhavam pelo mesmo espaço de tempo dos Deputa-
dos Provinciais e entretanto nada percebiam. Se pois aqueles
empregados se prestavam gratuitamente ao serviço público, como
a ele não se prestarão os Deputados Provinciais, colocados em um
cargo da maior honra? Em vista destas razões, julgo aqui que o
projeto que tenho a honra de apresentar merecerá simpatias da
Assembléia, a cujojuízo o entrego.

"A Assembléia Legislativa Provincial resolve:
Mi. 1° - Enquanto a Tesouraria Provincial não tiver renda

suficiente com que possa fazer face às despesas da Província, os
Deputados Provinciais não vencerão o subsídio e indenização que
ora percebem.

Art. 2° - Os Deputados que faltarem às Sessões Ordinárias,
ou Extraordinárias, ou as de prorrogação, ou que, tendo compare-
cido, se ausentarem antes delas se findarem, serão multados
segundo o juízo dos Deputado presentes por maioria absoluta de
votos, em 200 a 400 mil réis, exceto se tiveremjusta causa aprova-
da na mesma sessão perante a Assembléia que impusera multa.

Art. 3°- Logo no ato da imposição da multa, o 1°-Secretário
a lançará por termo em um livro para isto destinado.

Mi. 4 - Da imposição da multa não haverá recurso algum.
Mi. 50 - Estas multas pertencerão à renda provincial.
Art. 6° - Ficam revogadas as disposições em contrário."

Senhor Antunes 15: "Diz que o projeto não deve passar para 1519. sessão, dia24de
a segunda discussão, porque é injusto, anticonstitucional, vago e	'i'0. P. 182,

147



CADHzrCS DA EscotA Lo

ocioso. É injusto quando seu nobre autor pretende governar as
bolsas dos outros Deputados. Anticonstitucional, quando, pela le-
tra do projeto, se quer que ele tenha efeito retroativo, o que é
proibido pela Constituição. É vago quando não estabelece um
tempo fixo em que deve terminar a sua disposição, o que é contrá-
rio ao que está determinado no Ato Adicional, onde se acha
estabelecido que os Deputados terão subsídio marcado pela
Legislatura anterior, disposição que, devendo ter efeito enquanto
a Tesouraria não melhorar de fortuna, pode ir muito longe. Talvez
que o nobre autor do projeto se ache disposto e com muita resig-
nação a fazer este sacrifício, mas isto que o nobre Deputadojulga
de si talvez o não possa aplicar a todos os senhores Deputados. E
ocioso porque os membros da Assembléia, tendo atenção ao esta-
do do cofie provincial, talvez cedam de seus subsídios indenização
de viagem, e assim desnecessária se toma a disposição da lei. Para
que o façam, não é necessário lei: está na vontade de cada um ce-
der não só de seus vencimentos, como mesmo oferecerem corno
socorro ao cofre provincial alguma fortuna mais que tenham.
Além disso,julgo que o projeto contém uma disposição não muito
regular, quando estabelece uma multa rigorosa sobre aquele De-
putado que não comparecer, ao mesmo tempo que designa para
juízes de aplicação da multa os mesmos Deputados, vindo assim a
tomar-se juízes em causa própria. Em vista, pois, destas razões,
entende que o projeto não pode passar avante, pois, se ele progre-
dir em discussão, irá pôr os membros da Casa em sérios
embaraços. Está persuadido de que, para cada membro da Assem-
bléia abrir mão de seus mesquinhos subsídio e indenização, não é
necessário urna lei, porque, se um deles praticar este ato de patrio-
tismo, do nobre orador quando tal ato vir a praticar for um fiel
imitador, não irá adiante mas sim no encalço de seus colegas, pois
também gosta de praticar atos generosos. Mas como tais atos per-
dem todo mérito e deixam de ser generosos quando uma lei os
obriga a praticar, vota contra o projeto".

Senhor Penido: "Senhor Presidente, repulsa natura que um
pai desampare um filho desvalido, salvo se está leso nas suas facul-
dades intelectuais, salvo se a sua consciência já não se remorde
pelos grandes crimes que tem perpetrado, salvo enfim se a Divin-
dade, num acesso de sua cólera, não quer eliminar a um monstro
tal para exemplarmente descarregar sobre seu colo a inflexível es-
pada da justiça: mas aquele, porém, a quem não depravam
horrendos delitos, aquele a quem não faltam os sentimentos da na-
tureza, aquele a quem não enlouquecida a inteligência (sic),
socorre certamente o filho desvalido e, quando o vê enfermo e de-
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senganado por algum discípulo de Hipócrates e Galleno e quase
que pressente a Parca elevar a fouce para cortar os fios de seus
dias, não deixa, ainda que embalde, de procurar os recursos que
julga poderem livrá-lo da pálida morte, que, já hodiernamente,
pulsa em seu leito. Assim também, senhor Presidente, eu não con-
sentirei que o projeto que se discute e que é meu querido filho
morra sem eu lhe prestar socorros, que estão ao meu alcance, em-
bora eu veja que o diagnóstico de sua enfermidade prova que ele é
incurável. E também é isto verdade, senhores, que, não estando
este desventurado projeto em discussão, foi, contudo, tão comba-
tido na sessão de l2do corrente que meé bem fácil conhecer aboa
vontade que se lhe têm e pressagiar qual será o seu funesto desfe-
cho. Coitado do meu querido filho, que, com tanta sem cerimônia,
tem sido batizado por inconstitucional, injusto, ocioso, vago, con-
traditório e retroativo. Verei porém se ele não sofre tais pechas.
Sei que sou eu só quem sustenta a unidade, quem dizer, que nin-
guém partilha comigo as idéias consagradas no projeto. Sou eu o
único que o defendo e porque na natureza nada se singularizar
neste mundo, nem a mesma ave Fênix, como erradamente crêem
alguns, por isso serei mal olhado, assim como é sempre mal enca-
rada a singularidade. Porém que digo, os nobres Deputados que
compõem a Casa não me olhem com indignação por ser autor do
projeto em discussão. Eles apenas não adotam a sua doutrina, e
julgam-me singular, mas não me aborrecem. E eu lhes direi que se-
rei singular nesta Casa, mas fora daqui são muitos os que
compartem as minhas idéias. Já segundo me informam, na Assem-
bléia Provincial de São Paulo e na Assembléia Geral, apareceram
projetos iguais ao que se discute e, quer em uma, como em outra
Assembléia, foram rejeitados, porque entenderam que os Deputa-
dos deveriam ser pagos pela pátria a que serviam. Também os
sábios em França julgaram que os representantes dos povos não
deverão ter outra recompensa mais do que honra e isenções. Se-
nhor Presidente, se eu fora Deputado em São Paulo ou no Rio de
Janeiro, quisera ser bem pago, porque os cofres daquelas Provín-
cias, mais fornidos de rendas do que o nosso, podem pagar aos
seus representantes. Antes, porém, de desenvolver os princípios
em que me baseio, direi que não julgo airoso que as forças com-
pactas e decisivas combatam a fraqueza isolada. Quero dizer,
nenhuma glória adquirem esses consumados oradores que
enristam a sua lança contra um peito enfraquecido como o meu.
Muito mais nobre me parece aquele poderoso que dá seu valente
braço ao fraco para o erguer. Urna láurea, mais digna de um reno-
me eterno, ganharia aquele que se unisse a mim, isolado, para me
ajudar a sustentar o projeto. Nessa discussão, senhor Presidente,
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se eu ocupasse a posição dos nobres oradores, contentar-me-ia,
ceifado, em dar silenciosamente o meu voto, não gastaria decerto
a força e a beleza dos meus raciocínios contra o fraco.

Vamos ao primeiro argumento. Dizem os nobres oradores
oponentes que o projeto é inconstitucional, porque o artigo 22 das
Reformas à Constituição mandar que os Deputados vençam uma
diária durante o tempo das sessões e uma indenização anual para
as despesas de ida e volta, mas este artigo só nos dá um direito, que
nos garante um benefício e eu não vejo na Constituição um artigo
que proíba ao beneficiário servir do benefício, e, antes pelo contrá-
rio, exige o princípio geral. invito beneficiam non datar.
Principalmente sendo para um fim tão justo como o de que se tra-
ta, logo o desventurado projeto não é inconstitucional. Para que
os Deputados vençam o subsídio e indenização, é necessário que a
Assembléia faça uma lei que a marque. Esta é a prática que se tem
observado e isto mesmo o que prescreve o artigo 22 das Reformas
à Constituição. Ora, as leis confeccionadas por esta Assembléia
podem por ela ser revogadas e já não são poucas as revogações
que tem feito sem ninguém lhe contestar este direito, logo não se
pode negar que ela não esteja autorizada para revogar a lei do sub-
sídio e indenização. Logo, o desventurado projeto não é
inconstitucional.

( ... ) A questão que se ventila é muito útil e digna de ser ado-
tada, porque, sendo o interesse a mola real das ações humanas,
aqueles que servem à pátria com a mira de serem recompensados
pelos seus serviços estudarão muito mais para descobrir os meios
de melhorar o cofre provincial a fim de cumprir a sua missão e ha-
ver dinheiro com que se possa pagar os seus serviços. Quando não
possam descobrir tais meios, trabalharão para não serem reeleitos
e então sairão representantes do povo aqueles que estão prontos a
servir à pátria sem outra recompensa mais que a glória e a satisfa-
ção de a terem servido. Ora, esta vantagem é sem dúvida muito
interessante à Província, e conforme ao artigo 81 da Constituição,
logo o desventurado projeto não é inconstitucional.

Dizem, em segundo lugar, os nobres oradores oponentes,
que o projeto é injusto. Mas onde, senhor Presidente? Onde está
esta injustiça? Será porventura em deixarmos de receber migalhas
que para a Província podem ser úteis? Ora, senhores, certamente -
que nisto não há injustiça, nem para nós, porque somos nós mes-
mos que desistimos do benefício, nem para os nossos sucessores,
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Porque, se no seu tempo o coflt provincial não tiver melhorado e
eles não quiserem servir gratuitamente à pátria, não quiserem su-
jeitar-se a esta lei, revoguem-na e restabelecerão a do subsídio e
indenização. Em sua mão, terão a faca e o queijo e legislarão como
melhor lhes parecer. Nestes termos, eu entendo que o desventura-
do projeto não é injusto.

Em terceiro lugar, diz um dos nobres oradores oponentes (o
senhor Antunes) que o projeto é ocioso, porque, para os Deputa-
dos não receberem o subsídio e a indenização, não é preciso que se
faça urna lei: basta que eles declarem na Tesouraria que renunciam
a eles, ao que responderei que o nobre orador abusa do sentido da
palavra 'ocioso', quando a emprega para exprimir idéias que não
podem ser representadas senão pela palavra 'supérfluo', ou pelos
seus sinônimos, e que nenhuma nova me dá quando me indica are-
núncia no Tesouro como o meio mais eficaz para não se receber o
subsídio e a indenização. Mas responder-lhe-ei que deste modo
não se conseguem os fins que o projeto tem em vista, como dar
exemplo de resignação aos empregados públicos, dar impulso mo-
ral aos contribuintes e devedores da Fazenda Pública, porque,
vendo estes que nós, que melhor do que ninguém conhecemos o
estado do cofre e das rendas da Província, deixamos com prejuízo
logo de perceber o subsídio e indenização, que nos são marcados,
se penetrarão do apuro do Tesouro e pagarão de pronto as contri-
buições e dívidas a que estão obrigados. Demais, a renúncia
indicada pelo nobre orador é perigosa, porque, exceção feita por
um Deputado, coagirá os mais a imitá-lo. Nenhum quererá ser tido
por menos generoso ou patriota, e eu hão quero coações, quem
franqueza. Por isso, não hesitarei em apresentar o projeto que se
discute, porque, se ele passar, provado fica que os nobres Deputa-
dos mui voluntariamente não quiseram receber o subsídio e a
indenização. Direi mais, que a renúncia indicada pelo ilustre ora-
dor oponente faz reverter a glória só para o renunciante, quando
eu quisera que revertesse para todos os membros da Casa. Eu qui-
sera que não fossem só os jurados, eleitores de paróquia,
Vereadores e os membros do extinto Conselho da Província que
tivessem a glória de servir gratuitamente ao seu País. Eu quisera
que nós, filhos do mesmo País, tivéssemos também igual glória,
até para taparmos a boca dos maledicentes, que sustentam que nós
nos reunimos aqui não por patriotismo, mas, sim, pelo interesse do
subsídio e da indenização, pois muitos há que se persuadem de que
estes vencimentos são extraordinários. Miseráveis houve que as-
sim mo disseram quando eu vinha tomar assento nesta Casa. Não
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chegando tais vencimentos para reparar os prejuízos que sofre-
mos, quando deixamos as nossas residências e negócios para nos
reunirmos aqui, é melhor que não os recebamos, porque em pouco
nos utilizam e podem utilizar muito à Província, a quem, no apuro
em que se acha, é louvável e mesmo somos obrigados a servir gra-
tuitamente.

Em quarto lugar, sustenta um dos nobres oradores oponen-
tes que o projeto é vago, porque não fixa o tempo em que há de
findar a suspensão do subsídio e indenização, mas este argumento
não pode vigorar, porque o artigo 1* do projeto diz que os Depu-
tados não perceberão os seus vencimentos, enquanto o cofre
provincial não melhorar, e, assim, quando o cofie tiver melhorado,
o que é bem fácil conhece, será revogada, ipso facto, a lei da sus-
pensão do subsídio e da indenização. Desta sorte, está fixado
tempo, logo o desventurado projeto não é vago.

Em quinto lugar, se argüiu o projeto de contraditório, por-
que, supondo-se os Deputados tão cheios de patriotismo a ponto
de querer-se que eles sirvam à Província sem interesse, entretanto
se lhes impõe uma multa quando não comparecerem para cumpri-
rem os seus deveres. Eu entendo que este argumento não
procede, porque não posso taxar de contraditória a Assembléia
Geral (onde existem capacidades mais transcendentes do que nes-
ta Casa), que decretou uma multa para o eleitor e jurado faltoso,
apesar de ser aquele um emprego de eleição popular, que, por
isso, deve recair sobre cidadãos assinalados pelas suas virtudes cí-
vicas e isto não obstante exercer um cargo honroso, como se
declara no artigo 321 do Código de Processo Criminal. Entretan-
to, quando não comparece, é multado, em virtude do artigo 313
do citado código, e até deixa de exercer cargos públicos se é mul-
tado três vezes na mesma Legislatura. Nestes termos, a multa
imposta aos Deputados faltosos não envolve contradição e é ne-
cessária para que eles apareçam sempre, ou movidos pelo
patriotismo ou para não serem prejudicados pela multa. Logo, o
desventurado projeto não é contraditório.

Em sexto e último lugar se disse que a matéria em discussão
tem efeito retroativo. Eu entendo, como os melhores
dicionaristas, que 'retroativo' é o que obra para trás. Ora, o proje-
to de que se trata só há de ter execução depois que for sancionado
como lei. Só daí em diante é que os Deputados hão de deixar de re-

152



DOCUMENTA

ceber o subsídio e a indenização, e, com isso, em nada se ohm pan
trás, em nada se quebrarão direitos adquiridos. Logo, o desventu-
rado projeto não é retroativo. Eu quisera, senhor Presidente, que
ninguém se abalasse a invectivar um projeto qualquer, senão de-
pois de madura reflexão e escolha das palavras com que o
invectiva, porque, sendo as palavras valores de idéiai, podem re-
presentar idéias impróprias das questões de que se trata. Eu
quisera que ninguém agredisse uma obra, pois, qualquer que ela
seja, como diz o sábio Jussieu, tem custado muito trabalho ao seu
autor, que terá, sem dúvida, razões fortes para defendê-la. Faço
esta reflexão para mostrar que, se o nobre orador oponente tivesse
pensado bem, não abusaria do sentido da palavra 'retroativo', não
a traria a esmo para esta questão e tão afoitamente não combateria
o projeto. Houve, senhor Presidente, quem dissesse na Casa que o
cofre tem as rendas necessárias para fazer face a todas as despesas
provinciais. Se isto é certo, se os empregados públicos já não se
queixam da falta dos seus ordenados e se as mais urgentes necessi-
dades da Província são socorridas de pronto, eiliüo não passe o
projeto a segunda discussão. Mas não se tendo demonstrado isso
de uma maneira conveniente, ele deve ser adotado, porém eu es-
tou bem certo, senhor Presidente, que hei de ver morrer esse meu
querido filho sem lhe poder valer, mas resta-me a consolação de
ter feito o que entendi a bem da minha Província, resta-me a con-
solação de ver quejá um sábiá francês antes de mim era de opinião
que os membros do corpo deliberativo nada deverão vencer além
de honras e isenções. Resta-me a consolação de saber que um De-
putado em São Paulo e outro no Rio de Janeiro viram primeiro do
que eu morrer do mesmo modo os seus filhos, sem lhes poderem
valer. E, finalmente, resta-me a consolação de que em um certame
tão porfiado e apesar de ser só e odiado por tantos oradores, não
recuei passo, não cedi o terreno que ocupava e se a inteligência
não está obumbrada, e se a razão, pondo de parte a modéstia, me
não engana, eu entendo que meus argumentos foram fortemente
combatidos, mas não derrotados, embora a votação declare o con-
trário. Voto, portanto, pari o projeto passe à segunda
discussão".

Senhor Gomes de Carvalho: "Senhor Presidente, melhor
fora que tal projeto não tivesse sido apresentado na Casa, afim de
não se ir de algum modo excitar uma espécie de escândalo, com a
enumeração de discursos balofos, lugares comuns de desinteresse
e patriotismo. Eu estou também persuadido de que o projeto é
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anticonstitucional, como se tem provado, e, de mais a mais, aristo-
crático porque vai inibir aqueles que têm uma medíocre fortuna de
representarem a Província, quando para isso sejam eleitos. E sen-
do estes a quem o projeto inibe de virem tomar assento na
Assembléia homens talvez de grandes luzes, porém de pequenos
recursos, ou grande família, por uma tal disposição a Província fi-
cará privada de tirar deles grandes vantagens, que poderia esperar
dos seus conhecimentos. Equivaleria quase a dizer-se que a Pro-
víncia só fosse representada por homens abastados, com exclusão
dos talentos e virtudes, o que é anticonstitucional. Se o nobre au-
tordo projeto tivesse concebido algum artigo determinando que
os Deputados Provinciais viessem a pé e com seus alforjes ao pes-
coço, que apresentassem no seu traje um cinismo assim como o
dos Deputados da Holanda que marchavam para os Estados Ge-
rais em Haia no tempo de sua gloriosa luta contra o domínio do
"meio-dia", então talvez eu votasse pelo projeto, porque Deputa-
dos viajando a pé com sua mochila e hábitos fradescos poucas
despesas demandarão. Este mesquinho e insignificante subsídio,
cuja supressão em nada melhora o estado do Tesouro, se não é ne-
cessário aos atuais Deputados, se a eles não faz falta, outros
poderão haver que não estejam nas mesmas circunstâncias, fican-
do a representação da Província privada de homens de grandes
luzes. Reconheço que alguns sábios têm entendido que os repre-
sentantes do povo devem servir de graça, mas outros também tem
havido que entendem o contrário, e se o ilustre Deputado autor do
projeto apresenta a opinião de um sábio, eu apresentarei outra de
maior peso, como a opinião de João Batista de Say, o qual diz que
os representantes do povo devem ter subsídios, porque represen-
tantes gratuitos custam sempre caro ao povo que os nomeia.
Deputados sem subsídio são mais acessíveis à sedução do poder,
que dispõe do emprego e do tesouro, e mesmo hoje a Inglaterra
folga a opinião de dar-se-lhes um subsídio, apesar de tantas outras
vantagens que os acompanham. Disse mais o ilustre autor do pro-
jeto que o subsídio é um benefício que os Deputados podiam
ceder, porque não havia artigo algum no Ato Adicional em que
isso fosse proibido. A este argumento responderei que não posso
encarar o subsídio como benefício. Encaro-o, sim, como a diminu-
ta indenização dos trabalhos, despesas e fadigas que um homem
de letras tem de sofrer, deixando seus comandos e famílias,
jornalando por caminhos intransitáveis no espaço de quarenta,
cinqüenta e cem léguas para ocupar-se unicamente dos interesses
públicos. Qual será o homem pouco favorecido da fortuna que
quereria tais incômodos por especulação mercantil? É
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anticonstitucional o projeto, senhor Presidente, como provou o
nobre orador que me precedeu. Acrescentarei mais: acha-se ex-
pressamente determinado no Ato Adicional que nas primeiras
sessões da Legislatura se marque o subsídio para as seguintes..
Ora, se o projeto do ilustre Deputado diz respeito aos membros da
atual Legislatura, é evidente que ele tem efeito retroativo. E se,
porventura, ele diz respeito à seguinte Legislatura, então direi que
nãojulgo a Assembléia autorizada para isto, porque o Ato Adicio-
nal manda marcar subsídio, e não suprimi-lo. E como quer o nobre
Deputado julgar pela sua a posição e a circunstância da
Legislatura subseqüente? Dê ao seu desinteresse a expansão que
quiser: não aceite o subsídio, aplique-o lá para as obras de carida-
de que lhe parecerem, mas não tente constranger a outros, porque
sacrifícios forçados perdem o nome em caráter de sacrifícios. Se-
nhor Presidente, a sociedade tem a obrigação de garantir aos seus
membros a propriedade, a segurança e a liberdade. É por isso que
todo cidadão se interessa pela existência e pela conservação dela.
Quanto a esses lugares comuns, diz o citado Say que todo cidadão
se deve entregar todo e gratuitamente à pátria, mas isso éjá decla-
ração cediça, porque nem a sociedade o exige, nem o sacrifício
inteiro e gratuito é sempre praticável. Portanto, não desejo que o
projeto passe à segunda discussão, porque nesta mesma tenho já
tomado parte contra a minha vontade, porque tencionava votar
simbolicamente pela sua rejeição".

[Ao final, dá-se a matéria por discutida, e, posto a votos para pas-
sar à segunda discussão, o projeto é rejeitado].

SOBRE DENÚNCIA ENVOLVENDO DEPUTADO

Senhor Bicalho 16 : "Eu teria o maior prazer se ojornal que ' t le' Sessão, dia nde
publica as discussões da Assembléia Provincial chegasse às mãos	fevereiro, p. 169.
de todos os mineiros, até mesmo às daqueles que tanto me têm
censurado e caluniado, já que, pessoalmente, perante eles, não é
possível justificar-me. Desejo que me acusem quando eu merecer,
institua-se o mais rigoroso exame sobre os meus atos, pois estou
pronto a responder por todos, porque, enfim, quem não deve não
teme (apoiados), mas quem que se me façajustiça quando a tenho
(apoiados). Tem-se, senhor Presidente, censurado os melhores
empregados, os melhores servidores da Província (apoiados), ato
que só serve para desgostar e afugentar os homens de bem dos
empregos públicos (apoiados). O coletor da vila de Itabira, unidos
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melhores empregados, um homem tão honrado, como 6 conheci-
do por muitos senhores Deputados, é um dos mais censurados.
Diz-se dele que demoram os dinheiros em seu poder para negociar
por conivência comigo, entretanto que esse honrado empregado é
o que mais dinheiros recebe, mais avultadas quantias tem emitido
aos cofres públicos. Em dois anos ou pouco mais, entrou com oi-
tenta e tantos contos para a Tesouraria, talvez por isso mesmo seja
ele tido na opinião de muitos por um mau empregado. Tenho mui-
ta honra, senhor Presidente, em só contar entre meus detratores
aqueles que muito folgam quando ao governo falecem os meios
pecuniários (apoiados). O único motivo que descubro para que se
diga que os coletores são maus, são prevaricadores, é ode se com-
prometerem, mas enganam-se, os mineiros já não acreditam nos
falsos profetas (apoiados gerais). Enfim, o parecer que acabo de
trazer ao conhecimento da Assembléia, um oficio do inspetor inte-
rino da mesa das rendas provinciais, no qual a mesma mesa é
plenamentejustificada das injustas censuras que lhe têm sido fei-
tas, tem-me satisfeito e o que desejo é que o povo tenha
conhecimento disso a fim de ficar certo de que tais acusações não
têm sido outra coisa mais que o Mito da vingança, do despeito e da
calúnia (apoiados gerais)".

Senhor Antunes: "Senhor Presidente, não foi só na Assem-
bléia Provincial, mas também na Assembléia Geral que desse
negócio se tratou. Aqui e ali se censurou a administração provinci-
al e a mesa das rendas provinciais por haver arrecadado, segundo
diziam, uma mui pequena quantia das rendas provinciais. A oposi-
ção serviu-se da falta dos documentos que mostrassem a que ano
pertenciam os dinheiros entrados no cofre para censurar e agredir
esta Casa a quem ela deseje (apoiados). Não contente com isso,

tomou a reproduzir essa mesma idéia na Assembléia Geral, e,
como agora aparece esse solene desmentido, desejava eu que o
parecer da Comissão se imprimisse, bem como o discurso do no-
bre relator da comissão, porque estas duas peças são a resposta
categórica às censuras e às calúnias assacadas pela oposição, não
só nesta Casa como na Assembléia Geral..."

Senhor Paulo Santos: "Foi nesta esperança que eu falei
(apoiados)".

Senhor Antunes: "E eu isso exijo, tenho muita propensão
para oposicionista, mas não posso simpatizar com certas oposi-
ções que só têm por fim caluniar e intrigar (apoiados e
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hilaridades). Não posso assim ser oposicionista e, se isso é preciso
para ser oposicionista, então desde já renuncio à
votação.(apoiados). Faça-se oposição não a indivíduos, mas a
princípios, e ela será útil (apoiados gerais).

SOBRE A CONIJtJN1URA DA ÉPOCA

Senhor Soares do Couto17: "Senhor Presidente, tendo de 17 71 Sessão, dia 10 de
apresentar à Mesa uma indicação a fim de se dirigir aos poderes	fevoleilo, P. 42.

supremos do Estado, uma representação manifestando, primeiro,
que se acha instalada a 1 a Sessão da 31 Legislatura Provincial, de-
baixo dos mais felizes auspícios, por enquanto, devendo esta
Assembléia exprimir-se como legítimo representante da opinião
dos mineiros, ela tem a fortuna de poder assegurar que a Província
de Minas permanece em perfeita paz e tranqüilidade, o que é sem
dúvida resultado de sua adesão ao sistema monárquico, constitu-
cional, representativo e de sua completa confiança no governo. Na
segunda parte, indico que se faça menção da urgente necessidade
de se decidir quanto antes a interpretação do Ato Adicional, a
qual, tendojá passado na Câmara Eletiva, acha-se ora pendente na
Vitalícia. Pronta a primeira parte, pareceria talvez desnecessário
que a Assembléia desse semelhante passo, se porventura todo o
Império gozasse a paz e a tranqüilidade de que precisa para mar-
char com passos seguros aos altos destinos que o aguardam; se
porventura as instituições do País fossem religiosamente respeita-
das e seguidas em todas as Províncias. Acontece, porém, que as
facções e partidos armados, rebelando-se contra as instituições,
surgem aqui e ali, como um pernicioso contágio, que vai lavrando
de umas para outras Províncias. Não será indiferente que a Provín-
cia de Minas Gerais, contendo perto de um milhão de habitantes,
declare mui alto e solenemente que ela se conserva e se conservará
firme e inabalável em seus princípios de ordem (apoiados) e tran-
qüilidade (apoiados), assim como na sua devoção para com o
sistema monárquico representativo, espontaneamente abraçado e
sustentado pela grande família brasileira (apoiados gerais). Quan-
to à segunda parte da indicação em que se trata de pedir o
andamento da reforma do Ato Adicional, direi que é de todos co-
nhecido que as Assembléias Provinciais mal podem marchar no
desempenho de suas obrigações, achando-se a interpretação para-
lisada. Porquanto, constando já que uma das Câmaras tem dado
interpretação autêntica a alguns artigos do Ato Adicional, cons-
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tando mesmo que esta interpretação, sendo remetida ao Senado,
teve ali o apoio de grande maioria, menos prudente fora encetásse-
mos na Assembléia Provincial a discussão de medidas que, não
obstante serem de reconhecida utilidade pública, podem todavia
não estar nas atribuições destas Assembléias, o que certo acarreta-
ria mui graves inconvenientes. Este estado de dúvida, que julgo
pernicioso às Assembléias, não será menos para os delegados do
Poder Executivo, os quais, tendo de sancionar e executar as leis
das mesmas Assembléias, vacilarão entre a inteligência que lhes foi
dada pelos Poderes Legislativo Geral e Provinciais, o que ainda há
pouco acabamos de observar pela leitura de uma parte do relatório
do Excelentíssimo Presidente da Província, em que se trata da no-
meação dos juizes de direito. Vê-se a hipótese de ser necessária
uma legislação mui positiva sobre os mesmos juizes ou sobre a po-
licia municipal, que pode envolver a policia geral, etc. Não
teremos, é verdade, uma lei que no-lo coíba. Poderemos, talvez,
estatuir sobre estes objetos, sem que devamos ser argüidos de pre-
cipitação, mas a prudência, sem dúvida, aconselha que, à vista de
um voto tão pronunciado da Câmara Eletiva, seguido em parte
pela Vitalícia, aguardemos a decisão, ou acrescemo-la pela manei-
ra que estiver ao nosso alcance, sendo a representação a que julgo
mais óbvia. Temos, portanto, esses e outros embaraços na carreira
de nossos trabalhos. Para que esta Assembléia possa desempenhar
em toda a sua plenitude as atribuições que o Ato Adicional lhe
conferiu, convém que, quanto antes, se obtenha a sua interpreta-
ção, que se acha pendente da Câmara Vitalícia. Concebi, pois, a
minha indicação no sentido de que se dirija ao corpo legislativo
uma representação contendo os seguintes tópicos. Primeiro, que
se acha instalada a 1 sessão da? Legislatura Provincial, debaixo
dos mais felizes auspícios, por isso que reina entre os mineiros o
espírito de ordem e decidido amor ao sistema monárquico, consti-
tucional, representativo. Da concórdia que felizmente existe entre
a Assembléia e o Presidente da Província resultará sem dúvida a
consolidação da paz e o progresso de todos os melhoramentos so-
ciais altamente reclamados pelos seus habitantes. Segundo, que
esta Assembléia, intimamente persuadida das vantagens que de-
vem resultar às Províncias da exata observância do Ato Adicional,
não pode deixar de reclamar dos poderes políticos da União a de-
cisão da interpretação do mesmo Ato Adicional. Por isso que,
tendojá passada em uma das Câmaras a interpretação de alguns de
seus artigos, duvidosa deve ser a marcha das Assembléias, quan-
do, em suas reuniões, houverem de deliberar sobre objetos que
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tenham relações com os artigosjá entendidos de maneira diversa
por um dos ramos do Poder Legislativo".

O primeiro ano da Terceira Legislatura iniciou-se no dia 29 de
janeiro e encerrou-se no dia 31 de março de 1840.
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