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103.5 – CIRCULARES DE TEÓFILO OTTONI AOS ELEITORES
DE SENADORES DE MINAS GERAIS  (1860) 

DEDICATÓRIA

Se nho res!
O pe que no tra ba lho que vai sair à luz é todo ins pi ra ção vos sa.
A ge ne ro si da de com que nes tes úl ti mos, três anos sem dis tin ção

de par ci a li da des, me ha ve is ga lar do a do in ci tou-me a pu bli car uma ex po sição
de mi nha mo des ta vida po lí ti ca e um ju í zo cri ti co so bre os fa tos con tem po-
râ ne os em que eu pu des se ter tido par ti ci pa ção. Con fes so que um dos fins a 
que mi ra va era pro var que não sou in dig no da vos sa con fi an ça. Quem sabe
se er rei o alvo?! 

Em todo caso es tou con ven ci do que os meus no bres com pro vin-
ci a nos hão de aco lher com bon da de o meu es cri to por que a sin ge le za e sin -
ce ri da de são do tes al ta men te apre ci a dos nas mon ta nhas de Mi nas Ge ra is.

E os meus no bres com pro vin ci a nos sa bem que, se ando des va i ra do,
não é por que in ten ci o nal men te que i ra afas tar-me do ca mi nho di re i to.

Meus er ros nas cem do en ten di men to e não da von ta de.
Vos so de di ca do com pro vin ci a no

Teó fi lo Be ne di to Otto ni

ADVERTÊNCIA

Qu an do fo ram para o pre lo as pri me i ras fo lhas des ta mi nha
cir cu lar não es ta va ain da fe i ta a di vi são ele i to ral da pro vín cia de Mi nas Ge ra is.

So men te o úl ti mo ca pí tu lo foi es cri to de po is que, co nhe ci da a
di vi são, me de li be rei a so li ci tar es pe ci al men te o voto dos Srs. ele i to res do 
2º dis tri to.

As fre gue si as que com põem o 2º dis tri to cri a do pelo De cre to
nº 2.636, de 5 do cor ren te mês, são as se guin tes:

§ 1º) Ti ra das do 2º dis tri to cri a do pelo De cre to nº 842, de 19 de
se tem bro de 1855 (dis tri to de Pi tan gui): Pi tan gui, Pa ta fu fo, Bom Des pa cho,



Sant’Anna de S. João Aci na São Gon ça lo do Pará, Ma te us Leme, San ta
Qu ité ria, Do res do Inda iá, Mo ra da Nova, Ta bule i ro Gran de e Sete La go as.

§ 2º) Ti ra das do 3º dis tri to (Sa ba rá): Sa ba rá, Ra po sos, Con go nhas
do Sa ba rá, Ca e té, Lapa, Cur ral d’El-Rei, Ca pe la Nova do Be tim, Pi e da de da
Pa ra o pe ba, San ta Lu zia, San tís si mo Sa cra men to da Bar ra do Je qui ti bá, San to
Antô nio do Rio Aci ma, La goa San ta, Con ta gem, Ma to si nhos, Ro ças No vas,
S. João Bap tis ta do Mor ro Gran de e Tra i ras.

§ 3º) Ti ra dos do 4º dis tri to (Ita bi ra): Ita bi ra, S. José da La goa, S.
Gon ça lo do Rio Aba i xo, S. Mi guel do Pi ra ci ca ba, san ta Bár ba ra, s. Do mingos
do Pra ta, Mor ro de Gas par Soa res, San ta na de Co ca is, Ca tas Altas de Mato
Den tro, santa na dos Fer ros, Antô nio Dias Aba i xo, Ta qua ru çu, Sant’Anna do 
Alfié, Jo a né sia e Cu i e té.

§ 4º) Ti ra das do 5º dis tri to (ser ro): Con ce i ção, Nos sa se nho ra do
Por to e Ta pe ra.

§ 5º) Ti ra da do 6º dis tri to (Di a man ti na); Fre gue sia de Cur ve lo.
Srs., ele i to res!
Mais uma vez am bi ci o no ser re pre sen tan te da Na ção.
So li ci to uma ca de i ra na Câ ma ra tem po rá ria.
Aí pode co lo car-me à von ta de dos ele i to res, sem de pen dên cia de

re fe ren da.
 Se for ele i to, ten ci ono em pe nhar-me na mi lí cia ati va da po lí ti ca.
E não o po de rei fa zer com van ta gem sem man da do ex plí ci to e

sig ni fi ca ti vo.
Este deve ba se ar-se na enun ci a ção fran ca das mi nhas as pi ra ções.
Re le var-me-eis, pois, se vou fa lar de mim mais am pla men te do

que é de es ti lo em tais oca siões.
Sigo a pra xe dos an ti gos.
Não era so men te quan do ple i te a vam ele i ções po pu la res que os

ro ma nos se ex pli ca vam para com a Na ção.
Não co ra vam de es cre ver para os con tem po râ ne os a nar ra ti va

dos atos de sua vida, por mais mo des tos que fos sem.
O es cri tor ti nha con fi an ça nos cos tu mes sin ge los de seus con ci-

da dãos.
E os ci da dãos aco ro ço a vam es sas ma ni fes ta ções, lon ge de con -

dená-las por imo des tas.
Ple ri que suam ipsi vi tam nar ra re, fi du ci am po ti us mo rum quanm

ar rogan ti am ar bi tra ti: nec id Ru ti lio et Sca u ro ci tra fi dem aut ob trec ta ti o ni fuit. 
Fir ma do nes tes exem plos, ou sa rei pôr di an te dos vos sos olhos o

meu mo des to pas sa do.
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Ao me nos po de rei pro var-vos que des de mais ten ros anos te nho
sido cons tan te ser vi dor da li ber da de e do Go ver no cons ti tu ci o nal.

“A edu ca ção, diz Cap fi gue, de i xa em cada um de nós um selo
inde lé vel – as mu dan ças ul te ri o res não pe ne tram além da epi der me; nas cemos
e mor re mos com a mes ma idéia ou o mes mo sen ti men to.”

I
O VERDOR DOS ANOS

Eu con ta va ape nas 13 anos de ida de quan do em 1821 eco ou pelo
Bra sil o gri to da li ber da de.

Le van ta do no Por to em 24 de agos to de 1820, re per cu tiu su ces si-
va men to no Pará, na Ba hia, e che gou ao Rio de Ja ne i ro a 26 de fe ve re i ro de
1821.

Foi uma faís ca elé tri ca que, pas san do atra vés do es pí ri to pa trióti co
de meu pai, o Sr, Jor ge Be ne di to Otto ni, bra sou-me tam bém a jo vem ima gi-
na ção.

E que ao ado les cen te anal fa be to ar vo rou em can tor da idéia re ge-
ne ra do ra.

Era o tem po das emo ções pa trió ti cas. Pri me i ro a li ber da de, de po is
a in depen dên cia, fo ram o as sun to de meus en sa i os poé ti cos, des ses comuns
nos ver des anos e de que não res tam ves tí gi os nem na me mó ria dos au tores.

Mas que ob ti nham apla u sos nas re u niões en tu siás ti cas da épo ca,
e que as sim en ca re ci am a meus olhos o pe que no ca be dal de in te li gên cia que 
con ce deu-me a na tu re za, e en ra i za vam no meu es pí ri to as idéi as li be ra is.

Foi de sen ro lan do di an te de mim os no vos ho ri zon tes que ia abrir 
aos ho mens ilus tra dos o es ta be le ci men to de um go ver no li vre que meu pai
pas sou-me das li das co mer ci a is, em que me es ta va ini ci an do, para o ban co
dos es tu dos in ter mé di os.

Esti mu la do por tão no bre emu la ção, cedo apren di o que no
Serro-Frio se po dia en si nar, e achei-me nes ta Ba bi lô nia, pro cu ran do ha bi li-
tar-me para ser vir o meu país. 

Ma tri cu la do na aca de mia de ma ri nha, apli quei-me, como é pró -
prio dos es tu dan tes agui lho a dos pelo amor da gló ria e pela ne ces si da de de
con quis tar po si ção.

A pri me i ra pra ça na cor po ra ção ci en tí fi ca da ma ri nha é a de
aspi ran te.

Ou tro ra os fi lhos dos gran des, ain da que idi o tas, ti nham o di re i to
de as sen tar pra ça de guar das-ma ri nhas, e os des cen den tes de qua tro avós
no bres à de as pi ran tes, isto an tes mes mo de se ma tri cu la rem na aca de mia.
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Os pa i sa nos como eu, que não ti nham qua tro avós no bres, só
podi am con quis tar o di re i to à pra ça de as pi ran tes ob ten do apro va ção ple na
em to das as ma té ri as do 1º ano. 

Eu es tu da va o 1º ano em 1827. 
Era mi nis tro da ma ri nha o fa le ci do Sr. Mar quês de Ma ce ió, que,

ape sar da que las re gras es ta be le ci das nas dis po si ções or gâ ni cas da aca de mia,
no meio do ano le ti vo, por puro fa vor, man dou que as sen tas sem pra ça de
as pi ran tes di ver sos con dis cí pu los meus, pa i sa nos como eu, e que, por tan to,
só po di am ob ter as duas es tre las sen do no fim do ano apro va dos ple na men te
em to das as ma té ri as.

E, como o mo ti vo do fa vor se di zia ser o apro ve i ta men to dos
agra ci a dos, ale guei o meu di re i to, re que ren do que se ve ri fi cas se, me di an te
as in for ma ções aca dê mi cas, se eu es ta va em cir cuns tân ci as idên ti cas, e re cla-
man do no caso afir ma ti vo igual da de de tra ta men to.

Como nun ca pro cu rei pa dri nhos, o meu re que ri men to fi cou
ati rado na po e i ra da se cre ta ria, e no en tan to tive de fa zer ato an tes de ob ter o
despa cho.

O ato era pre si di do pelo meu pre za do mes tre, o Sr. che fe-de-es qua-
dra José de Sousa Cor reia, o qual con vi dou os exa mi na do res para não me
ar güí rem so men te so bre o pon to sor te a do, po rém sim va ga men te so bre as
ma té ri as do 1º ano, acres cen tan do a res pe i to do exa mi nan do pa la vras de
tan to ob sé quia que, se aqui as omi to, é por que as sim o pede a mo dés tia, e
não por que não me fi cas sem in de le vel men te gra va das na me mó ria agra de ci da.

Assis tia aos exa mes como di re tor da aca de mia o fa le ci do che-
fe-de-es qua dra, Sr. Di o go Jor ge de Bri to. E por fe li ci da de mi nha, pou cos
dias de po is, o Sr. Di o go Jor ge de Bri to era en car re ga do do Mi nis té rio da
Ma ri nha, em lu gar do Sr. Mar quês de Ma ce ió, e em so lu ção a mi nha re cla-
ma ção ex pe dia a se guin te.

PORTARIA

“Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, aten den do ao que lhe re pre sen tou
o alu no des sa aca de mia Theó fi lo Be ne di to Otto ni, e a cons tar da in for ma ção
que Vm. dera a seu res pe i to em ofí cio de 28 do mês pró xi mo fin do ter ele
so bres sa í do en tre to dos os alu nos aca dê mi cos como o me lhor es tu dan te, há
por bem con fe rir-lhe a pra ça de as pi ran te gra du a do em guar da-ma ri nha,
con ce den do-lhe para esse efe i to as dis pen sas ne ces sá ri as. O que par ti ci po a
Vmº para sua in te li gên cia e exe cu ção. Deus guar de a Vmo. Paço, em 2 de
de zem bro de 1827. – Di o go Jor ge de Bri to – Sr. José de Sousa Cor reia.

Assim, o 1º ato de mi nha vida cí vi ca era um pro tes to em nome
do prin cí pio da igual da de con sa gra da na Cons ti tu i ção, e ob ti nha em re sulta do
uma dis tin ção ho no rí fi ca: – a pra ça de as pi ran te gra du a do em guar da ma ri nha.
Nun ca hou ve nem na ar ma da por tu gue sa nem na ar ma da bra si lei ra nobre ou

248 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



ple beu que as sen tas se pra ça de as pi ran te gra du a do em guar da-ma ri nha se não o 
es tu dan te de que reza a por ta ria que aca bo de trans cre ver.

E, se a esta sin gu la ri da de se acres cen tar a cir cuns tân cia dos honro-
sos fun da men tos da pro mo ção, cre io que, se des cul pa rá o meu pe que no
amor pró prio, se guar do cu i da do sa men te um tal per ga mi nho.

Os tri un fos aca dê mi cos não en cham mi nha am bi ção, e o as pi rante
gra du a do em guar da-ma ri nha, do mi na do pe las ins pi ra ções que o ha vi am
ar ran ca do do te lô nio mer can til, não ces sa va de en tre ter o fogo sa gra do do
pa tri o tis mo.

So bra va-lhe o tem po para ga nhar o pão, ex pli can do ge o me tria,
para es tu dar suas li ções de as tro no mia ou cál cu lo di fe ren ci al, e ao mes mo
tem po para ocu par-se de po lí ti ca.

Cedo foi ad mi ti do à so ci e da de de Eva ris to e de Vas con ce los, que 
o aca ri ci a vam como que pres sa gi an do-lhe bri lhan tes des ti nos.

De Eva ris to o as pi ran te gra du a do em guar da-ma ri nha teve a
distin ta hon ra de ser ex pli ca dor de ge o me tria.

No cé le bre Clu be dos Ami gos Uni dos, de que ori gi na ri a men te
pro ve io o gran de Ori en te do Pas se io Pú bli co, foi se cre tá rio o as pi ran te
gradu a do em guar da-ma ri nha. Este clu be nas ceu sob os aus pí ci os (falo só
dos mor tos) de Antô nio José do Ama ral, José Au gus to Cé sar de Me ne ses,
João Men des Vi a na, João Pe dro Ma i nart, Epi fâ nio José Pe dro so, Dr. Jo aquim
José da Sil va e Antô nio Ro dri gues Mar tins. Um dos pre si den tes ho no rá ri os
do clu be era o Dr. Ci pri a no José Ba ra ta de Alme i da.

Oh! for tes pe jo ra que pas si
Me cum sepe viri.

O Clu be dos Ami gos Uni dos teve mais in fluên cia do que se pen sa
na Re vo lu ção de 7 de abril. 

O se cre tá rio dos Ami gos Uni dos se mul ti pli ca va es cre ven do
para a im pren sa da qui e de Mi nas.

Na Astréa pu bli ca va as car tas as si na das Jo vem Per nam bu ca no,  e,
não es tan do ain da, por fal ta de ida de, no gozo dos di re i tos po lí ti cos, ace ita va
para seus es cri tos a res pon sa bi li da de le gal que no bre men te lhe con ce dia
um dis tin to ofi ci al do nos so exér ci to, fi lho de Per nam bu co, cujo nome as
con ve niên ci as man dam que se cale, e que ain da hoje con ser va pu ras suas
cren ças do ver dor dos anos.

 No Astro de Mi nas, em S. João d’el-Rei, e no Eco do Ser ro, na Di a-
man ti na, fa zia-se sen tir a ati vi da de do es cri vi nha dor.

Re la ci o na do com os pa tri o tas de ma i or con si de ra ção, por eles fui 
le va do em 1829 à mesa pa ro qui al da fre gue sia do Sa cra men to, pre si di da
pelo res pe i tá vel Sr. Con se lhe i ro Fran cis co Go mes de Cam pos, hoje pro cu ra dor
da Co roa e so be ra nia na ci o nal.
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Escru ta dor, eu fiz abs tra ção da mi nha far da de guar da-ma ri nha,
para so men te lem brar-me que era ci da dão.

Dis cu ti com ca lor uma ques tão de or dem que afe ta va a pes soa
do en tão mi nis tro da Gu er ra, o sr. ge ne ral Jo a quim de Oli ve i ra Alva res, que 
pro pus fos se mul ta do.

Se já não es ta va no li vro ne gro, fui ins cri to nes se dia, não só por que
o meu dis cur so foi tal vez in con ve ni en te, como prin ci pal men te por que ex citou
os apla u sos do povo li be ral.

Daí co me çou para mim a per se gui ção po lí ti ca que o pri me i ro
re ina do le gou ao se gun do, e que pre sen te men te me atro pe la.

Ti nha com ple ta do o cur so da aca de mia de ma ri nha sem per der,
ape sar das dis tra ções re fe ri das, o lu gar de pri me i ro es tu dan te.

 E por isso foi che io de con fi an ça que re que ri li cen ça para con tinu ar
na Aca de mia Mi li tar os es tu dos ma te má ti cos.

Será di fí cil crê-lo mas não ob ti ve per mis são para ma tri cu lar-me.
Estu da va, po rém, como ou vin te por es pe ci al fa vor do len te de

me câ ni ca, o Sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res, hoje Vis con de de Ita bo raí,
que me dis tin guia como es tu dan te e como cor re li gi o ná rio po lí ti co.

Ao sair da aca de mia eu me com pra zia mu i tas ve zes em acom pa-
nhar o meu dig no mes tre ao te lô nio de Eva ris to.

Não sei onde o Sr. Ro dri gues Tor res en le va va mais o seu dis cípu lo,
se na aca de mia, ini ci an do-o nas fór mu las de Fran co e ur e de Po is son, se nas
pa les tras do li vre i ro pa tri o ta, ex pli can do as be las te o ri as de Jef fer son, de
que S. Ex.a era ca lo ro en co mi as ta e elo qüen te ex po si tor.

Um es tu dan te que na que le tem po ti nha as boas gra ças de seu
mes tre, se esse mes tre era o Sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res, in cor ria por
esse sim ples fato no de sa gra do do go ver no. Não era pre ci so que o es tu dante
ti ves se sido es cru ta dor li be ral em uma ele i ção pa ro qui al.

Foi, pois, uma ques tão de Esta do se pa rar o dis cí pu lo do mes tre,
e na se cre ta ria da Ma ri nha há de exis tir, para ver go nha da que la épo ca, o
regis tro das por ta ri as ex pe di das ao co man dan te da com pa nhia dos guar das
ma ri nhas, para fa zer um guet apens ao ou vin te do Sr. Ro dri gues Tor res.

Ordens de em bar que para a Cos ta d’África e para o Ba i xo Ama -
zo nas, ins pe ções de sa ú de, já pelo ci rur gião dos guar das-ma ri nhas, já pelo
fí si co e ci rur gião-mór da ar ma da, tudo foi pos to em prá ti ca para que eu não 
ou vis se as li ções do Sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res.

Já se vê que o mi nis tro não po dia de i xar de tri un far, e tive de
con si de rar-me fe liz ace i tan do ba i xa do pos to de guar da-ma ri nha, e con sen-
tin do, pe sa ro so, que se cor tas se a mi nha car re i ra de en ge nhe i ro, em que tal vez
me te ria ha bi li ta do para ser vir me lhor o meu país. 

Era isto em 1830. 
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Se pa rei-me do meu mes tre, que cá fi cou no Rio de Ja ne i ro re di-
gin do o Inde pen den te, en quan to eu trans por ta va para Mi nas uma pe que na
ti po gra fia, e ia lá pu bli car a Sen ti ne la do Ser ro.

O JORNALISMO E O PROGRAMA DO VERDOR DOS ANOS 

A Sen ti ne la do Ser ro era o pe rió di co a que du ran te a vi a gem do
Impe ra dor pela pro vín cia de Mi nas o Re pú bli co bra da va da qui:

 “Olá da Sen ti ne la do Ser ro, aler ta!”
Aler ta es ta va a Sen ti ne la!
No dia 3 de abril de 1831 che gou-nos um ex pres so en vi a do pelo

Sr, José Fe li ci a no Pin to Co e lho da Cu nha, hoje ba rão de Co ca is.
Co mu ni ca va-nos este hon ra do mi ne i ro as lu tu o sas ce nas das

gar ra fa das nas no i tes de 13 e 14 de mar ço no Rio de Ja ne i ro, pe dia con se lho
so bre a si tu a ção, e as se gu ra va da sua par te e da de seus ilus tres ir mãos que
to dos de bem gra do sa cri fi ca ri am vida e for tu na pela li ber da de.

No dia 3 de abril eu fa zia uma pro cla ma ção aos ser ra nos, cha-
man do-os às ar mas, para de i tar por ter ra a ti ra nia.

No dia 6, mais de 500 pes so as, in clu si ve to das as au to ri da des
popu la res, se re u ni ram no paço da Câ ma ra Mu ni ci pal e subs cre ve ram os
seguin tes ar ti gos, que vou trans cre ver do n. 32 da Sen ti ne la do Ser ro, pu blica da
a 9 de abril do mes mo ano, e, por tan to, dois dias ape nas de po is da Re vo lução
de 7 de abril no Rio de Ja ne i ro, fi ze mos no Ser ro no dia 6 o mes mo que os
ba i a nos ha vi am fe i to no dia 4. Esta si mul ta ne i da de pro va que mo ral men te
a re vo lu ção já es ta va con su ma da por todo o Bra sil, em ra zão dos de sa certos
do go ver no.

Era pre si den te dos con fe de ra dos o fa le ci do Sr, João Ino cên cio de
Aze re do Cou ti nho. Eu era o se cre tá rio. For mou-se no ato da re u nião uma
ca i xa mi li tar com 11:000$. Ante ce den te men te se ha via com pra do todo o
chum bo, pól vo ra, sa li tre e ar ma men to que ha via no co mér cio da Vila do
Prín ci pe, como tudo cons ta do ci ta do n. 32 da Sen ti ne la do Ser ro.

São es tes os ar ti gos do com pro mis so ju ra do pu bli ca men te e com
a ma i or so le ni da de no dia 6 de abril de 1831: 

“Os ci da dãos aba i xo-as si na dos, que ren do evi tar a anar quia que
ame a ça todo o Bra sil por ca u sa das de sor dens que têm tido lu gar no Rio de
Ja ne i ro, se obri gam aos se guin tes ar ti gos, e cada um de per si con sen te em
ser tra ta do como tra i dor e ini mi go quan do se não pres te, pela ma ne i ra aba i xo
de cla ra da, para a de fe sa da pá tria e da li ber da de:

“Art. 1º) Pois que pelo có di go cri mi nal se im põe aos bra si le i ros a
obri ga ção de re sis tir ás or dens ile ga is, e, vis to que os ab so lu tis tas po dem
lan çar mão de pri sões ar bi trá ri as para ne u tra li zar os es for ços aos li be ra is,
com pro me tem-se a re pe lir os aba i xo-as si na dos, for ça pela for ça, e a ti rar da
pri são qual quer ci da dão que não es te ja le gal men te pre so. Para este efe i to
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logo que al gum do as so ci a dos sou ber que está pre so al gum ci da dão con vi-
da rá a quan tos en con trar, e, di ri gin do-se ao lu gar da pri são, exa mi na rá se
há or dem para ela, e ha ven do-a, se é le gal, e, logo que o não seja, ti rar-se-á o 
pre so à for ça de ar mas.

“Art. 2º) Logo que che guem no tí ci as que con ti nu am as de sor dens
no Rio de Ja ne i ro, os ci da dãos aba i xo-as si na dos se re u ni rão nes te mes mo
lu gar para con cor re rem com as quan ti as pre ci sas para uma ca i xa mi li tar,
que ser vi rá para sus ten tar os guar das na ci o na is de fora, que de vem ser
cha ma dos, e para pa gar sol do aos que ti ve rem de mar char con tra os ab so lu-
tis tas e a fa vor dos pa tri o tas.

“Art. 3º) To dos os as so ci a dos as sen ta rão pra ça na guar da na ci o-
nal logo que a Câ ma ra Mu ni ci pal a es ta be le ça, e pro mo ve rão a união en tre
os guar das na ci o na is, e o en tu si as mo pela ca u sa da li ber da de, por to das as
ma ne i ras que es ti ve rem ao seu al can ce.

“Art. 4º) Se an tes de che ga rem no tí ci as do Rio de Ja ne i ro hou ver
cer te za que as Di vi sões, de Mi nas-No vas, ou de ou tra qual quer par te, mar cham
tro pas para o Ser ro, ou que no Ouro Pre to re ben tou tam bém a lava re vo lu cio-
nária, re u nir-se-ão ime di a ta men te to dos os as so ci a dos, aqui ou em ou tro
lugar, pro mo ve rão a re u nião da Câ ma ra Mu ni ci pal o mais bre ve pos sí vel,
con vo ca rão to dos os ci da dãos para con cor re rem ao lar go da Ca va lha da e aí
se alis ta rem em di fe ren tes com pa nhi as, as qua is se or ga ni za rão em ba ta-
lhões, na for ma da re pre sen ta ção do Con se lho, a fim de ope rar em de fe sa da
pátria e da li ber da de.

“Art. 5º) Se a se gu ran ça in di vi du al e as ga ran ti as cons ti tu ci o na is
fo rem ata ca das aqui com es tron do e es cân da lo, ou quan do che guem as no tíci as
em que fa lam os ar ti gos an te ce den tes logo de po is da re u nião, e, se esta não
for pos sí vel, an tes dela, e logo que che guem as no tí ci as, se man da rá to car a
re ba te em to das as igre jas da vila, a fim de se re u nir o povo em de fe sa da
pá tria.”

Qu an do os ci da dãos ju ra vam ele tri za dos os ar ti gos aci ma foi o
en tu si as mo le va do ao de lí rio com a le i tu ra do se guin te ofí cio de al gu mas
das prin ci pa is se nho ras do país, que ofe re ci am suas jói as, seus ser vi ços e
uma quo ta para a ca i xa mi li tar. A pri me i ra as si na tu ra é de uma das ma tronas
mais ve ne rá ve is que te nho co nhe ci do, já pe las suas vir tu des do més ti cas e
exem plar ca ri da de, já pela sua ele va da in te li gên cia e re ti dão de es pí ri to.
Falo da Ex.ma Sra. D. Ma ria Sa lo mé Per pé tua de Qu e i ro ga, mãe do Ex.mo
Sr. Dr. Ber nar di no José de Qu e i ro ga, tron co ilus tre de uma ilus tre e es ti mável
des cen dên cia.

Eis o ofí cio:
“Se nho res: As aba i xo as si na das, con ven ci das da uti li da de que

se gu ra men te deve re sul tar da re u nião pa trió ti ca de seus con ci da dãos em
prol da li ber da de, e ten do no tí cia das pres ta ções vo lun tá ri as que os mes mos
têm fe i to de suas pes so as e vi das, e de seus bens, la men tan do a fra que za do
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seu sexo, que as im pe de de em pu nhar as ar mas para a de fe sa co mum, vêm
ofe re cer es pon ta ne a men te para a ca i xa mi li tar suas jói as, seus ser vi ços,
quan do se jam ne ces sá ri os.

'Além das ofer tas aci ma de cla ra das, onze das aba i xo-as si na das
ofe re cem mais para a mes ma ca i xa 850$. 

Vila do Prín ci pe, 6 de abril de 1831.
Ma ria Sa lo mé Per pé tua de Qu e i ro ga · · · · · · · · · 100$000
Te o do ra L. de Aze re do Cou ti nho · · · · · · · · · · · · 100$000
Ber nar di na Flo ra de Qu e irós · · · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Ana Erme lin da de Qu e i ro ga · · · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Mar ce li na Emí lia de Ma ga lhães · · · · · · · · · · · · · 100$000
Eu fro si na Per pé tua de Qu e i rós · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Car lo ta Jo a qui na da Fon se ca · · · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Fran cis ca Do ro téia de Pa di lha· · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Ana Bo ni fá cia de Lima · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   50$000
Ma ria Na za ré de Qu e i rós
Ma ria Sa lo mé de Qu e irós
Ma ria de Na za ré de Qu e irós
Mana Sa lo mé Aze re do Cou ti nho
Ma ria Flo ra de Cas tro Les sa
Po li ce na Ale xan dri na da Fon se ca
Fir mi a na Hen ri que ta da Fon se ca
Ma ria Car lo ta da Fon se ca
Ma ria Na za ré de Lima
Eu frá sia Au gus ta de Lima.’’
 Do dia 4 até o dia 22 de abril foi o Ser ro uma pra ça de ar mas, de

cuja re vol ta aber ta con tra o Go ver no Ge ral eu as su mi com pra zer a prin ci pal
res pon sa bi li da de.

Na no i te de 22, de 10 para 11 ho ras, um ex pres so que meu pai, o
Sr. Jor ge Be ne di to Otto ni, me ex pe di ra de Ouro Pre to, trou xe-nos a no tí cia
da Re vo lu ção de 7 de abril e da ab di ca ção do Impe ra dor.

Instan ta ne a men te a ci da de ilu mi nou-se, ban das de mú si ca acom -
pa nha vam a guar da cí vi ca e a po pu la ção em mas sa, que até ao rom per do
dia per cor reu as ruas, can tan do hi nos pa trió ti cos, en tre vi vas à li ber da de, à
Re vo lu ção de 7 de abril, ao re da tor da Sen ti ne la do Ser ro etc., etc. 

Nes sa no i te, sem a ge ne ro sa e enér gi ca in ter ven ção do re da tor da 
Sen ti ne la do Ser ro, os pri me i ros ím pe tos do povo tri un fan te te ri am sido fa ta is a
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al guns pou cos de sa fe tos à nova or dem de co i sas e mes mo a pes so as ino fen-
si vas.

Entre os hi nos e os vi vas re pe tia-se com fu ror o gri to de guer ra
dos dias an te ce den tes: – Aba i xo o ti ra no! – Mor ram os por tu gue ses! – Mor ra o
Japi açu! Como de sig na vam o ou vi dor da co mar ca, de sem bar ga dor Antônio
José Vi cen te da Fon se ca, ma gis tra do se ve ro, e que por efe i to de suas con vicções
ha via de sa pro va do o nos so mo vi men to re vo lu ci o ná rio.

 A exa cer ba ção dos es pí ri tos prog nos ti ca va ce nas hor ro ro sas;
mas mi nha in fluên cia, gra ças a Deus era imen sa. A por ta do ou vi dor, de pois
de uma cena tu mul tu o sa, pude con se guir si lên cio e aten ção. Aren guei o
povo, pre gan do e exi gin do mo de ra ção e ge ne ro si da de, e pe din do que os –
mor ras – so men te eco as sem con tra o ti ra no, e que não man chás se mos com
ex ces sos cri mi no sos a bela vi tó ria que nos sos ir mãos flu mi nen ses aca ba vam
de ga nhar.

Mi nha pa la vra ti nha au to ri da de, e cou be-me a gló ria de sal var
um ma gis tra do hon ra do e os por tu gue ses que re si di am na po vo a ção, alguns
dos qua is até fra ter ni za vam com as nos sas idéi as. Não fal ta ain da hoje na
ci da de do Ser ro tes te mu nhas do fato. 

Re vo lu ci o ná rio da vés pe ra, o re da tor da Sen ti ne la do Ser ro era o
or de i ro tipo no dia do tri un fo.

Não sig ni fi ca este pro ce di men to que eu hou ves se de apro var a
di re ção que os mo de ra dos iam dar à re vo lu ção.

O 7 de abril foi um ver da de i ro jour née des du pes. Pro je ta do por
ho mens de idéi as li be ra is mu i to avan ça das, ju ra do so bre o san gue dos
Ca ne cas e dos Ra te cliffs, o mo vi men to ti nha por fim o es ta be le ci men to do
go ver no do povo por si mes mo, na sig ni fi ca ção mais lata da pa la vra.

Se cre tá rio do Clu be dos Ami gos Uni dos, ini ci a do em ou tras so ci e-
da des se cre tas, que nos úl ti mos dois anos es pre i ta vam so men te a oca sião de 
dar com se gu ran ça o gran de gol pe, eu vi com pe sar apo de ra rem-se os mo de-
ra dos do leme da re vo lu ção, eles que só na úl ti ma hora ti nham ape la do
co nos co para o ju í zo de Deus! 

O re da tor da Sen ti ne la do Ser ro acre di ta va, como o sá bio Carnot,
que a li ber da de não é um de va ne io, e me nos que fos se mos tra da ao ho mem
só para que este se las ti mas se de não po der gozá-la. 

O re da tor da Sen ti ne la do Ser ro não po dia ad mi tir que fos se mera
ilu são esse bem tão uni ver sal men te pre fe ri do a to dos os bens, e sem o qual
não tem a pos se dos ou tros a me nor va lia.

Ao re da tor da Sen ti ne la do Ser ro di zia o co ra ção que a li ber da de é
pos sí vel, que o seu re gi me é fá cil e mais es tá vel que o dos go ver nos ar bi trári os
de qual quer de no mi na ção.

Mas ain da na agi ta ção e de va ne io da luta o re da tor da Sen ti ne la
do Ser ro nun ca so nhou se não de mo cra cia pa cí fi ca, a de mo cra cia da clas se
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mé dia, a de mo cra cia da gra va ta la va da, a de mo cra cia que com o mes mo
asco re pe le o des po tis mo das tur bas ou a ti ra nia de um só. 

Ao pas so que cen su ra va os che fes do Par ti do Li be ral Mo de ra do,
por que des vir tu a vam a re vo lu ção, de que se ha vi am apo de ra do, a Sen ti ne la
do Ser ro com mais ener gia es ti ma ti za va os ex ces sos anár qui cos apla u di dos
pe las fo lhas de mo crá ti cas da cor te.

Daí nas ceu que a Sen ti ne la do Ser ro mais de uma vez foi in vo cada
como au to ri da de con tra os de sor de i ros, trans cri ta na Au ro ra por Eva ris to e
no Inde pen den te pelo Sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res hoje vis con de de
Ita bo raí.

Pa re ce-me ain da hoje que eu era ló gi co den tro do cír cu lo das
mi nhas con vic ções. Cen su ra va, é ver da de, al guns ím pe tos do nos so Ca va ig nac
de so ta i na: mas era so men te em co mu nhão com o Sr. Di o go Antô nio Fe i jó e
com as no ta bi li da des par la men ta res do úl ti mo qua triê nio que eu ad mi tia a
pos si bi li da de de ob ter-se uma re for ma mais li be ral em a nos sa Cons ti tu ição.

A or dem de idéi as que de po is de 14 de ju lho pre do mi nou no
gover no de 7 de abril não me agra da va por cer to. E, se a de mo cra cia cri as se
en tão uma opo si ção re gu lar, eu me não che ga ria pro va vel men te para os
mo de ra dos Po rém, a opo si ção co me çou a re vol ver na cor te e na Ba hia os
mais pe ri go sos ins tin tos da nos sa so ci e da de, cha mou em seu apo io a es pa da
de sol da dos in dis ci pli na dos, quan do se tra ta va da so lu ção das mais gra ves
ques tões cons ti tu ci o na is.

Órgão e de fen sor da de mo cra cia pa cí fi ca, o re da tor da Sen ti ne la
do Ser ro em tal con tin gên cia pre fe riu acos tar-se ao prin cí pio mo nár qui co,
con tan to que a mo nar quia fi zes se por meio de re for mas le ga is na Cons ti tu ição
lar gas con ces sões ao prin cí pio de mo crá ti co.

Aí vai o pro gra ma e ex po si ção de mo ti vos que o re da tor da Sen ti nela
do Ser ro ofe re ceu à con si de ra ção dos le i to res no seu art. nº 43 de 25 de ju nho
de 1831. Note-se bem que é o de mo cra ta pa cí fi co que logo de po is de 7 de
abril pro põe aos mo nar quis tas li be ra is a tran sa ção de prin cí pi os, me dian te a
qual se de vem fun dir as duas nu an ças do par ti do li be ral.

ARTIGO DA SENTINELA DO SERRO

“Tre zen tos anos de es cra vi dão não po dem bem pre pa rar um
povo para en trar no gozo da mais per fe i ta li ber da de. Um povo edu ca do sob 
o des po tis mo, sem idéi as al gu mas so bre a or ga ni za ção do cor po so ci al, de
mais im bu í do pe los seus ti ra nos em prin cí pi os er rô ne os, fa to res do des po tis mo,
pre ci sa de óti mos gui as para se não des va i rar e per der nas ig no ra das ve re das
que de vem con du zi-lo ao tem plo da di vi na li ber da de. Maus gui as, po dem
levá-lo aos hor ro res da anar quia, ou en tre gá-lo de novo às gar ras do po der
ab so lu to. Estes os dois me do nhos ca cho pos que ame a ça ram a nau do Esta do
des de os pri me i ros en sa i os que fi ze mos para a nos sa re ge ne ra ção po lí ti ca. Ora
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a anar quia, ora o des po tis mo, pa re cia tra gar-nos, ape sar da no bre re sis tência
de al guns es pí ri tos ge ne ro sos; mas em 1824 de fi ni ti va men te su pôs-se não
ha ver mais an tí do to con tra o des po tis mo. Esta ter rí vel su po si ção e a fa di ga
pro du zi da por uma luta in fru tu o sa ger mi na ram a apá ti ca in di fe ren ça po lí ti ca,
que como epi de mi ca men te gras sou em todo o Bra sil nos anos de 1825 e
1826, e mes mo em 1827. 

“A ca u sa da ra zão e da pá tria es ta va de ses pe ra da; o des po tis mo
pa re cia in fa lí vel, e a ig no rân cia per su a dia a não pou cos bra si le i ros que por
não es ta rem em con ta to di re to com o Go ver no po di am es pe rar sos se go no
caos do ab so lu tis mo. As fa lan ges da ti ra nia sen si vel men te en gros sa vam;
mas de ou tro lado os de pu ta dos, afo i tan do-se a de fen der na tri bu na na ci onal
os di re i tos ina u fe rí ve is do povo so be ra no ti nham dado ca lor à im pren sa
para de be lar a ti ra nia. Des de en tão co me çou o re ba te con tra os tra i do res
que nos opri mi am, os cla rins da li ber da de con se gui ram mu i to, acor da ram o 
povo do le tar go, ma ni fes ta ram-lhe as tra i ções do po der e a ne ces si da de de
de ba tê-lo, fi ze ram-lhe apre ci ar as do çu ras da li ber da de, e as sim o obri garam a
cor rer às ar mas e lan çar por ter ra o ti ra no. Este re sul ta do ma ra vi lho so e
qua se ines pe ra do é de vi do à es pan to sa re vo lu ção que ope rou no es pí ri to
na ci o nal a im pren sa li vre! Há cin co anos (fa la mos pelo que vi mos na nos sa
provín cia) eram apon ta dos como te me rá ri os e lou cos os ci da dãos que ti nham
co ra gem para ad vo gar a ca u sa da li ber da de, ou mes mo de fen der essa Cons -
ti tu i ção ilu só ria com que o dés po ta nos quis em ba lar.

“O – que me im por ta? – po lí ti co es ta va ge ne ra li za do; a ma i or
par te dos ci da dãos fu gia a to dos os atos pú bli cos. Hoje os ci da dãos têm co nhe-
cido que a sua fe li ci da de ou des gra ça de pen de es sen ci al men te do an da men-
to do cor po po lí ti co; que to dos os sa cri fí ci os se de vem fa zer para evi tar os hor -
rores do des po tis mo; já nin guém ousa ne gar a so be ra nia da Na ção, e o con -
se qüen te di re i to que tem qual quer povo para al te rar e mo di fi car sua Cons ti-
tu i ção; que nin guém pode ser pu ni do se não em vir tu de das leis; em uma
pa la vra, co nhe ce mos nos sos di re i tos e es ta mos na fir me re so lu ção de
susten tá-los. Mas por ven tu ra está na mes ma li nha de per fe i ção o co nhe ci-
men to de nos sos de ve res? O amor da ver da de nos obri ga a di zer que não. 

“E nem a edu ca ção que ti ve mos nos ha bi li tou para es tar mos hoje 
ao ní vel dos ame ri ca nos do nor te.

“Fal tam-nos a ins tru ção e mo ra li da de po lí ti ca, que tan to dis tin-
guem es tes nos sos con ter râ ne os. Mas de sen ga ne mo-nos; se ti ver mos ju í zo,
ba que ou para sem pre o des po tis mo, qual quer ten ta ti va de seus sa té li tes
ser vi rá so men te para co bri-los (se é pos sí vel) de ma i or opró brio: é pre ci so,
po rém, re co nhe cer mos que nas atu a is cir cuns tân ci as a pró pria uti li da de nos
re comen da mu i ta pru dên cia, cir cuns pec ção e in te i ra con fi an ça na re pre sen-
ta ção na cio nal, ou, para me lhor di zer, na Câ ma ra dos De pu ta dos, en quan to ela
mar char, como até ago ra, den tro da ór bi ta que lhe tra çou a lei fun da men tal. A
Câma ra dos De pu ta dos é atu al men te o úni co cen tro de re u nião que pode
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con ser var li ga das as pro vín ci as, pres tes a des gar rar-se; a Câ ma ra dos De pu-
ta dos é o úni co po der a quem não fal ta ain da o apo io da opi nião pú bli ca, e
por isso o úni co ca paz de opor di ques à im pe tu o sa tor ren te da anar quia,
fomen ta da por al guns am bi ci o sos, que que rem ser me lhor aqui nho a dos, e
pe los ab so lu tis tas, que pre ten dem, anar qui san do o Bra sil, fa zer ver ao mun do
que não so mos dig nos da li ber da de que con quis ta mos. A Sen ti ne la do Ser ro
nun ca per ten ceu ao par ti do das me i as me di das; pelo con trá rio, en quan to
exis tiu o ti ra no ape lou cons tan te men te para os gol pes na ci o na is, con sa grou
em suas pá gi nas o sa gra do di re i to da in sur re i ção; mas hoje, ca ros pa trí ci os,
o des po tis mo caiu, e, se nos afas ta mos da ór bi ta da lei, nos ar ris ca mos a
per der o mu i to que te mos ga nho pelo pou co que nos res ta a ga nhar, e que o 
tem po pode tra zer se re na men te.

“É, pois, mis ter sa cri fi car mos al gu ma co i sa de nos sas opi niões;
isto pro tes ta fa zer o re da tor da Sen ti ne la do Ser ro.

“Por exem plo, so mos de opi nião que, se aos dois can di da tos da
Nova Luz, os Srs. Bráu lio e Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de, se jun tas se o
Sr. Ver gue i ro, te ría mos uma óti ma re gên cia: mas, se a Assem bléia em sua
sa be do ria ou mes mo em sua mo de ra ção nos der ou tros qua is quer re gen tes
(que con tu do não se rão por cer to Cle men tes Pe re i ras) nem por isso de cla ra-
re mos guer ra a re pre sen ta ção na ci o nal, nem a essa re gên cia. So mos de opi -
nião que se deve len ta men te re pu bli ca ni zar a Cons ti tu i ção do Bra sil, cer cean do as
fa ta is atri bu i ções do po der mo de ra dor, or ga ni zan do em as sem bléi as pro vin ci a is
os Con se lhos Ge ra is de Pro vín cia, abo lin do a vi ta li ci e da de do Se na do, e isto des de
já. Mas se, con tra a nos sa hu mil de opi nião, a Câ ma ra dos De pu ta dos se
con ser var es ta ci o ná ria, nem por isso ape la re mos para gol pes da na ção; mas, 
pelo con trá rio, con ti nu a re mos a re pro var al ta men te to dos os me i os vi o lentos,
que po dem le var-nos à anar quia e de po is ao des po tis mo mi li tar, que opri-
me a qua se to das as cha ma das re pú bli cas da Amé ri ca ex-es pa nho la. Ain da
as sim, pois, re co men da re mos obe diên cia aos decre tos le ga is da Assem-
bléia Ge ral; es pe ra re mos pela pró xi ma le gis la tu ra, e, fa zen do ver aos nos sos
pa trí ci os a ne ces si da de de ate nu ar le gal men te o de ma si a do vi gor que a
Cons ti tu i ção dá ao sem pre fu nes to ele men to mo nár qui co, apon ta re mos
pelo nome os de pu ta dos ami gos das re for mas cons ti tu ci o na is, para se rem
re e le i tos, e os de pu ta dos es ta ci o ná ri os ou re tró gra dos, não para os in sul tar,
mas para que o povo os ex clua da re pre sen ta ção na ci o nal. Esta mos in ti ma-
men te con ven ci dos de que só as sim po de re mos mar char em se gu ran ça para 
o es ta do de per fe i ção e fe li ci da de a que se ele vou a pá tria dos Was hing ton,
dos Jef fer son e dos Frank lin.

“Esta mos in ti ma men te per su a di dos de que, se Was hing ton,
Frank lin e to dos os ou tros pa tri ar cas da li ber da de ame ri ca na ti ves sem nas
atu a is cir cuns tân ci as o leme dos ne gó ci os do Bra sil, eles nos en ca mi nha ri am
as sim.
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“Po de mos er rar, mas é esta a nos sa con vic ção; e, como es cri tor
libe ral, não que re mos de i xar de emi tir o nos so voto em ne gó cio de tan ta
pon de ra ção.

“Qu an do nos che gou a no tí cia da ab di ca ção do ex-Impe ra dor su -
pu se mos que a re vo lu ção iria mais avan te, fi can do to da via ter mi na da an tes
que o bri o so povo flu mi nen se de pu ses se as ar mas, e sa ís se do cam po da hon -
ra; fe liz men te, po rém o res sen ti men to de i xou lu gar à re fle xão, e a Re vo lu ção
de 7 de abril to mou a di re ção mais fa vo rá vel à li ber da de ame ri ca na. Nós a
des fru ta re mos, e le ga re mos a nos sos fi lhos e ne tos essa ven tu ro sa li ber da de,
sem que para isso se jam pre ci sas mais ber nar das e rus gas: pe los me i os le ga is
po de mos tudo con se guir, e sa in do do cír cu lo da Cons ti tu i ção tudo per der.

“Alguém per gun ta rá que co i sa pode ter mo ti va do este lon go
sermão?

“Ao que res pon de re mos: “O Rio de Ja ne i ro não está em sos se go:
pes so as res pe i tá ve is nos es cre vem, nar ran do que os ho mens do ca ce te conti-
nu am em suas cor re ri as; que vai de sa pa re cen do da cor te a se gu ran ça in di-
vi du al, cuja con ser va ção deve ser o ob je to prin ci pal de todo o bom Go verno;
que os as sas sí ni os se têm mul ti pli ca do; e fi nal men te que os am bi ci o sos, pro -
cu ran do jus ti fi car-se com a ní mia mo de ra ção (no que aliás al gu ma ra zão
têm) da Câ ma ra dos De pu ta dos e Re gên cia, que ain da não de i ta ram para
fora do Bra sil os guer re i ros de fun do de gar ra fa, que rem tudo ba ra lhar
para, no meio da con fu são ge ral, em pol ga rem o man do.

“To da via, nós es pe ra mos que o bom e hon ra do povo flu mi nen se
não de i xa rá mur char os lou ros que há co lhi do nos para sem pre me mo rá ve is
dias de abril, os bra vos do cam po da hon ra, ser vi rão de guar da à Assem bléia
Ge ral, e não per mi ti rão que al guém ouse que rer dar lei à re pre sen ta ção
naci o nal.”

O ar ti go que aca bo de re im pri mir pa la vra por pa la vra, 29 anos
de po is e sua pri me i ra pu bli ca ção, não pre ci sa de co men tá ri os.

Em tem po de lu tas ele i to ra is os meus ad ver sá ri os têm por ve zes
trans cri to, trun ca das, para me lhor guer re a rem, al gu mas des sas pa la vras
que es cre vi no ver dor dos anos, e que, lon ge de re ne gar, ain da hoje re pi to
com or gu lho, con si de ran do-as um dos bra sões da mi nha. fi dal guia po lí ti ca.

Aí po dem os se nho res ele i to res ver o sím bo lo da fé, a cujo ser vi ço,
com ba ten do na im pren sa e na tri bu na, te nho con sa gra do toda a mi nha
vida.

Qu a is fo ram as re for mas que o jo vem re da tor da Sen ti ne la do
Ser ro exi giu em 25 de ju nho de 1831 que se fi zes sem na Cons ti tu i ção de cla-
ran do que só as que ria pe los me i os le ga is, como con di ção do seu apo io ao
go ver no de 7 de abril. 

Le i am os se nho res ele i to res o ar ti go men ci o na do, e ve rão que
três eram as mo di fi ca ções que eu pro pu nha que se usas sem na Cons ti tui ção:
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1ª) que os con se lhos ge ra is de pro vín cia fos sem con ver ti dos em as sem-
bléi as pro vin ci a is;

2ª) que fos sem cer ce a das as atri bu i ções, que cha mei fa ta is, do po der
mo de rador;

3ª) que fos sem abo li da a vi ta li ci e da de do Se na do.
Pou cos me ses de po is o pro gra ma da Sen ti ne la do Ser ro ti nha san -

ção le gal no pro je to de lei apro va do na Câ ma ra dos Srs. De pu ta dos, no qual 
se or de na va aos ele i to res da se guin te le gis la tu ra que des sem po de res à fu -
tu ra Câ ma ra para re for mar-se a Cons ti tu i ção, ad mi ti das as três ba ses men -
ci o na das.

É sa bi do que no fim do ano de 1831 os ho mens do ve lho re gi me
ha vi am tor na do a si do ator do a men to que lhes ca u sa ra a ines pe ra da e mal
apro ve i ta da Re vo lu ção de 7 de abril. Só o go ver no pa re cia não se aper ce ber
des te mo vi men to re tró gra do, e per sis tia em só re co nhe cer pe ri gos nas as pi-
ra ções do Par ti do Li be ral mais adi an ta do.

O Se na do se mos tra va so bran ce i ro às no vas idéi as, e os con ser-
va do res pre pa ra vam-se evi den te men te para uma leva de bro quéis.

Der ri bar com o go ver no a re gên cia em nome do Sr. D. Pe dro II e
subs ti tuí-la por ou tra em nome do Sr. D. Pe dro I, tal era o pro gra ma re tró-
gra do, qual o fu tu ro o pa ten te ou.

As cir cuns tân ci as eram di fí ce is. A re vo lu ção ia para a rua em
nome dos con ser va do res.

Não pode ad mi rar, por tan to, que os li be ra is re cor res sem ao di rei to
na tu ral da pró pria de fe sa.

Era o tem po das so ci e da des pa trió ti cas de to das as nu an ças. No
Rio os con ser va do res cons pi ra vam na so ci e da de mi li tar, e mes mo em um
dos gran des ori en tes ma çô ni cos, con ver ti do em ala van ca po lí ti ca. A so ci e-
da de de fen so ra era com as suas fi li a is o ins tru men to de Eva ris to e o es pí ri to
santo do go ver no. A so ci e da de fe de ral, de que era pre si den te o Sr. Frei Cus -
tó dio Alves Ser rão, sim bo li sa va o pro gres so pa cí fi co.

Nas pro vín ci as via-se por toda a par te o re fle xo da cor te.
A ques tão que mais ex ci ta va e ani ma va as di ver sas tri bu nas po lí-

ti cas era o pro je to de re for ma .da Cons ti tu i ção, que aca bei de men ci o nar, e
que ha via pas sa do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Era voz ge ral que ha via in fa li vel men te de na u fra gar no Se na do.
Foi sob es tas im pres sões que eu ins ta lei na ci da de do Ser ro, en tão

Vila do Prín ci pe, uma as so ci a ção po lí ti ca com o tí tu lo de So ci e da de Pro motora.
do Bem Pú bli co, que a Au ro ra Flu mi nen se de no mi na va a Encí cli ca Pro moto ra

A re for ma da cons ti tu i ção como a ti nha de cre ta do a Câ ma ra dos
De pu ta dos era uma, con quis ta de que o par ti do li be ral já não po dia pres cin dir,
e que ne ga da acar re ta ria fu nes tos re sul ta dos à or dem pú bli ca.
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A So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co, por pró pria ins pi ra ção,
sem a me nor in si nu a ção es tra nha ao Ser ro-Frio, ha via-se apre sen ta do a pe ito
des co ber to, pro pon do um gol pe de es ta do ele i to ral que sal vas se o pro je to
de re for mas apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Da So ci e da de Pro mo to ra dá am pla no tí cia a Sen ti ne la do Ser ro no
seu n. 74, de 4 de fe ve re i ro de 1832, no ar ti go que pas so a trans cre ver tex tu-
al men te e em ou tros:

ARTIGO DA SENTINELA DO SERRO

“No dia 2, hou ve ses são da So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú blico,
e por in di ca ção de um dos só ci os [T. B. Oto ni] de li be rou-se con vi dar as ou tras
so ci eda des pa trió ti cas da pro vín cia e do Impé rio, bem como as mu ni ci pa li-
da des, para que, não ten do pas sa do no Se na do o pro je to da re for ma cons ti-
tuci o nal, ou ha ven do sido re je i ta do até o dia da con vo ca ção da as sem bléia,
hajam de in flu ir nos cír cu los ele i to ra is do seu dis tri to, para que os ele i to res
dêem po de res cons ti tu in tes aos fu tu ros de pu ta dos para re for ma rem a
Cons ti tu i ção, como tudo se vê do ofí cio cir cu lar que pas sa mos a trans cre ver:

“A mesa que di ri ge in te ri na men te os tra ba lhos da So ci e dade
Promo to ra do Bem Pú bli co, es ta be le ci da na vila do Prín ci pe,
comar ca do Ser ro Frio, leva ao co nhe ci men to da so ci e da de
patrió ti ca, es ta be le ci da em Pou so-Ale gre, que o Ser ro con ta já em
si uma as so ci a ção se me lhan te àque las de que tan tos be ne fíci os têm
co lhi do mu i to mu ni cí pi os.

“A So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co, ane lan do com to -
dos os bons ci da dãos a pros pe ri da de e gló ria da pá tria, não po -
dia de i xar de lan çar os olhos so bre a ques tão das re for mas cons -
ti tu ci o na is, que atu al men te ocu pa, não só os ami gos, como os ad -
ver sá ri os da fe li ci da de pú bli ca, os pri me i ros tra ba lhan do por
afas tar os es tor vos que inu ti li zam as mais be las ga ran ti as que a
Cons ti tu i ção ofe re ce, e por ex tin guir as ins ti tu i ções eu ro péi as,
que se pre ten dem en ra i zar en tre nós; os se gun dos, ora pro cu ran-
do evi tar ou re tar dar es tas in dis pen sá ve is re for mas, ora que ren-
do pre ci pi tá-las em de ma sia, oca si o nan do de sor dens que sir vam a
seus fins. A so ci e da de tem me di ta do, não só sobre os ele men tos
que se opõem à re for ma, como so bre os me i os de os des tru ir: em
re sul ta do tem con clu í do exis tir no Se na do o pri me i ro es colho
que de ve mos evi tar, se que re mos che gar ao por to da li ber da-
de, de que há tan to tem po nos afas tam pi lo tos im pe ri tos ou mal
in ten ci o na dos. Este cor po co le ti vo, es que cendo-se do cum pri-
men to de seus mais sa gra dos de ve res, ou an tes sen do con se-
qüen te com a sua pés si ma or ga ni za ção e in fluên cia que na sua
ele i ção exer ci tou o des po tis mo, es mera-se con ti nu a men te em ex-
co gi tar tro pe ços ao an da men to das ins ti tu i ções que pos su í mos e
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ao es ta be le ci men to da que las de que ne ces si ta mos. À vis ta dis to,
jul ga a So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co que os bra si le i ros
de vem pre ve nir o caso de que o Se na do não anua ao pro jeto das
re for mas apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos; pa re cen do-lhe
mais que nes te caso se ria con tra di ção ad mi tir os vo tos dos atu -
a is se na do res para as re for mas que se hou ve rem de fa zer; e, fir-
ma da nes tas ra zões, de li be rou con vi dar a to das as mu ni ci pa li da-
des e so ci e da des pa trió ti cas, não só des ta como das ou tras pro -
vín ci as, para que, no caso de que até o dia da con vo ca ção da fu -
tu ra Assem bléia Le gis la ti va não te nha ain da pas sa do ou te nha
sido re je i ta do no Se na do o pro je to das re for mas cons ti tu ci o na is,
se es for cem de co mum acor do para que nos res pec ti vos cír cu los
ele i to ra is se dêem po de res cons ti tu in tes aos fu tu ros de pu ta dos
para re for marem a Cons ti tu i ção, na for ma do pro je to apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos, fa zen do-se a re for ma in de pen den te-
men te do Se na do, re u nin do-se os fu tu ros ele i tos o mais bre ve que
possa ser, de cla ran do ter mi na da a le gis la tu ra atu al com o Se nado,
fazen do os de pu ta dos ele i tos as fun ções de Assem bléia Le gis la ti va
em tudo o mais; não pas san do os seus po de res cons ti tu in tes
além do pro je to de re for ma da Câ ma ra dos De pu ta dos, atual, e
con ti nu an do de po is as fun ções que se gun do a Cons ti tu i ção re for-
ma da com pe ti rem à Câ ma ra dos De pu ta dos.

“A So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co es pe ra que a sua
propo si ção será aten di da pe los ci da dãos que com põem as as so ci a-
ções a quem se di ri ge, e de cu jas lu zes, ener gia e pa tri o tis mo
de pen de a fe li ci da de fu tu ra da nos sa pá tria.

“Sala das ses sões da so ci e da de, 2 de fe ve re i ro de 1832. – Joa-
quim Pe re i ra de Qu e i rós, pre si den te – Ben to José Afon so, se cre tário –
João Ino cên cio de Aze re do Cou ti nho, se cre tá rio – Jo a quim José
de Ara ú jo Fon se ca, se cre tá rio – Teó fi lo Be ne di to Otto ni, se cre-
tá rio.”

Tão ar ran ja da ini ci a ti va da So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co
de via ca u sar gran de aba lo no país. Os mo de ra dos, que es ta vam no go ver no,
não po di am dar de sú bi to a sua ade são à ou sa da me di da, pla ne ja da em
uma vila do in te ri or sem o seu be ne plá ci to.

De ma is, na oca sião a re gên cia e o mi nis té rio ain da se acha vam
na es pe ran ça de que os ho mens do ve lho re gi me – os ho mens que se di zi am
par ti dis tas e en tu si as tas do pai – não se ri am con tra di tó ri os a pon to de
quere rem der ru bar por me i os vi o len tos o go ver no do fi lho.

Assim, os mo de ra dos su pu nham ter so men te ini mi gos do lado
li be ral um pou co mais avan ça do.

Por isso guer re a ram quan to pu de ram a re pre sen ta ção en cí cli ca o
jor nal que a sus ten ta va e os ho mens que a apo i a vam.
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A re pre sen ta ção foi ful mi na da pela im pren sa do po der, que ima -
gi na va a pá tria em pe ri go e a anar quia le van tan do o colo, se se des se ou vidos
ao con vi te con di ci o nal da So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co.

A per se gui ção po lí ti ca dos cons ti tu in tes do Ser ro-Frio to mou
vas tas pro por ções.

A Sen ti ne la do Ser ro ce deu, me nos pru den te men te, as pro vo cações
das ga ze tas mo de ra das; foi pro ces sa da, e viu-se na ne ces si da de de sus pender
a sua pu bli ca ção.

Mas tão des cul pá ve is eram os ex ces sos a que a po lê mi ca le vou a
Sen ti ne la do Ser ro que a fo lha achou apo io no ju í zo dos seus pa res. Sub me ti-
da a acu sa ção do júri es pe ci al da li ber da de de im pren sa na for ma da lei en -
tão em vi gor, o júri não achou ma té ria para acu sa ção.

Não obs tan te, os mem bros in flu en tes da So ci e da de Pro mo to ra
do Bem Pú bli co não ti ve ram ou tro re cur so se não o de de i xar o cam po aos
seus ad ver sá ri os, ce der-lhes a ti po gra fia e re ti rar-se com ple ta men te da
cena.

III
SEDIÇÕES CONSERVADORAS – FUSÃO DOS LIBERAIS – O MEU PROGRAMA

CONVERTIDO EM LEI CONSTITUCIONAL

Ho mem im pos sí vel para o Par ti do Con ser vador, re pu di a do pe los
mode ra dos, que me per se gui am, e sen tin do a mais pro nun ci a da re pug nân cia
pelos anar quis tas, de mo cra ta pa cí fi co, re co lhi-me a quar téis de in ver no e pas sei
a vi ver re ti ra do, na mais per fe i ta abs ten ção.

No en tan to a re a ção im pru den te dos mo de ra dos con tra os re for-
mis tas ani mou por tal ma ne i ra os re tró gra dos que um mês de po is do en cer-
ra men to da So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co ti nham eles em pu nha do
as ar mas no Rio de Ja ne i ro con tra o go ver no.

E o dia 17 de abril de 1832, a não ser a re pug nân cia que ti ve ram
os li be ra is exal ta dos de en trar em ali an ça com os re tró gra dos, se ria o úl ti mo
dia da Re gên cia e do go ver no de 7 de abril. São fa tos que a his tó ria ex pli ca-
rá, sem dú vi da.

Aban do na dos com a ma i or in gra ti dão pe los re tró gra dos, que até
a vida lhes de vi am, os mo de ra dos no va men te pro cu ra rão con gra çar-se com 
os li be ra is exal ta dos.

E, para cap tar o con cur so de les, ape la ram, por uma des sas
con tra di ções usu a is na vida dos par ti dos, para o mes mo re cur so
que ha vi am con de na do quan do pro pos to pela So ci e da de Pro -
motora do Bem Pú bli co e que ha via dado em re sul ta do o meu 
os tracis mo.
Pro je ta ram es ma gar o Se na do e re for mar a Cons ti tu i ção de au to-

ri da de pró pria. Foi o Gol pe de Esta do par la men tar tra ta do en tre re gen tes,
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mi nis tros e ma i o ria na no i te de 29, e que a 30 de ju lho de 1832 frus trou-se
pela ha bi li da de e va lor es tra té gi co de um pe que no gru po de de pu ta dos, ca pi ta-
ne a do pelo sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, que nes se dia não acom panhou
os seus ami gos da vés pe ra.

O pa re cer da co mis são que opi na va para se ar vo rar a Câ ma ra
dos De pu ta dos em Assem bléia Cons ti tu in te, e que foi re je i ta do, é o se guin te:

“A co mis são es pe ci al en car re ga da de dar o seu pa re cer a
res pe i to da men sa gem da Re gên cia do Impé rio, em que dá a sua
de mis são de alto em pre go para que fora no me a da, pas sa a ex por
a sua opi nião acer ca des te ob je to.

“Nin guém de boa fé pode du vi dar que as cir cuns tân ci as
em que nos acha mos são ex tra or di ná ri as, que a na ção se acha a
bor da de um abis mo, pe las di vi sões que in fe liz men te têm re ta lhado
o nos so país, e prin ci pal men te pela exis tên cia de um par ti do
re tró gra do, que, não con ten te com pre gar aber ta men te pela im -
prensa a res ta u ra ção do de tes ta do go ver no de D. Pe dro I, tem
leva do a au dá cia a pon to de em pu nhar as ar mas con tra as au to-
rida des le gal men te cons ti tu í das, não du vi dan do der ra mar o san -
gue da que les que não par ti lham seus in dig nos sen ti men tos. É
igual men te ma ni fes to que o go ver no não pode lu tar, com van ta-
gem con tra tal par ti do com os me i os que tem à sua dis po sição, prin -
ci pal men te quan do a ma i o ria do Se na do e par te da ma gis tra tu ra,
pela sua con du ta têm mos tra do pro te gê-lo aber ta men te; don de
re sul tou, não só a de mis são de todo o mi nis té rio, que me re cia
a con fi an ça da Re gên cia e da na ção, mas tam bém a im pos si bi li-
da de de or ga ni zar ou tro, por que os ci da dãos mais ilus tra dos e
re co nhe ci dos pa tri o tas re cu sam co lo car em tão di fí cil e ar ris ca-
do pos to.

“Ven do, pois, a co mis são que das ca u sas aci ma expen di-
das não po dem de i xar de re sul tar os ma i o res ma les; ven do imi nen-
te a guer ra ci vil e a anar quia; e an to lhan do como hor ror as re vo-
luções par ci a is e des re gra das que de cer to hão de apa re cer nas 
pro vín ci as, e de que po dem re sul tar a des mem bra ção e a ru í na
do Impé rio: jul ga que só as mais enér gi cas me di das po dem sal var
a na ção e o tro no cons ti tu ci o nal do sr. Pe dro II. E, como es tas
não ca bem nas nos sas atri bu i ções, nem tão pou co ace i tar a de-
missão da re gên cia per ma nen te, é de pa re cer que esta au gus ta
câ ma ra se con ver ta em Assem bléia Na ci o nal, para en tão to mar as
re so lu ções que re quer a cri se atu al, e que isto mes mo se par ti ci pe
ao Se na do.”

“Paço da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 30 de ju lho de 1932. –
Fran cis co de Pa u la Ara ú jo e Alme i da – Ge ral do Pi res Fer re i ra – Ma nu el Odo ri co
Men des – Ga bri el Men des dos San tos – Cân di do Ba tis ta de Oli ve i ra.”
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É sa bi do que a nova Cons ti tu i ção, em que se abo lia o Se na do
vi ta lí cio e se to ma vam ou tras me di das de igual im por tân cia, es ta va re di gida
e ia ser vo ta da por acla ma ção logo que a câ ma ra se con ver tes se em Assem -
bléia Na ci o nal.

A so ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co es ta va jus ti fi ca da! Tri unfa va
logo de po is de pres cri ta. Os mo de ra dos, cin co me ses de po is de ha ve rem
con de na do a so ci e da de Pro mo to ra e Sen ti ne la do Ser ro, se apre sen ta vam em
cam po com a mes ma ban de i ra, pro cla man do os mes mos prin cí pi os, vi sando
ao mes mo fim.

Não po dia ha ver me lhor jus ti fi ca ção para os cons ti tu in tes do
Ser ro Frio.

Nós pro pú nha mos sim ples men te que, no caso de não pas sar no
Se na do a lei da re for ma cons ti tu ci o nal, os ele i to res fos sem con vi da dos a dar 
de au to ri da de pró pria po de res aos no vos de pu ta dos para fa ze rem a re for ma
qual a ti nha apro va do a Câ ma ra dos De pu ta dos. Ape lá va mos do Se na do
para a so be ra nia na ci o nal.

Os mo de ra dos em 30 de ju lho que ri am ir além; ar vo ra vam-se,
sem mis são, em Assem bléia Cons ti tu in te, e de cre ta vam uma nova Cons ti tui ção.

O ma lo gro do 30 de ju lho deu em re sul ta do o Mi nis té rio dos 40
Dias, em que fi gu ra vam os srs. Ho lan da Ca val can ti, hoje vis con de de Albu -
quer que, e Pe dro de Ara ú jo Lima, hoje mar quês de Olin da.

O Mi nis té rio dos 40 Dias deu alen to ao Par ti do Con ser va dor,
que en tão mais do que nun ca so nha va a res ta u ra ção do sr. D. Pe dro I.

Aos es ta dis tas do se gun do re i na do não po dia sor rir tal idéia. Se o
du que de Bra gan ça vol tas se ao Bra sil o pes so al dos al tos fun ci o ná ri os es ta va
de an te mão de sig na do, e de via na tu ral men te com por-se dos que ti nham fi cado
fiéis ao ex-im pe ra dor no tem po da sua des gra ça.Mas um gru po bem co nhe cido,
que se ha via apo de ra do da si tu a ção em 7 de abril, e que a ex plo ra va em pro -
ve ito do seu do mí nio, te mia que, dada uma tal even tu a li da de, os seus ta len tos
não fos sem de vi da men te apro ve i ta dos, e eles ti ves sem de vol tar ao in gra to
pa pel de opo si ci o nis tas, como ti nham sido de 1826 a 1831.

Ain da não ti nha che ga do o tem po de de po rem a más ca ra e fun -
di rem-se no Par ti do Con ser va dor, acla man do-se seus ex clu si vos che fes e
di re to res.

Por isso caiu o Mi nis té rio dos 40 Dias, e o Par ti do Mo de ra do
nova men te se as se nho re ou da si tu a ção, e to mou a ban de i ra da re for ma
cons ti tu ci o nal.

Para obtê-la fa zi am pres são so bre os con ser va do res mais tí mi dos,
en ca re cen do os pe ri gos que cor ria a mo nar quia se o Se na do não con des cen-
des se com a re for ma cons ti tu ci o nal. Para che gar a seus fins, mes mo nos de ba-
tes, que po dem ser es tu da dos nos jor na is do tem po, de se nha vam com as co res
mais me do nhas a en cí cli ca pro mo to ra, de que eu fora se cre tá rio, bem como a
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mu i to fa la da re pú bli ca de S. Fé lix, na Ba hia, onde pela pri me i ra vez en trou em
cena o fa le ci do de pu ta do por aque la pro vín cia Aprí gio José de Sou za.

Os con ser va do res, que se iam re co nhe cen do e re for çan do, à
me di da que D. Pe dro se apro xi ma va do fim da no bre ta re fa de que se en carre-
ga ra em Por tu gal, não po di am olhar para os li vre i ros e cha péus re don dos,
que go ver na vam, se não como re bel des que ha vi am cons pi ra do con tra a
mo nar quia, e usur pa do res que se co lo ca vam no lu gar do mo nar ca.

Ao pas so que os re tró gra dos se afas ta vam dos mo de ra dos che ga-
vam-se eles para os exal ta dos.

Por ou tro lado, o fato de ma lo grar-se o 30 de ju lho exa ge ra va aos 
olhos do par ti do re tró gra do suas for ças e a fra que za do go ver no

De li be ra ram, por tan to, fa zer uma nova leva de bro quéis, e apa -
re ce ram em ar mas no Ouro Pre to no dia 22 de mar ço de 1833, de pon do vi o-
len ta men te o pre si den te, o sr. Ma nuel Iná cio de Melo e Sou sa (de po is ba rão
do Pon tal), e o vice-pre si den te, o sr. Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los, que
pren de ram, bem com o de pu ta do (de po is se na dor) o sr. cô ne go José Ben to
Le i te Fer re i ra de Melo, e os obri ga ram a sair do Ouro Pre to acom pa nha dos
por uma es col ta de sol da dos, com or dem de de i xa rem a pro vín cia.

Foi uma se di ção mi li tar sem a mais fra ca raiz na po pu la ção.
Minas pode glo ri ar-se dos pro dí gi os cí vi cos que en tão pra ti cou.

O povo de Qu e luz li ber tou o vice-pre si den te Vas con cel los, que
foi ins ta lar o go ver no em S. João d'el-Rei, e, com o pro fun do tino que o
distin guia, re u niu em tor no de si a pro vín cia in te i ra.

O go ver no nos man dou do Rio de Ja ne i ro um ge ne ral, o dis tin to
e be ne mé ri to sr. José Ma ria Pin to Pe i xo to.O sr. ge ne ral Pin to Pe i xo to, que já
em 1821 fora o prin ci pal mo tor do es ta be le ci men to do go ver no pro vi só rio,
que as si na lou em Mi nas a épo ca da re ge ne ra ção, veio em 1833 ga nhar no vos
lou ros e con quis tar a imor re dou ra gra ti dão dos mi ne i ros.

Tra ta va-se de com ba ter o prin cí pio re tró gra do, e por isso eu não
po dia fi car ne u tro. À voz do gran de ci da dão, que ha via as su mi do em S. João
Del Rei a vice-pre si dên cia, fiz-me o cen tro do mo vi men to no Ser ro e mar chei
co man dan do uma com pa nhia da guar da na ci o nal da for ça ex pe di ci o ná ria,
que dali foi ao Ca e té, e que não cus tou um vin tém de des pe sa ao te sou ro
pú bli co.Os ser ra nos não ti ve ram que ba ter-se, por que du ran te a sua mar cha
os se di ci o sos se ha vi am ren di do às for ças da le ga li da de.

Vol ta mos, pois, à cara pá tria, con ten tes por não ter mos mo lha do
as es pa das no san gue de nos sos ir mãos. Tra zía mos tam bém a cons ciên cia
sa tis fe i ta, não só por ter mos cum pri do o de ver que nos cha mou às ar mas,
como por que ha vía mos de i xa do hon ra da por onde pas sa mos a se ve ra dis cipli-
na, em que ca pri cha va o nos so che fe, o sr. co ro nel Fa us ti no Fran cis co Bran co, e 
a ge ne ro si da de e ca va lhe i ris mo da bri o sa guar da na ci o nal ser ra na. Em pro va
ci ta rei um fato. Esta vam com pro me ti dos na se di ção os meus ami gos, os srs. 
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Dr. Ja cin to Ro dri gues Pe re i ra Reis, co ro nel José de Sá Bit ten court, e seus
ilus tres ir mãos, os qua is na cer te za que não foi ilu di da, de que no acam pa-
men to dos ser ra nos li vres se ri am tra ta dos ca va lhe i ra men te, ca mi nha ram
mu i tas lé guas ao nos so en con tro, para nos hon ra rem en tre gan do-nos de
pre fe rên cia as suas es pa das.

Ter mi na da a ex pe di ção, vol tei ao meu re ti ro, onde fui es pe rar
tran qüi la men te o re sul ta do da re u nião da câ ma ra cons ti tu in te que ti nha de
re for mar a Cons ti tu i ção.

A se di ção mi li tar do Ouro Pre to apa re ce ra de po is de te rem sido
fe i tas as ele i ções para a Câ ma ra cons ti tu in te. E não ti nha ha vi do lu gar na
de pu ta ção de Mi nas para o re da tor da Sen ti ne la do Ser ro, que ha via sido na
pro vín cia o pri me i ro ara u to da re for ma!

Mas de nin guém po dia eu di zer que me hou ves se atra i ço a do,
por que nes se ano não tro quei pa la vra acer ca de ele i ções com po tes ta de
al gu ma.

O meu nome foi ar re da do das ur nas sob o fal so pre tex to de fal ta
de ida de le gal, e pelo mo ti vo real de não ser eu ma leá vel à von ta de dos che fes:
fi quei en tre os su plen tes.

Nem por se me ha ver des vi a do do Con gres so cons ti tu in te de i xei
de apla u dir as suas de li be ra ções.

Ao con trá rio, foi com gran de en tu si as mo que vi con sig na do no
ato adi ci o nal, e con se guin te men te fa zen do par te da cons ti tu i ção do im pério,
o pro gra ma que três anos an tes eu ha via ofe re ci do à con si de ra ção pú bli ca
em o nº 43 da Sen ti ne la do Ser ro, que já trans cre vi nes ta car ta.

Das três ba ses pro pos tas por mim só não ti nha vin ga do a abo li ção
da vi ta li ci e da de do Se na do, que aliás fora re je i ta da pela ma i o ria de um voto 
ape nas em ses são pro mís cua da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va.

Os con se lhos ge ra is de pro vín cia es ta vam con ver ti dos em as sem-
bléi as le gis la ti vas com am plas fa cul da des.

A su pres são do con se lho de es ta do vi ta lí cio era tam bém um
gran de tri un fo da idéia li be ral, pois que anu la va em sua es sên cia o po der
mo de ra dor, ca u sa de tan tas apre en sões du ran te o pri me i ro re i na do.

IV
O PODER MODERADOR

Re a bi li ta do por uma lei in cons ti tu ci o nal, a do Con se lho de Esta do, o
Po der Mo de ra dor res sur giu com pre ten sões que nin guém se atre veu a em-
pres tar-lhe no pri me i ro re i na do, quan do era um po der cons ti tu ci o nal.

So fis man do a Cons ti tu i ção, pre ten de-se hoje que não há res pon-
sa bi li da de para os atos do Po der Mo de ra dor e que o Po der Mo de ra dor, fi lho
do di re i to di vi no, não tem no exer cí cio de suas fun ções ou tra san ção se não

266 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



o foro in ter no, para não di zer o ca pri cho da pres ti gi o sa in di vi du a li da de a
quem é de le ga do.

Assim se tem ou sa do afir mar na im pren sa e no Par la men to.Ques tão
tão im por tan te que vejo nela com pro me ti do se ri a men te o sis te ma cons ti-
tuci o nal.

Por isso des cul pa re is se, cor tan do o fio da nar ra ção que ia es cre-
ven do, acer ca da pro mul ga ção do ato adi ci o nal, eu me an te ci po a ex pli-
car-vos o modo por que te nho en ca ra do sem pre o Po der Mo de ra dor e o
exer cí cio de suas fun ções.

So nha rão al guns po lí ti cos em seus de va ne i os es pe cu la ti vos a cri a ção
de um quar to po der, que as so ci as sem à trin da de or to do xa do sis te ma cons -
ti tu ci o nal: Po der Le gis la ti vo, Exe cu ti vo, Ju di ciá rio.

Esse po der ne u tro foi in tro du zi do na nos sa Cons ti tu i ção com o
nome de Po der Mo de ra dor.Era uma va ri an te de cer ta en ti da de que no seu
pro je to de Cons ti tu i ção do 18 Bru ma i re Sieyès in ven ta ra com o nome de –
gran de ele i tor – e que Na po leão anu lou com o ri dí cu lo de uma pa la vra: –
“O vos so gran de ele i tor, dis se Na po leão a Sieyès, é um – grand co chon”.

Mor to em em brião pelo epi gra ma do 1º côn sul, em vão Ben ja min
Cons tant com o seu ta len to es for çou-se por ti rar o po der ne u tro dos do míni os
da ide o lo gia.

Inter ca la do en ca po ta da men te no art. 14 da car ta de Luís XVIII,
su cum biu com a re vo lu ção de ju lho, de que foi fe i to pelo me nos a ca u sa
oca si o nal.

Admi ti do na Cons ti tu i ção bra si le i ra, tal vez, na in ten ção de quem 
o ini ci ou, o Po der Mo de ra dor de ves se fi car en vol vi do nos lim bos da le gi ti-
mi da de, para ser opor tu na men te pa ra fra se a do, como a pa rá bo la do art.14
da car ta fran ce sa o foi com o co men tá rio das or de nan ças de ju lho.

Mas o bom gê nio que pre si diu a re da ção do nos so pac to fun da-
men tal tra du ziu a pa rá bo la em lin gua gem cons ti tu ci o nal, de fi niu o po der
que cri a va, e cor tou os her pes à mo no ma nia ab so lu tis ta. Estu de mos na
Cons ti tu i ção o Po der Mo de ra dor.

Con si de ra do so men te no art. 93, o Po der Mo de ra dor é tão no minal
como o tí tu lo de de fen sor per pé tuo que o art. 100 dá ao Impe ra dor.

Com efe i to, o art. 98 não en cer ra atri bu i ções ou pre ce i tos defi ni-
dos, po rém sim me ras apre ci a ções do que o Po der Mo de ra dor fica sen do,
com as atri bu i ções e fa cul da des que lhe são con fe ri das em ou tra par te.

* Entre os sig na tá ri os da Cons ti tu i ção se rão re pre sen tan tes do mu ni cí pio li be ral Ma ri a no José 
Pe re i ra da Fon se ca (Mar quês de Ma ri cá) e José Jo a quim Car ne i ro de Cam pos (Mar quês de
Cara ve las). À emen da do Mar quês de Ca ra ve las es pe ci al men te, de con tem po râ ne os a que são
de vi das mu i tas das prin ci pa is ga ran ti as que a Cons ti tu i ção con sa grou.
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Eis as pa la vras do art. 98:

“O Po der Mo de ra dor é a cha ve de toda a or ga ni za ção po lí-
ti ca e é de le ga do pri va ti va men te ao Impe ra dor, como che fe su -
pre mo da na ção e seu pri me i ro re pre sen tan te, para que in ces san-
te men te vele so bre a ma nu ten ção da in de pen dên cia, har mo nia e
equi lí brio dos ou tros po de res po lí ticos.”

A le gis la ção cons ti tu ci o nal mais ain da do que a or di ná ria, deve
ser pre ci sa em sua ex pres são e con ter so men te re gras e pre ce i tos cla ra men te
de fi ni dos.

Apre ci a ções abs tra tas como a do art. 98 são mal ca bi das em uma
lei qual quer, e com mais for te ra zão no pac to fun da men tal.

Mas é evi den te que, se pa ra das das re gras e pres cri ções se gun do
as qua is o Po der Mo de ra dor tem de man ter a in de pen dên cia, har mo nia e
equi lí brio dos ou tros po de res, as pa la vras do art. 98 nada sig ni fi cam.

São, quan do mu i to, como o con si de ran dum de uma lei, ou os
fins que teve em mira o le gis la dor, os qua is, se não fo ram trans por ta dos
para o tex to da lei, não po dem ser to ma dos em con si de ra ção pelo exe cu tor.

Se aten der mos so men te ao art. 98, o Impe ra dor é a cha ve da or ga-
ni za ção po lí ti ca, do mes mo modo que pelo art. 100 é o de fen sor per pé tuo
do Bra sil.

São tí tu los e apre ci a ções que de mons tram a im por tân cia de que
o le gis la dor cons ti tu in te quis ro de ar o mo nar ca. Nada mais.

Só em tem pos re vo lu ci o ná ri os, e por que a vi tó ria san ci o nou o
ar ro jo, pôde o tí tu lo de de fen sor per pé tuo le gi ti mar, por exem plo, a dis so lução
da Cons ti tu in te.

So men te em épo cas e con di ções aná lo gas po de rá o Po der Mo de-
ra dor apo i ar-se no art. 98 para pra ti car por sua con ta e ris co, a pre tex to de
ser a cha ve da or ga ni za ção po lí ti ca, qual quer ato que não es te ja ex pres sa-
men te au to ri za do por ou tra dis po si ção cons ti tu ci o nal.

Mo de ra dor, de fen sor per pé tuo, cha ve da or ga ni za ção po lí ti ca, são pa lavras
ses qui pe da is, que às ve zes têm prés ti mo nas cir cuns tân ci as em que são
inven ta das, e que são nu las em tem pos nor ma is.

 O art. 98 é da mes ma la vra que as ins tru ções ele i to ra is de 1824.
“O ele i tor, di zia um dos ar ti gos, não deve ter a mais leve som bra de sus pe i ta
de ini mi za de à ca u sa do Bra sil.”

 Sem pre se en ten deu que tais pa la vras eram sim ples ad ver tên cia
aos vo tan tes, para que aten tas sem na im por tân cia do ele i to ra do. As úni cas
con di ções le ga is de ido ne i da de ele i to ral con si de rou-se sem pre que eram
aque las que es ta vam ex pres sa men te de fi ni das na Cons ti tu i ção.
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O tí tu lo de de fen sor per pé tuo fi cou sem dú vi da na re gião das
pa la vras ses qui pe da is, de que aca bo de fa lar, e só me re ce nos sos res pe i tos
como uma de sig na ção de hon ra dada pela Cons ti tu i ção ao che fe do Esta do.

Daí não pas sa ria o Po der Mo de ra dor se fos se con tem pla do so men te
no art.98 da Cons ti tu i ção.

Mas, cum pre con fes sá-lo, o Po der Mo de ra dor pas sou da re gião
das abs tra ções para a do po si ti vis mo.

No art. 101 e no ca pí tu lo re la ti vo ao Con se lho de Esta do es tão
con sa gra das em ter mos pre ci sos as suas atri bu i ções e me i os de ação.

No art. 101 vêm es pe ci fi ca das uma por uma as atri bu i ções cujo
com ple xo cons ti tui o Po der Mo de ra dor, e que lhe dão os me i os para ser a
cha ve da nos sa or ga ni za ção po lí ti ca. Fora das fa cul da des que o art. 101 lhe
con ce de, nada ab so lu ta men te pode o Po der Mo de ra dor.

O art. 101 se ria uma ex cre cên cia se o art. 98 des se qua is quer ou tros
atri bu tos ao mo nar ca, pois que se os des se, pela ge ne ra li da de em que é con -
ce bi do, a con ces são com pre en de ria os atri bu tos que es tão no art. 101 e ou tros
qua is quer.

Tudo quan to ao ju í zo do mo nar ca se tor nas se ne ces sá rio para
res ta be le cer a in de pen dên cia, har mo nia e equi lí brio dos ou tros po de res
sem pre que Sua Ma jes ta de jul gas se es tar per tur ba da essa in de pen dên cia,
har mo nia e equi lí brio no art. 98.

Oh! Que se as sim fos se nun ca o Po der Mo de ra dor acha ria la cu nas
no ca pí tu lo de suas atri bu i ções, nun ca re pu ta ria man ca a cons ti tu i ção, nem
lhe cha ma ria, como Na po leão à do di re tó rio: – Tola Cons ti tu i ção!

Não o é a nos sa, e ao con trá rio mu i to sábia, por que con sa grou
em to das as suas dis po si ções a di vi são e har mo nia dos po de res po lí ti cos,
con for me a bela tese do art. 9º

O art. 142 é a cha ve do art. 101. Estou su pon do exis ten te o
Conse lho de Esta do, su pri mi do pelo art. 32 do ato adi ci o nal.

A au diên cia do Con se lho de Esta do, como aí se vê, é obri ga tó ria,
sal vo para a no me a ção dos mi nis tros, em to dos os ca sos em que te nha de
ser exer ci da qual quer das fun ções con sa gra das no art. 101.

E logo em se gui da no art. 143 se de cla ra que os con se lhe i ros são
res pon sá ve is pe los con se lhos que de rem.

Logo, os con se lhe i ros po dem acon se lhar o cri me, e o cri me acon -
se lha do pode es tar nos atos do Po der Mo de ra dor.

Cas ti go para o con se lho e im pu ni da de para o cri me co me ti do
por vir tu de do mes mo con se lho são idéi as que se re pe lem e con tra ri am to dos
os prin cí pi os de jus ti ça.

The king can not do wrong, dir-se-me-á.
Bem sei que esse é um dos dog mas da mo nar quia cons ti tu ci o nal.
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E não te nho a me nor dú vi da que daí se de ri ve a ir res pon sa bi li-
da de da pes soa real. “Mas o prin cí pio the king can not do wrong, so bre que se
fun da a ir res pon sa bi li da de, diz um es cri tor, só é ra ci o nal su ben ten di das
estas pa la vras: - Be ca u se he does not hing.”

A fic ção diz so men te que o rei não pode fa zer mal, e que, por tan to,
e ir res pon sá vel.

Não diz que o erro ou cri me não pos sam es tar nos atos pro mul-
ga dos em nome do rei.

Nem a cons ti tu i ção o po de ria ad mi tir, por que su põe a pos si bi li-
da de do cri me no con se lho.

E, se hou ve cri me no con se lho, não pode de i xar de havê-lo na
exe cu ção do con se lho cri mi no so.

E como, se gun do a fic ção, o rei não pode fa zer mal, é pre ci so que 
ao lado da ir res pon sa bi li da de real es te ja sem pre a res pon sa bi li da de de um
exe cu tor.

É o ou tro dog ma, sem o qual a fic ção cons ti tu ci o nal fora o ma i or
dos es cár ni os ao bom sen so.

Pelo mal, que pode es tar nos atos do rei, é res pon sá vel quem lhe
deu o cu nho de exe qüi bi li da de.

Não há so fis mas e fi li gra nas que pos sam con tra ri ar esta te o ria.
A Cons ti tu i ção supô-la, por que é con gê ni ta com o sis te ma, e con -

sa grou no seu tex to esta su po si ção.
Oca si o nal men te, quan do de cre tou nos arts. 69 e 70 o for mu lá rio

para a pu bli ca ção das leis, men ci o na e de cla ra in de cli ná vel a ne ces si da de
da re fe ren da.

Mal cu i da vam os le gis la do res cons ti tu in tes, que no Bra sil de
1860 mi nis tros ha ve ria que jul gas sem pos sí vel no sis te ma cons ti tu ci o nal
refe ren da sem res pon sa bi li da de.

E que re ba i xas sem os mi nis tros de es ta do a no tá ri os pú bli cos,
que na re fe ren da dos atos do Po der Mo de ra dor nada fa zem se não por tar
por fé que tal é a von ta de de seu au gus to amo.

Tal di re i to pú bli co é o da Tur quia: lá, com efe i to, por vir tu de da
cons ti tu i ção, a re fe ren da do mi nis tro sig ni fi ca so men te que no ser ra lho se
de cre tou como está es cri to no do cu men to as si na do.

Res ta de fi nir a par te que tem o Con se lho de Esta do nas fun ções
do Po der Mo de ra dor.

Quem se der ao tra ba lho de ler as dis cus sões do ato adi ci o nal
reco nhe ce rá que a câ ma ra cons ti tu in te com pre en dia per fe i ta men te a ín ti ma
li ga ção que se dava en tre o Po der Mo de ra dor e o Con se lho de Esta do, que
fi cou su pri mi do pelo art. 32.
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De mons tra da a res pon sa bi li da de dos mi nis tros pe los atos do Po der
Mo de ra dor, as fun ções des te só di fe ri am, an tes da abo li ção do ve lho Con selho
de Esta do, das fun ções do Po der Exe cu ti vo em um úni co pon to, e vem a ser, 
que a au diên cia do Con se lho de Esta do era obri ga tó ria sem pre que fun ci o-
na va o Po der Mo de ra dor, ex ce to no caso da no me a ção dos mi nis tros.

Daí re sul ta que ne ces sa ri a men te a res pon sa bi li da de pe los atos
do Po der Mo de ra dor ti nha de re par tir-se en tre os mi nis tros e os con se lhe iros
de Esta do, en quan to o Po der Exe cu ti vo pro pri a men te dito fi ca va li vre para
obrar por si e só com a res pon sa bi li da de mi nis te ri al.

Não vejo na Cons ti tu i ção ou tra dis tin ção.
Mas a res pon sa bi li da de di vi di da en tre os mi nis tros e con se lhe iros

de es ta do se en fra que ce, e tor na me nos efe ti vas as ga ran ti as do país e os
di re i tos in di vi du a is.

De ma is, o Con se lho de Esta do vi ta lí cio, se nhor das tra di ções do
go ver no, côns cio da im por tân cia de sua po si ção, deve pe re ne men te pre do-
mi nar so bre o Mi nis té rio.

Eu acre di to, e cu i do que as sim se pen sa va em 1834, que toda a
van ta gem está na idéia con trá ria. Pa re ce-me que os mi nis tros de vem ser
es pe ci al men te fe i tu ra da câ ma ra tem po rá ria, re ce ber as ins pi ra ções be bi das
na ele i ção po pu lar.

O Con se lho de Esta do vi ta lí cio, cri a tu ra e au xi li ar nato do Po der
Mo de ra dor, es ta rá sem pre em des con fi an ça con tra os re pre sen tan tes ime dia-
tos do povo.

O Se na do vi ta lí cio, que é es sen ci al men te es ta ci o ná rio, fica re for-
ça do em ex tre mo com a exis tên cia de um Con se lho de Esta do vi ta lí cio.
Apo i ar-se-ão re ci pro ca men te, e a co mu nhão de in te res ses fa cil men te se
es ta be le ce rá en tre as duas cor po ra ções.

Para isso não será pre ci so que os se na do res acu mu lem as funções
de con se lhe i ros de Esta do, como atu al men te, que de de zes se te mem bros do
Con se lho de Esta do quin ze são se na do res.

Com as duas cor po ra ções as sim or ga ni za das todo o mi nis té rio
que não es te ja fi li a do na con fra ria vi ta lí cia é im pos sí vel.

E todo o pro gres so igual men te.
Abo li do o Con se lho de Esta do, os mi nis tros, mais de sas som bra dos

em pre sen ça do Se na do, se ins pi ra ri am e se apo i a ri am na se i va de uma
câ ma ra po pu lar, re no va da pe ri o di ca men te, e as sim po de ri am mais fa cil-
men te le var à le gis la ção as re for mas que hou ves sem ama du re ci do no seio
da na ção.

Abo li do o Con se lho de Esta do, fi ca vam os mi nis tros res pon sá veis
uni ca men te pe los atos do Po der Mo de ra dor. E, de pen den tes os seus atos da 
re fe ren da mi nis te ri al, sem ou tro in flu xo es tra nho, es ta vam o Po der Mo de ra dor
e as suas atri bu i ções su a ve e na tu ral men te ab sor vi dos pelo Po der Exe cu tivo.
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Eis aí as ra zões por que sem pre en ten di que o art. 32 do ato adi -
ci o nal fora um mag ní fi co tri un fo da idéia li be ral, e que anu la va em sua
es sên cia o Po der Mo de ra dor.

No en tan to essa con quis ta nos foi con fis ca da pela lei in cons ti tu-
ci o nal que res ta u rou o Con se lho de Esta do. Pos so, para as sim qua li fi car a
lei que res ta u rou o Con se lho de Esta do, apo i ar-me na pres ti gi o sa au to ri da de
do sr. Car ne i ro Leão, mar quês de Pa ra ná.

Na ses são de 19 de maio de 1840 S. Exª ful mi nou, como se pode
ver no Jor nal do Comér cio, a cri a ção do Con se lho de Esta do vi ta lí cio, com -
pa ran do a ins ti tu i ção com o Con se lho dos Dez em Ve ne za, e pro van do a in -
cons ti tu ci o na li da de de tal cri a ção.

No en tan to o Con se lho de Esta do foi res ta u ra do vi ta lí cio, sen do
fa cul ta ti va a sua au diên cia, cir cuns tân cia que di mi nui as ga ran ti as e au men ta
os pe ri gos da ins ti tu i ção.

O Con se lho de Esta do vi ta lí cio, con ver ti do em Con se lho Ve ne zia no
dos Dez, como te mia o sr. Car ne i ro Leão, pode com a con sul ta fa cul ta ti va
pro lon gar in de fi ni da men te o seu do mí nio sem a me nor som bra de res pon-
sa bi li da de.

Fica atrás da cor ti na, e co lo ca no Mi nis té rio os seus ins tru men tos.

V
PROGRESSO E REGRESSO – ORIGEM E FINS DA OLIGARQUIA

Em 1834 sa u de ia a abo li ção do Con se lho de Esta do, bem como as 
ou tras dis po si ções do ato adi ci o nal.

O ato adi ci o nal era no meu en ten der uma vi tó ria me mo rá vel da
de mo cra cia pa cí fi ca.

Se fos se le al men te exe cu ta do, eu pen sa va que o sis te ma re pre-
sen ta ti vo se tor na ria en tre nós uma re a li da de, que de via por lar gos anos
satis fa zer as as pi ra ções dos ami gos da li ber da de.

E que, acas te la dos em tão belo re du to, mais de vi am os li be ra is
con fi ar no pro gres so da ra zão pú bli ca do que nas lu tas re vo lu ci o ná ri as.

Uma só apre en são me in co mo da va.
O ato adi ci o nal era um pe nhor de ali an ça que aos li be ra is mais

adi an ta dos ofe re ci am os es ta dis tas mo de ra dos, se nho res da si tu a ção.
No en tan to a con ces são ti nha sido ar ran ca da, não as con vic ções

mas ao medo.
Efe ti va men te as re for mas cons ti tu ci o na is fo ram de cre ta das a 12

de agos to de 1834. 
Pro mul ga ram-se por que os es ta dis tas que do mi na vam a si tu a ção

te mi am o du que Bra gan ça.
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Temi am-no, por que ela, se fos se res ta u ra da, ha via de re i nar e
gover nar, e era pro vá vel que cha mas se para os seus con se lhos, an tes os que 
lhe ti nham dado pro vas de de di ca ção, do que aque les que ha vi am de cre tado o 
seu ba ni men to.

O Du que de Bra gan ça fa le ceu a 24 de se tem bro de 1834.
Se este fato se ti ves se dado qua tro me ses an tes não te ria ha vi do

re for ma cons ti tu ci o nal.
Os es ta dis tas se nho res da si tu a ção, se mais cedo se vis sem li vres

do pe sa de lo em que se tra zia D. Pe dro, se sou bes sem mais a tem po que se
po di am vice-reis du ran te a me no ri da de, se vis sem di an te de si a pers pec tiva
de se rem de po is da me no ri da de pro cla ma do Cé sa res, e as so ci a dos ao im pério
mes mo sob o re i na do do sr. D. Pe dro II ma i or – oh! por sem dú vi da nada te ri-
am ce di do ao prin cí pio li be ral, e des de logo se te ri am cons ti tu í do os man te-
ne do res do prin cí pio da au to ri da de.

As re for mas cons ti tu ci o na is te ri am fi ca do à mar gem como as pi-
ra ções qui mé ri cas de so nha do res po lí ti cos, se não como pro je to te ne bro so
de re vo lu ci o ná ri os anar quis tas.

Assim fi ca ri am des de logo qua li fi ca dos os Fe i jó, os Pa u lo Sou za,
e al guns ou tros ur sos, que não têm sa bi do com pre en der quan tas van ta gens
e go zos em uma mo nar quia como a do Bra sil po de ri am ter co lhi do para si e 
para os seus, ar vo ran do-se tam bém em do na tá ri os ir res pon sá ve is.

Mas en fim o ato adi ci o nal foi pro cla ma do du ran te as exé qui as
do du que de Bra gan ça.

Des sa cir cuns tân cia nas ceu que si mul ta ne a men te se de li ne as sem
as fe i ções dos par ti dos do Se gun do Re i na do.

Um gru po de am bi ci o sos for mou des de en tão essa oli gar quia
famo sa, que no mi nis té rio ou fora dele tem sido o pri me i ro po der no pre -
sen te re i na do, e que, se pa ran do-se dos sim pló ri os que que ri am ain da to mar
ao sé rio a re vo lu ção de 7 de abril e as ga ran ti as dos ci da dãos, avas sa la rão
mi nis té ri os, re gen tes e a pró pria ma jes ta de.

Nes te co me nos, ele i to de pu ta do pro vin ci al sem a me nor so li ci tação
mi nha fui de fen der na as sem bléia to das as vír gu las des se fa mo so pal la di um,
que ain da hoje pode ser a tá bua da sal va ção do Bra sil.

Co nhe ci do na tri bu na pro vin ci al ao me nos pelo zelo com que
pro cu ra va pre en cher os meus de ve res, ten do de i xa do no li vro da lei mi ne ira
ves tí gi os de mi nha de di ca ção aos in te res ses da pro vín cia, ten do-me ca bi do
a gló ria de ha ver lu ta do com atle tas como Ber nar do Pe re i ra Vas con ce los,
per mi tir-se-me-á a per su a são de que não foi sem tí tu los que em 1836 ob ti ve
uma ca de i ra na câ ma ra qua tri e nal da quar ta le gis la tu ra.

Qu an do em 1838 apa re ci como de pu ta do a si tu a ção era das mais
di fí ce is.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 273



Di o go Antô nio Fe i jó, ho mem como os an ti gos de me lhor têm pe ra,
ha via de sa ni ma do na ta re fa que ace i ta ra de en sa i ar le al men te a exe cu ção do 
ato adi ci o nal.

Fun di dos na oli gar quia al guns con ser va do res emi nen tes do
Prime i ro Re i na do, a re a ção cor ria à ré dea sol ta.

O que an da va na ber ra era a ace i ta do re gres so, pro cla ma da em
ímpe to de des cul pá vel des pe i to por uma das ma i o res ilus tra ções bra si le i ras.

Foi a ban de i ra a cuja som bra os oli gar cas der ro ca ram os mo nu-
men tos de ci vi li za ção e de pro gres so que os pa tri o tas do Pri me i ro Re i na do
ha vi am eri gi do na le gis la ção do país. E o ta lis mã com que con quis ta ram e
têm ex plo ra do com pri vi lé gio ex clu si vo o Se gun do Re i na do.

Era ame a ça do ra a ca ta du ra da oli gar quia em 1838!
Entre os car de a is da se i ta tive o pe sar de vir en con trar mi nis tro

da ma ri nha o meu an ti go mes tre o sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res.

Qu an tum mu ta tus ab illo
O Mi nis té rio de 19 de se tem bro apre sen ta va-se di an te das câ maras

bri lhan te de ta len tos, com a au réo la que não se lhe po dia con tes tar de ha ver
con quis ta do par la men tar men te as pas tas, re for ça do pela san ção do cor po
ele i to ral, que aca ba va de ele var à re gên cia o mi nis tro do Impé rio, rico de
pres tí gio pelo fato de ha ver aba fa do na Ba hia uma re vol ta pe ri go sa, aliás 
in su fla da por ami gos do mi nis té rio an tes da con quis ta do po der, ar ma do
com a for ça que lhe dava a es co la da au to ri da de, que, ar re da da oito anos da 
cena po lí ti ca, nela en tra va re mo ça da.

Um dos sím bo los do novo cre do era a re for ma do ato adi ci o nal,
que já ha via sido pro pos ta a tí tu lo de in ter pre ta ção.

Mi nhas con vic ções e meus an te ce den tes in di ca vam su fi ci en te-
men te qual se ria o meu lu gar no Par la men to.

A ver da de do ato adi ci o nal – eis o meu pro gra ma: a de fe sa dos
opri mi dos, que os ha via nu me ro sos, e a eco no mia na dis tri bu i ção do suor
dos con tri bu in tes – eis a mis são que to mei so bre meus dé be is om bros.

O com ba te tra vou-se no voto de gra ças.
Acer ca do ato adi ci o nal aí vai o que a co mis são pro pôs e foi

apro va do que se dis ses se ao tro no.
De po is de ex ta si ar-se pela vi tó ria da Ba hia e de apla u dir o vi gor

da au to ri da de, cu jas san gui no len tas de ma si as ti nham afe i a do o tri un fo da
le ga li da de, di zia o pro je to de res pos ta a fala do tro no pro pos to pela co mis-
são e apro va do pela Câ ma ra:

“A Câ ma ra dos De pu ta dos está fir me men te de ci dida a sus -
ten tar na sua es sên cia a lei cons ti tu ci o nal de 12 de agos to de
1834, que re for mou al guns ar ti gos da Cons ti tu i ção do Impé rio,
como con se qüên cia ne ces sá ria do prin cí pio da jus ti ça, que exi ge
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se dê às pro vín ci as to dos os me i os de re cur sos pro vin ci a is, que
não po dem de i xar de exis tir den tro de les: re co nhe cen do to da via que 
a mes ma lei tem sus ci ta do dú vi das gra ves e ge ra do con fli tos pe ri go sos à
paz do Impé rio, pe los ter mos va gos, obs cu ros e ine xa tos com que fo ram
redi gi das al gu mas de suas dis po si ções, tra ba lha rá por es clare cer o que
há de obs cu ro, pre ci sar o que exis te de vago, e por fa zer de sa pa-
recer, pe las re gras de uma sã her me nêu ti ca, qual quer in te li gência
que pa re ça es tar em con tra di ção com o ri gor dos nos so prin cí pios
cons ti tu ci o na is, a fim de que esse ato, de vi tal es pe ran ça para o
Bra sil, pos sa pro du zir os sa lu ta res be ne fí ci os que teve em vis ta a
so be ra nia que o di tou.”

Jor nal do Co mér cio de 9 de maio de 1838
Pro pus a se guin te emen da, que co pio do mes mo jor nal:

“A Câ mara, se nhor, con fia que o pro gres so da ra zão pú blica,
aju da do por uma ad mi nis tra ção fir me, li be ral e pru den te, seve ra
com o cri me e in dul gen te com o erro, acal ma rá a vi o lên cia das
pa i xões e fir ma rá a obe diên cia le gal. É prin ci pal men te da es co-
lha de de le ga dos es cla re ci dos e fiéis que mu i to de pen de a as cen-
dên cia mo ral do go ver no nas pro vín ci as. O Bra sil quer o de sen-
vol vi men to pro gres si vo das ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is, quer ver 
res pe i ta dos to dos os di re i tos e cum pri dos com fi de li da de to dos os
de ve res. O Bra sil, se nhor, ama a li ber da de e a or dem. A Câ ma ra
dos De pu ta dos fiel aos seus ju ra men tos, está fir me mente de ci di da
a sus ten tar o Ato Adi ci o nal, hoje par te in te gran te da Cons ti tu i ção do
Esta do, e não se re cu sa a, se nhor, a fi xar a in te li gên cia de al gum
ar ti go dele, quan to de po is de ma du ro exa me, se con ven cer ser
du vi do so o seu li te ral sen ti do.

O Esta do de plo rá vel da fa zen da pú bli ca e da cir cu la ção
mo ne tá ria me re ce rá da Câ ma ra o mais ri go ro so exa me, e as pro -
vi dên ci as que lhe pa re ce rem ade qua das ao seu tão in dis pen sá vel
me lho ra men to. Ne nhu ma me di da, po rém, se nhor, será pro fí cua
sem que os mi nis tros de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, unin do-se ao
voto ge ral da na ção, e con ven ci dos da ne ces si da de de uma se ve-
ra e in te li gen te eco no mia na ges tão dos di nhe i ros na ci o na is, li mi-
tem-se as des pe sas pú bli cas às ren das or di ná ri as, e to mem a ini ci a-
ti va em to das as re du ções pos sí ve is, es me ran do-se em fa zer com que 
a ar re ca da ção de modo al gum seja ne gli gen cia da.”

Esta emen da, eu a jus ti fi quei, con for me se vê do se guin te ex tra to,
que vou trans cre ver do Jor nal do Co mér cio de 29 de agos to do mes mo ano:

“O SR. OTTO NI: – Pas san do a tra tar da res pos ta ao quar to pe río-
do da fala do tro no, o ora dor diz que pro cu ra rá sa ber pelo re la tó rio do sr. 
minis tro da Jus ti ça qua is eram as dú vi das gra ves que se hão sus ci ta do
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sobre a lei cons ti tu ci onal de 12 de agos to de 1834, mas que S. Exa. aí nada
escla receu a res pe i to, o que o ora dor es pe ra que S. Exa faça nes ta dis cus são.

Não se sa tis faz com o pe río do da co mis são, ain da com a su pres são
da pa la vra – es sên cia –,  a qual re al men te lhe ca u sou al gu ma sen sa ção, e
que po dia ter uma sig ni fi ca ção su ma men te pe ri go sa.

Mos tra que o art. 25 do ato adi ci o nal so men te au to ri za o cor po
le gis la ti vo para re sol ver quan do ocor ra al gu ma dú vi da so bre um ou ou tro
ar ti go: as sim, en quan to do cu men tos ofi ci a is não apa re ce rem mos tran do
que se têm sus ci ta do dú vi das, não po dem pas sar no cor po le gis la ti vo re so-
lu ções re la ti vas à in te li gên cia do ato adi ci o nal. Obser va que duas es pé cies
à de in ter pre ta ção, a gra ma ti cal ou ló gi ca, e a au tên ti ca. Gu i a do pelo art. 25
do ato adi ci o nal, é sua opi nião que o po der cons ti tu in te não teve em vida
ou tra co i sa se não dar ao Po der Le gis la ti vo o di re i to de quan do hou ves sem
in te li gên ci as di fe ren tes em di ver sas as sem bléi as de cla rar qual seja a ver da-
de i ra, isto é, qual era o sen ti do ló gi co e gra ma ti cal do ar ti go du vi do so; que,
pois, não se pode dar a in ter pre ta ção que se cha ma au tên ti ca, por meio da
qual se po dem in si nu ar mo di fi ca ções na po si ção do que le gis lou.

Pa re ce-lhe que a ilus tre co mis são no seu pe río do pro me te in ter-
pre tar re for man do. Tudo quan to ten der a mo di fi car os prin cí pi os cons ti tu cio-
na is que são ga ran ti dos no ato adi ci o nal é uma re for ma que está fora da
es pe ra do po der or di ná rio e não pode ser de cre ta do se não por um po der
cons ti tu in te com pe ten te men te au to ri za do. Se al gu mas das dis po si ções do
ato adi ci o nal pre ju di cam, en ten di das no seu sen ti do ló gi co e gra ma ti cal, ao
que a co mis são cha ma prin cí pi os cons ti tu ci o na is, en tão não com pe te ao cor po
le gis la ti vo or di ná rio se não, re fe rin do-se ao art. 174 da Cons ti tu i ção, de cretar
que os ele i to res da le gis la tu ra se guin te au to ri zem os de pu ta dos para esta
re for ma. O ora dor jul ga esta ques tão de suma trans cen dên cia e ex põe as
funes tas con se qüên ci as que po dem re sul tar se se en ten der que, pela fa cul-
da de de in ter pre tar ex pli can do-se no sen ti do ló gi co e gra ma ti cal, pode-se
es ten der o di re i to de in ter pre ta ção.”

Du ran te a dis cus são do voto de gra ças a emen da em que eu con -
sa gra va como ar ti go de fé a fi de li da de aos prin cí pi os do ato adi ci o nal foi
ri di cu la ri za da por uma ma i o ria que se di zia bra si le i ra; mas tive a gló ria de
vê-la ele va da às al tu ras de um pro gra ma po lí ti co – pro cla ma da como sím bo lo
e ban de i ra da opo si ção – ado ta da e elo qüen te men te de fen di da pe los
Monte zu ma, Lim po e Álva res Ma cha do.

Se não me en ga no, foi o Exmo. sr. Mon te zu ma, hoje vis con de de
Je qui ti nho nha, quem deu ao nos so sím bo lo o nome, que lar gos anos con servou,
de – Ban de i ra das Fran que zas Pro vin ci a is.

De mo cra ta cons ti tu ci o nal, eu pro cu rei com ba ter com toda a
ener gia da mi nha na tu re za o ori en ta lis mo da Cor te, que, para dar ar raz do
seu re cen te mo nar quis mo, ha vi am os oli gar cas res ta u ra do.
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Um dos pe nho res que de sua con ver são ha vi am ofe re ci do os no vos
mi nis tros fora o res ta be le ci men to do be i ja-mão, que es ta va em de su so
duran te a me no ri da de.

Cen su ran do uma tal res sur re i ção, eu qua li fi quei o be i ja-mão
como um ato in dig no do ci da dão li vre.

Este in ci den te de um dos meus dis cur sos deu oca sião a uma
cena que dou idéia na cor res pon dên cia que vou re pro du zir, e que foi pu bli-
ca da no Jor nal do Comér cio de 6 de fe ve re i ro de 1857:

Os mo nar quis tas
“Na au sên cia do sr. Cris ti a no Be ne di to Otto ni, que atu al-

men te vi a ja ins pe ci o nan do os tra ba lhos do ali nha men to da es tra-
da de fer ro de Pe dro II, não pos so de i xar pas sar de sa per ce bi da a
pu bli ca ção a pe di do do Jor nal do Co mér cio de hoje, na qual um sr.
mo nar quis ta puro exul ta de pra zer, a pre tex to de ha ver o sr. C. B.
Oto ni ul ti ma men te be i ja do a mão a Sua Ma jes ta de o Impe ra dor;
e, atri bu in do este pro ce di men to pre sen te ao ama du re ci men to da ida de,
co me mo ra o Sr. mo nar quis ta puro a sá bia po lí ti ca do fa le ci do mar -
quês de Pa ra ná.

“Co me ça rei re pe lin do com des pre zo a in si nu a ção de que o
pro ce di men to do sr. C. B. Otto ni em qual quer ato seu de de fe-
rên cia para com o che fe da na ção pos sa ter sido pa u ta do pela
sá bia po lí ti ca do fa le ci do mar quês de Pa ra ná.

“O sr. C. B. Otto ni nun ca teve ou tras re la ções com o ilus tre
mor to se não as de vice-pre si den te da di re to ria da es tra da de fer-
ro de D. Pe dro II, como pre si den te do con se lho de mi nistros, em
duas en tre vis tas a res pe i to do fun do de re ser va da com pa nhia; ten-
do tido o sr. C. B. Otto ni a fe li ci da de de cha mar o no bre mar quês à
sua opi nião em fa vor da cri a ção do fun do de re ser va, sem afe tar a
ga ran tia dos 7%.

“Se ria, pois, con ve ni en te que o mo nar quis ta puro  ex pli cas-
se como é que a po lí ti ca sá bia atu ou so bre o sr. C. B. Otto ni.

“Os que têm fe i to for tu na es pe cu lan do com as dis cór di as
ci vis, e que de se jam con ti nu ar nes se modo de vida in co mo-
dar-se-ão aca so de ver o sr. C. B. Otto ni re ti ra do das lu tas po lí ti cas,
e pres tan do, com o au xí lio dos seus hon ra dos co le gas da di re-
to ria da es tra da de fer ro D. Pe dro II, re le van tís si mos ser vi ços ao
país? Como quer que seja, in for ma rei ao Sr. mo nar quis ta puro que
o sr. C. B. Otto ni des de 1839 tem tido mu i tas ve zes a hon ra de se
achar pe ran te Sua Ma jes ta de o Impe ra dor e que o seu proce di-
men to pre sen te é pa u ta do pelo seu pro ce di men to an te ri or. Em
1848, por exem plo, o sr. C. B. Otto ni foi con vi da do pelo fa le cido
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vis con de de Ma caé, au to ri za do por Sua Ma jes ta de o Impe ra dor,
para ace i tar a pas ta da Fa zen da ou da Ma ri nha no mi nis té rio de
que S. Exª era pre si den te. O con vi te foi dois dias dis cu ti do no
ter re no do pro gra ma mi nis te ri al.

“O sr. C. B. Otto ni só en tra ria para o mi nis té rio compro me-
ten do-se os seus co le gas a res ti tu ir às as sem bléi as pro vin ci a is as
fa cul da des de que fa rão elas in cons ti tu ci o nal men te es bu lha das, a
pre tex to de in ter pre ta ção do ato adi ci o nal. Ou sou pro por que
fos sem re ti ra dos do Con se lho de Esta do or di ná rio os mais pro e-
mi nen tes che fes do Par ti do Con ser va dor, a fim de que as sim
re co nhe ces se o país que a co roa de po si ta va a ne ces sá ria con fi ança
nos seus con se lhe i ros res pon sá ve is. As con di ções da ace i ta ção da 
pas ta da Fa zen da ou da Ma ri nha, so bre que não se pu de ra che gar a 
acor do, fo ram com toda a le al da de pos tas por es cri to e en tre gues
ao fa le ci do vis con de, pelo qual foi o do cu men to le va do à au gusta
pre sen ça de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. Re sol vi da cons ti tu ci o-
nal men te a não en tra da do sr. C. B. Otto ni para o mi nis té rio,
res ta va a S. S. o de ver de ir apre sen tar a Sua Ma jes ta de o Impe ra-
dor a ho me na gem de sua gra ti dão pela alta con fi an ça com que
Sua Ma jes ta de o Impe ra dor o ha via hon ra do, per mi tin do que
fos se con vi da do para seu con se lhe i ro ofi ci al.

“Nes sa au diên cia, que ob te ve, o pro ce di men to do sr. C. B.
Otto ni foi igual ao pro ce di men to pre sen te. E pos so acres centar, es ti-
man do mu i to que isso dê pra zer ao mo nar quis ta puro, que o sr. C.
B. Otto ni se re ti rou da pre sen ça im pe ri al pe nho ra do pelo gra ci o so
aco lhi men to que teve, dig nan do-se Sua Ma jes ta de lou vá-lo pela 
es cru pu lo sa sin ce ri da de do seu pro ce di men to.

“Par te do que te nho re fe ri do está no do mí nio pú bli co, e por
isso devo crer que o Sr. mo nar quis ta puro nas suas his tó rias de be i-
ja-mão, pen sou di ri gir-se ao in di ví duo que ora es cre ve este ar ti-
go, e que teve a in fe li ci da de de cen su rar na Câ ma ra dos De pu-
ta dos em 1838 o res ta be le ci men to do be i ja-mão. Não será esta a
pri me i ra vez que, em ra zão da fe liz so li da ri e da de que en tre nós
exis te, te nha o sr. C. B. Otto ni re mi do os meus pe ca dos.

“Con si de ran do-me, pois, cha ma do tam bém a con tas pelo sr.
mo nar quis ta puro, vou ter a hon ra de ex pli car-me so bre esse ob je to.

“Na ses são de 10 de maio de 1838, im pug nan do as ten dên-
ci as re tró gra das do mi nis té rio de 19 de se tem bro de 1837, ci tei,
por exem plo, o res ta be le ci men to do be i ja-mão, que es ti ve ram em
de su so du ran te todo o tem po da me no ri da de, e que me pa recia,
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como ain da hoje me pa re ce, um uso ori en tal im pró prio do ci dadão
de um país li vre.

“As pou cas pa la vras que eu dis se nes te sen ti do fo ram aba fa-
das pe los gri tos de or dem e pe los in sul tos da po lí cia ou do par ti-
do mi nis te ri al, que pre pon de ra va nas ga le ri as. Re pe li com ener -
gia tão in de co ro sa ma ni fes ta ção, e, ofen di do em meus bri os e
dig ni da de, jul guei que de via dar pro va da sin ce ri da de das mi nhas
opi niões não me su je i tan do ja ma is ao uso que uma vez e tão
so le ne men te con de na ra. Afir mo ao sr. mo nar quis ta puro que tenho
sido fiel a este pro pó si to. E, ten do tido a hon ra de com pa re cer
pe ran te Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, já como vice-pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos em 1847, já como ora dor da de pu ta ção
que em nome da Câ ma ra fe li ci tou a Sua Ma jes ta de o Impe ra dor
pelo nas ci men to de Sua Alte za o prín ci pe im pe ri al, e já como
par ti cu lar, te nho cons ciên cia de que em mi nhas pa la vras e no
meu pro ce di men to te nho sa bi do con ci li ar a dig ni da de da mi nha
po si ção com o aca ta men to de vi do a tão au gus ta pes soa, que,
com os sen ti men tos ele va dos que lhe são co nhe ci dos, não é
pos sí vel que te nha le va do a mal ver di an te de si um ho mem em pé.

“Não seja, pois, o mo nar quis ta puro mais re a lis ta do que o
rei, e de i xe-me em paz; mas, ain da que o não faça, não vol ta rei à 
im pren sa acer ca des te as sun to.

“Rio de Ja ne i ro, 5 de fe ve re i ro de 1857. – T. B. Otto ni.”

De re a ção em re a ção te mos pe ne tra do tão lon ge pe las re giões
asiá ti cas que mu i tos es pí ri tos re fle ti dos hão de achar pe que ni na esta ques tão
de be i ja-mão.

Não o é em suas con se qüên ci as re la ti va men te a mim, se é cer to,
como dis se um jor nal diá rio nes ta cor te, que ain da este ano con tri bu iu para
que se me fe chas sem as por tas do Se na do.

Para ava li ar com cri té rio um fato qual quer diz a boa her me nêu ti-
ca que se de vem con si de rar aten ta men te o tem po e as cir cuns tân ci as sob os
qua is ocor reu.

Ju di cis of fi ci um est, ut res, ita tem po ra re rum.
Qu e re re: qua e si to tem po re tu ti us eris.
O res ta be le ci men to do be i ja-mão em 1837 de li ne a va as fe i ções de 

uma po lí ti ca nova no país, e que nun ca foi mi nha.
So bre este ob je to diz o sr. dr Jus ti ni a no José da Ro cha, à pág. 32

de um in te res san te pan fle to pu bli ca do em 1856 com o tí tu lo – Ação, re a ção,
tran sa ção, ver bis ibi:

“Ape la mos para a re cor da ção dos que en tão vi vi am e se acha vam
na ca pi tal do Impé rio: eles que di gam que sen sa ção imen sa pro du ziu na

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 279



ci da de, de exal ta ção em uns, de in dig na ção em ou tros, de sur pre sa em to dos,
quan do se sou be que na fes ti vi da de da Cruz, à por ta da igre ja, di an te de
nu me ro sís si mo con cur so, ha via-se o re gen te in cli na do e be i ja do a mão do
Impe ra dor!”

Na ses são de 1839 con ser vou-se a oli gar quia fiel ao seu pro grama.
Des tru ir os mo nu men tos le van ta dos ao pro gres so no pri me i ro

re i na do e nos pri me i ros anos da me no ri da de – tal era o seu em pe nho.
Não es con di am o ne fan do pro pó si to de com por um go ver no

ar bi trá rio, sob o qual, as so ci a dos ao Impé rio do mi nas sem a ge ra ção pre sente.
A re for ma in cons ti tu ci o nal do ato adi ci o nal, pro mul ga da com o

nome de in ter pre ta ção, foi um dos seus mais atre vi dos lan ços de jogo.
Após to lo das fra que zas pro vin ci a is, ten do fé no go ver no do

povo, por si mes mo, eu pro cu rei por toda a sor te de em bar gos a se me lhan te
lei, que con si de ro o ma i or dos er ros da le gis la tu ra de 1838 a 1841.

Pa re cia-me que se de via an tes alar gar do que res trin gir as fa cul-
da des pro vin ci a is.

Acho ri dí cu lo que o or de na do de 150$ do car ce re i ro de uma al de ia
da pro vín cia do Ama zo nas ou de ou tra qual quer que seja ob je to de um
decre to im pe ri al; que as pro vín ci as não pos sam de sig nar os seus vi gá ri os e
ofi ci a is da guar da na ci o nal; que um ta be lião da al de ia ou es cri vão dos
órfãos só pos sa ser no me a do na cor te. É um modo de se es co lher o pior e de 
au men tar os me i os de cor rup ção que tem o go ver no ge ral para se du zir os
re pre sen tan tes da na ção.

No Jor nal do Co mér cio de 11 de ju nho do ano de 1839 vem um dos 
dis cur sos em que, pro tes tan do con tra a in ti tu la da in ter pre ta ção do ato adi -
ci o nal, as sim me ex pri mi.

Para me lhor in te li gên cia do meu dis cur so o faço pre ce der do
pro je to de po is lei de in ter pre ta ção do ato adi ci o nal:

“A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va de cre ta:
“Art. 1º A pa la vra mu ni ci pal do art. 10 § 4º do ato adi ci o nal

com pre en de am bas as an te ri o res – po lí cia e eco no mia – e a am -
bas es tas se re fe re a cláu su la fi nal do mes mo ar ti go, pre ce den do
pro pos ta das câ ma ras. A pa la vra po lí cia com pre en de a po lí cia
mu ni ci pal ad mi nis tra ti va so men te e não a po lí cia ju di ciária.

“Art. 2º A fa cul da de de cri ar e su pri mir em pre gos mu ni ci-
pa is e pro vin ci a is, con ce di da às as sem bléi as de pro vín cia pelo §
7º do art. 10 do ato adi ci o nal, so men te diz res pe i to ao nú me ro
dos mes mos em pre gos, sem al te ra ção da sua na tu re za e atri bu i-
ções, quan do fo rem es ta be le ci dos por leis ge ra is, re la ti vas a ob je-
tos so bre os qua is não po dem le gis lar as re fe ri das as sem bléi as.
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“Art. 3º o § 11 do mes mo art. 10 so men te com pre en de aque les
em pre ga dos pro vin ci a is cu jas fun ções são re la ti vas de pro vín cia,
e os qua is po dem le gis lar as as sem bléi as le gis la ti vas de pro vín-
cia, e por ma ne i ra al gu ma aque les que são cri a dos por leis ge ra is
re la ti vas a ob je tos de com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ge ral.

“Art. 4º Na pa la vra ma gis tra do, de que usa o art. 11 § 7º do
ato adi ci o nal, não se com pre en dem os mem bros das re la ções e
tri bu na is su pe ri o res.

“Art. 5º Na de cre ta ção da sus pen são ou de mis são dos ma-
gis tra dos pro ce dem as as sem bléi as pro vin ci a is como Tribu nal de
Jus ti ça. So men te, po dem, por tan to, im por tais pe nas em vir tu de
de que i xa por cri me de res pon sa bi li da de, a que elas es tão im pos tas
por leis cri mi na is an te ri o res, ob ser van do a for ma de pro ces so
para tais ca sos an te ri or men te es ta be le ci da.

“Art. 6º O de cre to de sus pen são ou de mis são de ve rá con-
ter: 1º, o re la tó rio do fato; 2º, a ci ta ção da lei em que o ma gis tra-
do está in cur so; 3º, uma sus cin ta ex po si ção dos fun da men tos ca -
pi ta is da de ci são to ma da.

“Art. 7º O art. 16 do ato adi ci o nal com pre en de im plici ta-
men te o caso em que o pre si den te da pro vín cia ne gue a sanção a
um pro je to por en ten der que ofen de a Cons ti tu i ção do Impé rio.

“Art. 8º As leis pro vin ci a is que fo rem opos tas à in ter pre ta-
ção dada nos ar ti gos pre ce den tes não se en ten dem re vo ga das pela
pro mul ga ção des ta lei sem que ex pres sa men te o se jam por ato
do Pode Le gis la ti vo ge ral.

"Paço da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 26 de se tem bro de
1838. – Pa u li no José So a res de Sousa – J. C. de Mi ran da Ri be i ro – José
Cle men te Pe re i ra.

Jor nal do Co mér cio de 4 de ju lho de 1839.

“O SR. OTTONI – Sr. pre si den te, le van to-me para sus ten tar o
re que ri men to do meu no bre co le ga o sr. Álva res Ma cha do, que de nun ci ou
con ter o pro je to in co e rên ci as, con tra di ções e ab sur dos, por ser ma ni fes ta-
men te con trá rio à Cons ti tu i ção e por en vol ver uma ver da de i ra re for ma do ato
adi cio nal, de ba i xo do mal fin gi do pre tex to de in ter pre tar al guns ar ti gos.

“Antes, po rém, de en trar nas pro vas em que ba se io a mi nha opi-
nião, seja-me lí ci to res pon der a uma cen su ra do no bre de pu ta do pela Ba hia,
o ilus tre sr. 3º se cre tá rio.

“Não é a su po si ção de que as lu zes es te jam só no lado da opo si-
ção o que nos obri ga a abrir mais am pla dis cus são so bre este pro je to.
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“O ano pas sa do a opo si ção im pôs-se com ple to si lên cio, não teve
par te no de ba te des ta lei; por isso tem mais obri ga ção de jus ti fi car o mo ti vo
que de ter mi nou o seu pro ce di men to nes ta im por tan te ques tão.

“Se isto é um de ver im pos to ao de pu ta do em to dos os ca sos, pa rece
de mais for te ra zão nes te, em que se pro põe mo di fi car a Cons ti tu i ção do
Esta do.

“É de ri go ro sa obri ga ção para o de pu ta do ven ci do jus ti fi car o seu
voto pe ran te a na ção, pe ran te a ma i o ria da Casa. A opo si ção acha para jus ti fi-
car-se a oca sião mi nis tra da pelo re gi men to: é esse, pois, o cam po que es co lho.

"Ana li sa rei os di fe ren tes ar ti gos do pro je to que se dis cu te. O 1º
ar ti go dez [lê]. Na pri me i ra par te des te ar ti go con cor do em que está a úni ca
dou tri na que se pode qua li fi car como in ter pre ta ção: vejo que diz o ar ti go
10, § 4º, na úl ti ma par te, pre ce den do pro pos ta das Câ ma ras, sem que, nem a
co lo ca ção gra ma ti cal, nem qual quer ou tra cir cuns tân cia, nos in du za a crer
que esta con di ção não com pre en de am bas as par tes do 1º mem bro do pa rá-
gra fo. Ora, se a úl ti ma con di ção en vol ve tan to a po lí cia como a eco no mia,
se gue-se que a po lí cia de que se tra ta é so men te a mu ni ci pal, pois do con trá rio
pu de ram as câ ma ras fa zer pro pos tas so bre a po lí cia ge ral da pro vín cia.
Vê-se, pois, a ra zão por que não im pug no a pri me i ra par te do art. 1º. Mas
não sei por que fa ta li da de, e para não ha ver um só ar ti go nes te pro je to que
não seja in cons ti tu ci o nal, foi se in ven tar a dis tin ção que se acha na se gun da
par te do ar ti go clas si fi can do a po lí cia mu ni ci pal em ju di ciá ria e ad mi nis tra-
ti va, e de cla ran do que as as sem bléi as pro vin ci a is não po dem le gis lar so bre
po lí cia mu ni ci pal ju di ciá ria.

“O Sr. Pre si den te – o Sr. De pu ta do está fa lan do fora da or dem.
“O SR. OTTONI – Per doe V. Exª eu pre ten do mos trar que o pro -

jeto é todo con trá rio à Cons ti tu i ção, e por isso con tra di tó rio, ab sur do e in co e-
ren te. Pros se gui rei, por tan to, con sen tin do V. Exª. Ante ri or men te ao ato adi -
ci o nal já as pro vín ci as go za vam das ga ran ti as de le gis lar, por meio de suas 
câma ras e con se lhos ge ra is, so bre a po lí cia ju di ciá ria mu ni ci pal: vejo que o
art. 169 da Cons ti tu i ção diz que uma lei re gu la men tar mar ca rá o modo da
ele i ção das câ ma ras e a for ma ção de suas pos tu ras po li ci a is: vejo que a
Assem bléia Ge ral, de sen vol ven do este ar ti go cons ti tu ci o nal na Lei de 1º de
ou tu bro de 1828, de ter mi nou no art. 71 [lê], que as pos tu ras das câ ma ras
ver sa ri am tam bém so bre a se gu ran ça pú bli ca e, como que não sa tis fe i ta
com esta de cla ra ção ge né ri ca de cre tou no art. 66 [lê], que as câ ma ras mu ni-
ci pa is po di am fa zer as pos tu ras con tra in jú ri as e ob ce ni da des.

“Ora, se isto não é o que se cha ma po lí cia ju di ciá ria mu ni ci pal,
não sei o que pos sa ser.

“Por con se guin te, na in te li gên cia do cor po le gis la ti vo, as câ maras
mu ni ci pa is po di am fa zer es sas pos tu ras so bre a po lí cia ju di ciá ria, que os
con se lhos ge ra is apro va vam para se rem logo ob ser va das. Os le gis la do res
cons ti tu in tes que ti nham de dar des ti no a es tas atri bu i ções dos con se lhos
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ge ra is nada mais fi ze ram se não trans pas sá-las para as as sem bléi as pro vin ci a is,
sem te rem in ten ção de ti rar o que aos mu ni cí pi os já se ha via con fe ri do. Se,
pois, é essa a in te li gên cia da Assem bléia Ge ral, como, sem uma ma ni fes ta
vi o la ção, não só do ato adi ci o nal, como do art. 169 da Cons ti tu i ção, se há de 
ad mi tir se me lhan te in ter pre ta ção?

“Sr. pre si den te, che gou o tem po da re a ção, e não se con ten tam
os no bres de pu ta dos em que rer pa rar em 1834: quer-se re gres sar de 24 para
trás. Por que nes se tem po não se achou tão pe ri go so dar às pro vín ci as o que 
ago ra se lhes quer ti rar? Qu an do tra tou-se de re for mar a Cons ti tu i ção foi
em con se qüên cia de um cla mor ge ral de to dos os ân gu los do Impé rio, por que
as pro vín ci as dis tan tes oi to cen tas e mais lé guas, com tan tas ne ces si da des,
tan ta di fi cul da de de co mu ni ca ções, não po di am dis pen sar por mais tem po
o de sen vol vi men to des se gér men fe de ra ti vo, já con sa gra do na Cons ti tu i ção
do Esta do. Entre tan to a re a ção que apa re ceu ao tem po em que essa fa tal
idéia do re gres so foi pro cla ma da não se con ten tou em des tru ir o tra ba lho
da câ ma ra cons ti tu in te de 1834, mas que ir ain da mu i to para trás.

“Va mos ao art. 2º, an tes de en trar na aná li se des te ar ti go, fa rei
uma ob ser va ção: pa re ce que até há re ce io de se dar às as sem bléi as le gis la tivas
pro vin ci a is o tí tu lo que lhes com pe te. O ar ti go já so men te as cha ma as sem-
bléi as de pro vín cia; da qui a pou co se rão re du zi das a con se lhos ad mi nis tra-
tivos do go ver no. Ou tra ob ser va ção que jul go de ver fa zer é re la ti va à in venção
fe i ta de em pre ga dos ge ra is e em pre ga dos mu ni ci pa is ge ra is. Não pos so de ixar
de con fes sar que é uma dis tin ção ga lan te, para não cha mar ab sur da. Nos
Esta dos Uni dos exis tem, ou em pre ga dos fe de ra is, isto é, em pre ga dos da
União, ou em pre ga dos dos es ta dos; cre io que não há ou tra dis tin ção. Tri bu na-
is fe de ra is e tri bu na is dos es ta dos. Nes te pro je to, po rém, há uma idéia in te i-
ramen te nova, e vem a ser em pre ga dos ge ra is mu ni ci pa is e em pre ga dos ge ra is
pro vin ci a is; pa re ce que era o mes mo que di zer na ci o na is es tran ge i ros.

“Ou tra ob ser va ção ain da. Dada a in te li gên cia que o art. 2º es ta bele-
ce para o § 7º do art. 10, isto é, de que a atri bu i ção aí con fe ri da às as sem bléi-
as le gis la ti vas pro vin ci a is re duz-se a mar car o nú me ro dos tais em pre ga dos
ge ra is e mu ni ci pa is ge ra is, esse § 7º é a mais in sig ni fi can te do ato adi ci o nal.
E, com efe i to, se re cor re mos à clas se dos em pre ga dos ju di ci a is, os mais im -
por tan tes com pre en di dos nes te § 7º são os ju í zes de di re i to; mas já pelo § 1º
do mes mo art. 10, po den do as as sem bléi as pro vin ci a is le gis lar so bre a di vi são
ju di ciá ria, isto é, po den do cri ar as co mar cas que acha rem con ve ni en te, ti nham
im pli ci ta men te o di re i to de mar car o nú me ro dos ju í zes de di re i to. Por tan-
to, na clas se ju di ciá ria nada trou xe o §7º, ou qua se nada, que já não es ti ves-
se no §1º Na hi e rar quia ecle siás ti ca os em pre ga dos com pre en di dos no § 7º
são os pá ro cos; ora, ca ben do já pelo mes mo §1º do ar ti go às as sem bléi as
pro vin ci a is o nú me ro dos pá ro cos. Vê-se, pois, que a in te li gên cia dada pelo
ar ti go 2º do pro je to re duz o § 7º do ar ti go a uma re dun dân cia, inu ti li da-
de ou in sig ni fi cân cia.
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“Ora, eu de se jo que se con fron te im par ci al men te esta re dun dância,
inu ti li da de ou in sig ni fi cân cia, a que se pre ten de re du zir o § 7º, com o que
dis se an te on tem o no bre ex-mi nis tro da ma ri nha. Re ve lou-nos S. Exª que
em uma con fe rên cia de seus ami gos po lí ti cos, os do tem po em que se re for-
mou a Cons ti tu i ção, S. Exª se pro nun ci ou al ta men te con tra este §7º do art.
10, por jul gá-lo ina dap ta do às cir cuns tân ci as do país; que igual opo si ção lhe 
fi ze ram ou tras per so na gens que afi nal ce de rão; mas que en fim S. Exª, não
ten do po di do con vir em tal dis po si ção, e ten do ela sido apro va da, tais es crú-
pu los lhe trou xe ra que até veio a vo tar con tra a ado ção do ato adi ci o nal. Se,
pois, o no bre ex-mi nis tro nas suas con fe rên ci as com seus ami gos po lí ti cos
de en tão jul gou tão im por tan te esta dou tri na que não ad mi tiu tran si gên cia
al gu ma, ape sar de ce de rem ou tras per so na gens, não devo eu des ta cir cuns-
tân cia con clu ir que na in te li gên cia dos de pu ta dos cons ti tu in tes o § 7º era
um dos mais im por tan tes do ato adi ci o nal? Que o §7º não era uma inu ti li-
da de, po rém sim dis po si ção tão trans cen den te que a seu res pe i to não ad mitia
tran si gên cia al gu ma en tre as per so na gens que aliás pa re ci am es tar até ali de 
in te li gên cia e acor do? Esta de cla ra ção, de que to mei nota, me pa re ce su ma-
men te pre ci o sa para de mons trar que a in te li gên cia que se quer dar não é a
dos le gis la do res que o povo man dou a esta Casa com a mis são es pe ci al de
cri ar um Po der Le gis la ti vo pro vin ci al e mar car-lhe atri bu i ções.

"Entro ago ra na aná li se do § 7º, como está con ce bi do. Cre io que
quan do a mes ma lei a res pe i to dos mes mos ob je tos se ex pri me com os mes mos
ter mos pa re ce que her me ne u ti ca men te não se pode con clu ir se não que ela
quis de cre tar a mes ma, idên ti ca dis po si ção. Vejo que a Cons ti tu i ção no art. 15,
§ 16 de ter mi na. [Lê]: se, pois, a Cons ti tu i ção, mar can do nos sas atri bu i ções
so bre a cri a ção e su pres são de em pre gos, usa das mes mas pa la vras com que 
o ato adi ci o nal dá às as sem bléi as pro vin ci a is o mes mo di re i to, como se
pode ne gar às as sem bléi as pro vin ci a is fa zer o mes mo di re i to, como se pode
ne gar às as sem bléi as pro vin ci a is fa zer o mes mo que nós aqui, ten do elas
legis la ção idên ti ca pe los mes mos pró pri os ter mos? Cre io que esta iden ti dade
de ter mos, tra tan do do mes mo ob je to, sig ni fi ca a iden ti da de de idéi as que o 
le gis la dor quis ex pri mir.  Sr. pre si den te, noto mais que ain da há pou co tem po
a Assem bléia Ge ral se pro nun ci ou em di fe ren te modo. Aqui se le gis lou que
os ofi ci a is da guar da na ci o nal do mu ni cí pio ne u tro fos sem no me a dos pelo
go ver no. Ora, se a as sem bléia não se jul gou au to ri za da para le gis lar so bre a
guar da na ci o nal se não no mu ni cí pio ne u tro, é por que re co nhe ceu que ha via
atri bu i ções de ou tro po der, que são as as sem bléi as pro vin ci a is, a quem o
negó cio está co me ti do nas pro vín ci as. A este res pe i to, to das as pro vín ci as,
ou a ma i o ria de las, têm dado a mes ma in te li gên cia que a câ ma ra e a Assem -
bléia Ge ral têm dado. No Rio de Ja ne i ro não se le gis lou so bre isto? Cre io
mes mo que essa lei foi san ci o na da pelo no bre de pu ta do o sr. Pa u li no, ou
pelo sr. ex-mi nis tro da ma ri nha. Se o no bre de pu ta do foi quem san ci o nou
uma tal lei, já por este fato re co nhe ceu que no § 7º do art. 10 está com pre en-
di da uma fa cul da de mais am pla do que a de mar car o nú me ro dos em pre-
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gados. Como é que o no bre de pu ta do teve de ar re dar-se de um voto tão
so le ne? Nes sa oca sião de via ter exa mi na do a na tu re za des sas atri bu i ções
pro vin ci a is, e, com a vas ti dão de in te li gên cia que tem o no bre de pu ta do,
pro ce der na for ma da Cons ti tu i ção. Eis a in te li gên cia da ma i o ria das as sem-
bléias pro vin ci a is da ge ral e dos pró pri os au to res e de fen so res des te pro je to,
e que to dos es ta vam de acor do a dar a esse § 7º tal qual se acha nas suas
pa la vras. Como, pois, eu hei de con ven cer-me sem que apa re çam ra zões
que des tru am tan tas e tão res pe i tá ve is con vic ções? Como acre di tar que este
ar ti go tem ou tra in te li gên cia? São mis té ri os que não pos so pe ne trar! A
comis são quan do de sen vol veu es tas idéi as es ta be le ceu, vá ri as hi pó te ses e
diz: [Lê o pa re cer da co mis são.]

“Sr. pre si den te, quan to à pri me i ra hi pó te se, não acho in con ve ni-
en te; de cla ro-o, com fran que za, ape sar do que se pos sa di zer a este res pe i to. E,
se o in con ve ni en te é real, o meio de o re me di ar é ou tro. Se de um ar ti go da
Cons ti tu i ção re sul tam in con ve ni en tes, es tes re me de i am-se re for man do-o
pe los me i os cons ti tu ci o na is, e não é de ne ces si da de que seja este ar ti go por
isso in ter pre ta do con tra a li te ral dis po si ção das suas pa la vras. Se aca so a
assem bléia co nhe ces se que os có di gos de vi am ser uni for mes no Impé rio, e
o ato adi ci o nal de ter mi nas se o con trá rio, re sul ta ria a obri ga ção de pe dir ao
povo so be ra no a au to ri da de para re for mar este ar ti go do ato adi ci o nal.

“De via-se pri me i ra men te pro var que a in te li gên cia não era esta;
pode ha ver in con ve ni en tes, mas há o re mé dio, que é au to ri zar a Câ ma ra
dos De pu ta dos para re mo vê-los: faça-se isso pe los me i os le ga is e não
(permi ta-me di zer) re vo lu ci o na ri a men te.

[O ora dor lê a 2ª, 3ª e 4ª hi pó te ses do pa re cer da co mis são, e, con cor-
dan do com as con clu sões a este res pe i to, ain da in sis te em fa zer ver que os in con ve-
ni en tes re sul tan tes da pri me i ra hi pó te se só po dem ser re mo vi dos, se exis tem, re for-
man do-se a Cons ti tu i ção, e pas sa ao art. 3º do pro je to.]

“Sr. pre si den te, es ta be le ce este art. 3º a mes ma dis tin ção en tre
empre ga dos pro vin ci a is cri a dos por leis ge ra is e em pre ga dos pro vin ci a is
por leis pro vin ci a is, e diz que só a res pe i to des tas po dem as as sem bléi as
pro vin ci a is le gis lar quan to à no me a ção etc. Eu já de mons trei que tal dis tin-
ção não está no ato adi ci o nal; é as sim cre io po der con clu ir que tam bém o
art. 3º é ofen si vo da lei fun da men tal. Di rei mais. O § 11 do art. 10 au to ri zou
as as sem bléi as pro vin ci a is para le gis la rem so bre os ca sos e o modo de
no me a ção dos em pre ga dos pro vin ci a is, sem ex ce ção al gu ma. [Lê.] Ora, é sa -
bi do que mes mo an tes da re for ma cons ti tu ci o nal ha via gra ves des con ten ta-
men tos nas pro vín ci as, por ser pre ci so vir men di gar de tão lon ge à Cor te a
no me a ção de um juiz de di re i to, de um vi gá rio, de um pro fes sor, de um es -
cri vão etc.; e em 1831 a Assem bléia Ge ral com pe ne trou-se da im por tân cia
des tes in con ve ni en tes, e con ven ceu-se da ne ces si da de de pôr nas pro vín ci as
o re mé dio. Em con se qüên cia, na lei da re gên cia se faz a pri me i ra dis tin ção
en tre em pre ga dos ge ra is e pro vin ci a is, e se au to ri zou no art. 18 [lê] o que
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está hoje no § 7º e § 11 do art. 10 do ato adi ci o nal, os qua is não são mais do
que uma có pia do que está na lei da re gên cia, com pe que nas mo di fi ca ções.
Como esta lei fos se in te ri na, por vi go rar so men te du ran te a me no ri da de do
im pe ra dor, a Assem bléia Ge ral quis fa zer des ta dis po si ção uma le gis la ção
per ma nen te, e por isso é que vem o § 11 do art. 10. Mas os no bres de pu tados
dizem, e ar gu men ta rão que, se o § 11 con ce des se aos pre si den tes a no mea ção
dos ju í zes de di re i to, por exem plo, fi ca ria re for ma do o art. 102 da Cons ti tui-
ção, que não foi jul ga do re for má vel.

“Esta ra zão pro va de mais. Por tan to, se o § 3º do art. 102 diz que
a no me a ção do ma gis tra do com pe te ao im pe ra dor, o § 4º tam bém dá ao im -
pe ra dor o pro vi men to dos mais em pre gos; e, se tal ra zão pre va le ces se para
o 3º, de via tam bém pre va le cer para o § 4º: en tre tan to, eu cre io que os no bres
de pu ta dos não que re rão ne gar tam bém às pro vín ci as, ver bi gra tia, o di re i to
de no me ar os mes tres de pri me i ras le tras. A co arc ta da, pois, de ar ti gos da
Cons ti tu i ção re for má ve is, pro van do de mais, ne nhum peso me re ce. A lei de 
12 de ou tu bro de 1832, or de nan do aos ele i to res que man das sem a esta Casa
de pu ta dos com fa cul da de para cri ar um Po der Le gis la ti vo pro vin ci al (tais
são suas ex pres sões), vir tu al men te exi giu que o po der cons ti tu in te ti ves se a
am pli tu de de in ves tir o novo Po der Le gis la ti vo de tudo quan to po dem ser
atri bu i ções le gis la ti vas. Ci ta rei mais al guns exem plos que mos tram a de bi li-
da de da ar gu men ta ção con trá ria. O art. 13 da Cons ti tu i ção de le ga todo o
Po der Le gis la ti vo às suas câ ma ras, com a san ção do Impe ra dor: o art. 13
não foi jul ga do re for má vel, e se guir-se-ia daí que não te nham as as sem bléias
pro vin ci a is uma boa par te do Po der Le gis la ti vo!

“O art. 36 diz que a ini ci a ti va so bre im pos tos é da ex clu si va com -
pe tên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos; o art. 36 não foi jul ga do re for má vel: e
ha ve rá quem ne gue às as sem bléi as, não só o di re i to de ini ci ar, como o de
de cre tar im pos tos?

“Pas sa rei ago ra ao art. 4º do pro je to. Diz este ar ti go que na pa la vra
ma gis tra do não se com pre en dem os mem bros da re la ção e tri bu na is su pe ri o res.
O ato adi ci o nal § 7º do art. 11 diz. [Lê.] Ora, à vis ta des ta ge ne ra li da de, só se 
não com pre en de rão aqui os mem bros das re la ções e tri bu na is su pe ri o res se
eles não são ma gis tra dos; do con trá rio será tam bém este ar ti go uma ver da-
de i ra re for ma.

“Pas se mos ao art. 5º, que de cla ra que as as sem bléi as pro vin ci a is
pro ce dem como tri bu na is de jus ti ça quan do de cre tam a sus pen são ou de mis são
do ma gis tra do.

“Em pri me i ro lu gar ob ser va rei que nun ca li ou ouvi apli car-se o
verbo, de cre tar para ex pri mir uma fun ção de tri bu nal de jus ti ça; e me pa rece
que, se o ato adi ci o nal qui ses se con ver ter em cor pos ju di ciá ri os as as sem-
bléi as pro vin ci a is, di ria, em vez de – com pe te às as sem bléi as pro vin ci a is
de cre tar a sus pen são etc., – jul gar os ma gis tra dos, apli can do-lhes a pena de
sus pen são etc. A Cons ti tu i ção, po rém, es co lheu a fra se le gis la ti va ou ad mi-
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nis tra ti va, e su je i tou o ter mo ju di ciá rio. É dos Esta dos Uni dos que se trans -
plan tou para o Bra sil esta dis po si ção. Nos Esta dos Uni dos (na Cons ti tu i ção
Fe de ral, por exem plo) o Se na do é de cla ra do Tri bu nal de Jus ti ça para jul gar
to dos os em pre ga dos pú bli cos por ca u sa po lí ti ca (im pe ach ment), im pon do a
pena de de mis são e de cla ran do a ina bi li ta ção para ou tros em pre gos. Entre -
tan to, a par des ta dis po si ção, que tam bém re co nhe ce a Cons ti tu i ção par ti cu-
lar do es ta do de New York, vem aí ou tra dis po si ção do § 13 da se ção IV. É
esta dis po si ção que está co pi a da no ato adi ci o nal. Dá a Cons ti tu i ção de
New York nes te pa rá gra fo às duas câ ma ras si mul ta ne a men te o di re i to de
de cre tar a de mis são dos ma gis tra dos, cu jos tí tu los lhes dão o di re i to de con ti-
nu ar en quan to bem ser vi rem.

“A se gun da par te des te ar ti go diz que as as sem bléi as pro vin ci a is
só po de rão im por a pena de sus pen são ou de mis são no caso de cri mes a
que es tas pe nas es te jam im pos tas por leis cri mi na is an te ri o res. Ora, per mi-
ta-me V. Exª que eu com ba ta esta par te do ar ti go com um prin cí pio ge ral
con sig na do no pa re cer da co mis são que pro pôs este pro je to. [Lê.] Como,
pois com este prin cí pio quis a co mis são fa zer de pen den tes das leis da
União um ato das as sem bléi as pro vin ci a is? Não será isto tor nar man cas e
im per fe i tas suas atri bu i ções? Não pode, por exem plo, a Assem bléia Ge ral
por uma lei or di ná ria inu ti li zar com ple ta men te este ar ti go cons ti tu ci o nal,
mar can do para os cri mes dos ma gis tra dos em to dos os ca sos pe nas que não 
se jam a sus pen são ou a de mis são? Vê-se, pois, que a con ver são das as sem-
bléi as pro vin ci a is em tri bu na is de jus ti ça é mais uma in cons ti tu ci o na li da de
do pro je to.

“O art. 6º de cla ra que o de cre to da sus pen são deve ser for mu lado
de uma ma ne i ra es pe ci al. Na ver da de, se as as sem bléi as pro vin ci a is são
tribu na is da União, pode esta mar car, não só das fór mu las do jul ga men to,
como as das sen ten ças; mas uma di fi cul da de acho eu, e con sis te em que
pelo art. 11 [lê] com pe te às as sem bléi as pro vin ci a is de cre tar seus re gi men-
tos com cer tas e de ter mi na das ex ce ções; acres cen tar ou tras não é in ter pre-
tar, é evi den te men te re for mar.

“Art. 7º [Lê] Dá aos pre si den tes o di re i to de sus pen der os atos
le gis la ti vos que jul ga rem con trá ri os à Cons ti tu i ção. Este ar ti go é o fi lho
que ri do do re gres so, cujo ori gi ná rio au tor, o sr. ex-mi nis tro da Jus ti ça, já as sim
enten deu o ato adi ci o nal, e as sim o man dou exe cu tar pe los seus pre si den tes.
Se ele go ver nas se sem pre, até bem po di am dis pen sar este ar ti go os mes mos
se nho res apa i xo na dos do re gres so; mas, como po dem vir, e eu o es pe ro,
ad mi nis tra ções para quem a Cons ti tu i ção não seja le tra mor ta, con vi nha
decre tar-se a ver da de i ra in te li gên cia, se dú vi da pu des se ha ver a este res peito.
Eu me ex pli co.

“O Ato Adi ci o nal, de cla ran do o modo por que se ri am sub me ti dos
à san ção os atos le gis la ti vos pro vin ci a is, dis se que os pre si den tes ne ga ri am
a san ção quan do en ten des sem que es ses atos não con vi nham ao bem da
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pro vín cia. Tal vez por uma es pé cie de Po der Le gis la ti vo, não quis a Cons ti-
tu i ção de cla rar hi pó te ses em que as as sem bléi as pro vin ci a is fos sem-lhes
con trá ri as em seus atos. Quis que a fór mu la ge ral com que o pre si den te
ne gas se a san ção fos se com o pre tex to de que as leis não san ci o na das não
con vi nham aos in te res ses pro vin ci a is: as sim tam bém na Cons ti tu i ção, quan -
do su põe-se que o Impe ra dor não dê a san ção a uma lei ge ral (e note-se que
pode em al gum caso ser essa lei no ju í zo do Impe ra dor con trá ria à Cons ti-
tu i ção) se diz que o fará pela fór mu la che ia de cor te sia: – O Impe ra dor quer
me di tar. No art. 15 do ato adi ci o nal es tão, pois a re gra e a fór mu la ge ral para a
não san ção, quan do as leis são pela pri me i ra vez en vi a das ao pre si den te.

“O art. 16, po rém, é já para o caso de que rer a Assem bléia Pro vin ci al
por dois ter ços de vo tos fa zer pre va le cer sua opi nião so bre a do pre si den te:
o ato adi ci o nal dá esse cor re ti vo ao veto pre si den ci al, mas es ta be le ce duas
hi pó te ses, em que o pre si den te pos sa, a des pe i to do ju í zo da Assem bléia
Ge ral. Diz o art. [Lê.] Co nhe ceu o le gis la dor que, se se des se ao pre si den te a
facul da de de sus pen der to dos os atos le gis la ti vos pro vin ci a is em que se
pu des sem achar pre tex tos de ofen si vos dos in te res ses de ou tras pro vín ci as,
se ria isto uma gran de la ti tu de dada ao exe cu ti vo pro vin ci al: res trin giu,
pois, o le gis la dor essa sus pen são ao caso úni co do § 8º do art. 10, isto é,
quan to à lei re la ti va à na ve ga ção, es tra da, ou ou tra obra pú bli ca, que pos sa
tra zer dano a ou tra pro vín cia.

“Qu an to à ex ce ção re la ti va às leis que pos sam ofen der os tra ta dos,
bem se vê em pri me i ro lu gar que ela se li mi ta por sua na tu re za a pou cas leis
pro vin ci a is, em se gun do lu gar que era um re cur so in dis pen sá vel aos de le ga dos
do Po der Exe cu ti vo Ge ral, que tem o di re i to ex clu si vo de fa zer a guer ra e a paz,
e de tra tar com as na ções es tran ge i ras. Se esta res tri ção não hou ves se, po de ria,
ver bi gra tia, uma pro vín cia ma rí ti ma de cre tar tais me di das que trou xes sem ine vi-
ta vel men te a guer ra com al gu ma po tên cia es tran ge i ra. Mas se, além des tas duas
ex ce ções, tão res tri tas, tão li mi ta das, tão po si ti vas, se vai ain da acres cen tar uma,
e tão am pla como a que se acha con sig na da no ar ti go, me dirá V. Exª onde vão
as atri bu i ções das as sem bléi as pro vin ci a is, as suas ga ran ti as?.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Fi nal men te há o art. 8º [Lê] Já foi mu i to su fi ci en te men te pro va do
quan to ele é ab sur do, quan to é con trá rio à Cons ti tu i ção: des ne ces sá rio é
ajun tar as mi nhas vo zes às dos ora do res que tão de es pa ço so bre esta ma té ria
fa la rão. Li mi tar-me-ei a di zer: “Aqui está o ma i or dos ab sur dos, a ma i or das 
ex tra va gân ci as le gis la ti vas que te nham apa re ci do.”

“De ter mi nar que cer tos atos le gis la ti vos das as sem bléi as pro-
vin ci a is são con trá ri os à Cons ti tu i ção, e na mes ma lei de ter mi nar que fi cam
em vi gor es ses atos, isto não se po de rá apli car se não, ver bi gra tia, como uma
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tran sa ção com uma pro vín cia im por tan te. Qu an do há fa tos que pa re cem jus -
ti ficar bo a tos cre io que não es ta mos ini bi dos nes ta tri bu na de apre sen tar
es ses bo a tos. No pro je to ori gi nal ofe re ci do pela co mis são não apa re ceu este
ar ti go, com a de cla ra ção nova e mu i to cu ri o sa: – Fi cam em vi gor as dis po si ções
em con trá rio. Cre io mes mo que este ar ti go, pro pos to na 2ª dis cus são, foi re je i-
ta do, de cla ran do-se a ma i o ria da câ ma ra con tra tão ce re bri na dis po si ção; mas 
bo a tos cor re rão de que a re pre sen ta ção de Per nam bu co es ta va mu i to mal sa tis-
fe i ta com a in ter pre ta ção do ato adi ci o nal, por que ia re vo gar leis que es tão
em vi gor na que la pro vín cia, que aque la re pre sen ta ção su põe que têm fe i to
mu i to be ne fí cio, e que re vo gan do se po di am ca u sar aba los: diz-se mes mo
que o sr. mi nis tro da Gu er ra não era alhe io a esta opi nião; que em con se-
qüên cia uma tran sa ção se fez, a fim de que se res pe i tas sem es sas leis que se
re vo ga rão.

“Su po nho que se me lhan te modo de pro ce der não é de ma ne i ra
al gu ma ai ro so à Câ ma ra dos De pu ta dos: ou a cou sa con vém ou não; mas
legis lar-se com re ce io de cer tas in fluên ci as, le gis lar-se por tran sa ções a res -
pe i to do Ato Adi ci o nal, a res pe i to da Cons ti tu i ção, não acho mu i to de co ro-
so. Entre tan to, como a mi nha ra zão não me sub mi nis tra um só ra ci o cí nio
em apo io des ta dis po si ção, que acho ex tra va gan te, eis por que dou al gum
cré di to ao bo a to de que ela foi fe i ta por tran sa ção; e, como em tudo e por
tudo sou ad ver so a tran sa ções, é uma ra zão de mais para que eu vote con tra
a dis po si ção do art. 8º, ma ni fes ta men te ab sur da.

“Te nho dado em ge ral as ra zões em que me fun do para jul gar
con tra di tó rio, ab sur do, in co e ren te e an ti cons ti tu ci o nal o pro je to em dis cussão.
Voto, por tan to, para que as sim se jul gue, e en tran do ele em nova dis cus são
se emen dem es ses ab sur dos, in co e rên ci as, con tra di ções, que re sul ta ram de
sua in cons ti tu ci o na li da de pro va da.”

Jor nal do Co mér cio de 11 de ju nho de 1839.

VI
A MAIORIDADE

No meio des tas lu tas, che ga mos ao ano da ma i o ri da de do Sr. D.
Pe dro II – 1840.

O prin cí pio de que o rei não pode fa zer mal nun ca es te ve em
mais pro ve i to so re le vo do que du ran te a me no ri da de do sr. D. Pe dro II.

Em todo esse pe río do os er ros das câ ma ras, das re gên ci as, dos
re gen tes e dos mi nis tros pre ju di ca vam so men te o ele men to po pu lar, de que 
eram fi lhas es sas en ti da des.

As de sor dens do pri me i ro re i na do es ta vam em 1840 como que
apa ga das da me mó ria dos con tem po râ ne os.

E as de ma si as do go ver no pes so al, que ha vi am acar re ta do a ani -
ma da ver são na ci o nal con tra o sr. D. Pe dro I, com ple ta men te es que ci das.
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Ape nas se es tu da va a his tó ria do pas sa do na de vo ta pa li nó dia
que can ta vam pe ni ten tes, e, ba ten do no pe i to, al guns co ri fe us (ou tro ra) do
li be ra lis mo.

Os re a lis tas do bom ve lho tem po, evo ca dos com pla cen te men te
pe los no vos con ver sos, ba ti am pal mas na es pe ran ça de ve rem re er gui dos os 
al ta res da ido la tria.

Acre di ta vam sin ce ra men te que o pres tí gio da re a le za ha via de
re pa rar, como por en can to, os es tra gos pro du zi dos pelo go ver no da ple be.

Con ta vam que se ri am su fo ca das para sem pre nos sas dis sen ções
in tes ti nas, e que te ría mos de des fru tar a ida de do ouro.

Apla u di am an te ci pa da men te as fes tas na ta lí ci as com as chu vas
de gra ças e con de co ra ções que são o seu in se pa rá vel cor te jo.

E os oli gar cas apro ve i ta ram o tem po, pro cu ran do en ra i zar o seu
omi no so do mí nio, es tu dan do a ma ne i ra de se fa ze rem ho mens ne ces sá ri os
e be ne mé ri tos do Impé rio, na sua qua li da de de res ta u ra do res da mo nar quia
e ex clu si vos de vo tos da boa ca u sa.

Por sua par te, os li be ra is bem sa bi am quan to ter re no ti nham
perdi do nos úl ti mos anos.

E nos seus aper tos e em ba ra ços so nha vam en car nar-se na mo nar-
quia, e ini ciá-la no ma ne jo ho nes to do go ver no.

Era o de si de ra tum que ha via fa lha do sob a re gên cia e re gen tes
popu la res.

E por acor do uni ver sal apa re ceu a idéia de de cre tar-se um su pri-
men to de ida de para o jo vem Impe ra dor.

Opu nha-se à Cons ti tu i ção, que é ter mi nan te no seu art. 121: “O
Impe ra dor é me nor até a ida de de de zo i to anos com ple tos.”

Por esse pe que no em ba ra ço não se de i xa vam pren der os oli gar cas.
Ao con trá rio, o seu pla no con fes sa do era apa re lhar a má qui na do 

go ver no for te, para en tre gá-la no mi nal men te ao Impe ra dor me ni no.
Em nome das sim pa ti as que de sa fi a va o ór fão da na ção, não eles

con fis can do uma a uma as ga ran ti as con sa gra das no pac to fun da men tal.
Eram os pre pa ra ti vos do seu pro je to de ma i o ri da de.
Mas, se a ma i o ri da de fos se ini ci a da em lei or di ná ria pe los li be rais,

era qua se cer to que a lei se ria com ba ti da pe los con ser va do res em nome da
Cons ti tu i ção.

Da Cons ti tu i ção que eles aca ba vam de ras gar vi o len ta men te na
in ter pre ta ção do ato adi ci o nal!

A ma i o ri da de só po de ria ter o cu nho da cons ti tu ci o na li da de se
fos se ini ci a da e de cre ta da por essa oli gar quia te ne bro sa, que, apo i a da no
po der e no di nhe i ro dos tra fi can tes da cos ta d’ Áfri ca, a cu jas em pre sas se
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as so ci a ra, co me ça va, se gun do a fra se de um apro ve i ta do neó fi to, a plan tar
na cor te o seu fu tu ro.

E que, pos ta à mar gem a Cons ti tu i ção, pre pa ra va ou sa da men te
as má qui nas de guer ra que de vi am as se gu rar-lhes, e de fato lhes as se gu raram,
o do mí nio em nome do sr. D. Pe dro II.

O Par ti do Li be ral ha via re co nhe ci do o gra vís si mo pe ri go da
situ a ção.

A ver da de do sis te ma cons ti tu ci o nal es ta va ame a ça da pela tra ma
oli gár qui ca.

A lei da in ter pre ta ção an tes da anu la ção do Ato Adi ci o nal era a
pre cur so ra da lei in cons ti tu ci o nal de 3 de de zem bro de de 1841, da res ta u-
ra ção in cons ti tu ci o nal do Con se lho de Esta do, e das mais ar ma di lhas le gis-
la ti vas que con fis ca rão as li ber da des pú bli cas em pro ve i to da oli gar quia.

E que fi ze ram a des gra ça e se la ram o opró brio do pre sen te re i na do.
A es co lha do li be ra lis mo ver da de i ro é a es co la da le ga li da de e da 

or dem bem en ten di da.Mas cum pre con fes sar que cir cuns tân ci as se dão em
que a le tra da lei mata e o es pí ri to vi vi fi ca.

"Para apro ve i tar-se uma oca sião fu gi ti va de fa zer o bem do
país, diz Jef fer son, é lí ci to ir além da Cons ti tu i ção. Nes tes ca sos, os
re pre sen tan tes da na ção, se in ter pre tam bem as ne ces sida des
pú bli cas, de vem pres cin dir de su ti le za me ta fí si cas, e, ar ris can-
do-se como fiéis man da tá ri os, pe dir de po is à so be ra nia na ci o nal
um bill de in de ni da de. Se o fato pra ti ca do é ver da de i ra men te útil 
e ho nes to, a na ção não de sa pro va rá o pro ce di men to dos seus
man da tá ri os, e o bill de in de ni da de, tor nan do mais sa li en tes os tra -
ços da se pa ra ção da li nha dos po de res, lon ge de en fra que cer,
con so li da rá a Cons ti tu i ção."
De con for mi da de com a sã dou tri na que aca bo de ci tar, jus ti fi cados

se de vem con si de rar os li be ra is bra si le i ros se, na de plo rá vel si tu a ção que
está des cri ta, ape la rão para um Gol pe de Esta do par la men tar, pro cla man-
do, ape sar da Cons ti tu i ção, a ma i o ri da de do Impe ra dor, e pro cu ran do iden ti fi-
car com a gló ria do re i na do a sal va ção das ga ran ti as cons ti tu ci o na is.

Pen sa vam os li be ra is que Sua Ma jes ta de o Impe ra dor po dia ser o 
ins tru men to pro vi den ci al que fi zes se res va lar o gol pe li ber ti ci da e que brar
as tá bu as de pros cri ção das ga ran ti as cons ti tu ci o na is.

Ofe re cen do o seu apo io ao Impe ra dor me nor, os li be ra is eram
sin ce ros e pro cu ra vam as sim di ri gir no sen ti do dos seus prin cí pi os a po lí ti ca
do Se gun do Re i na do. Não ti nham pen sa men to re ser va do. Esta va lon ge da
idéia dos li be ra is bra si le i ros o exem plo des sa opo si ção fa mo sa que, como
diz H. He i ne, du ran te a res ta u ra ção pro tes tou em Fran ça que se con ten ta va
com a car ta, que de po is da re vo lu ção de ju lho alar de a va ter re pre sen ta do
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quin ze anos uma far sa, que aliás con ti nu a va, fa zen do-se com vi sí vel iro nia
e ma ni fes ta re pug nân cia, com par sa da re a le za.

Eram unís so nos. No dia 2 de de zem bro de 1838, na ci da de do
Ser ro; os con ser va do res fa zi am a fes ta de par ti do, em que os li be ra is nada
ti nham que ver.

E no meio dos seus can ta res es tou rou en tre eles a pro fe cia da
mai o ri da de, por par te de um li be ral, como sím bo lo e ban de i ra de todo o
par ti do li be ral do im pé rio.

Empu nha o ce tro teu, oh! ma jes ta de!
Esma ga o ne po tis mo, a pre po tên cia,
O re gres so, o ter ror, a ini qüi da de.
Que seja, o fi lho, oh! que i ra a Pro vi dên cia!
O de fen sor, o he rói da li ber da de,
Bem como o pai o foi da in de pen dên cia

Assim aca ba va um so ne to re ci ta do por meu fa le ci do ir mão, o sr.
Ho nó rio Be ne di to Oto ni, no te a tro le van ta do pe los con ser va do res, e onde
eles jul ga vam es tar sós.

Nes ta dis po si ção dos es pí ri tos abriu-se a ses são le gis la ti va em
1840.

Uma as so ci a ção se for mou com o com pro mis so con fes sa do de se
le var a efe i to a ma i o ri da de.

Cre io que o pri me i ro mo tor da idéia foi o se na dor Alen car, em
cuja casa a as so ci a ção ce le brou to das as suas ses sões.

Qu a tor ze éra mos os con fe de ra dos, seis se na do res e oito de pu ta dos.
Entre os se na do res con ta vam-se Ver gue i ro, José Ben to e Alen car;

en tre os de pu ta dos dois Andra das e Ma ri nho, além de um ilus tre ve te ra no
da in de pen dên cia, que ti ve ra a pri o ri da de da idéia, pro pon do-a dois anos
an tes em casa de Álva res Ma cha do. Além do meu hu mil de nome só me
con si de ro au to ri za do para de cli nar os da que les que já per ten cem à his tó ria.

Com os fins con fes sa dos, a me di da só po dia atin gir o seu alvo se
ob ti vés se mos pre vi a men te o acor do e a be ne vo lên cia do Impe ra dor.

Nes te pres su pos to, de li be rou-se na pri me i ra ses são, an tes de
tudo, son dar o âni mo de Sua Ma jes ta de.

Os Andra das fi ca ram en car re ga dos de o fa zer por in ter mé dio de
pes so as alto co lo ca das, e que ti nham aces so jun to de Sua Ma jes ta de.

De li be rou-se mes mo que a fór mu la mis si va, que de via re du zir-se
a es tes res tri tos ter mos:

“Os Andra das e seus ami gos de se jam fa zer de cre tar pelo cor po
le gis la ti vo a ma i o ri da de de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al; mas nada ini ci a ram
sem o con sen ti men to de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al.”
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“Qu e ro e es ti mo mu i to que esse ne gó cio seja re a li za do pe los Andra das e 
seus ami gos.

”Tal a res pos ta im pe ri al que trou xe a Antônio Car los um dos
em ba i xa do res. Era o gen til-ho mem Ben to Antônio Va hia, que no dia 2 de
de zem bro des se mes mo ano, em re mu ne ra ção do ser vi ço que pres tou ao
clu be ma i o ris ta, foi des pa cha do con de de Sa ra puí.

O gen til-ho mem Va hia teve por co le ga na de li ca da mis são que se 
lhe con fi ou ou tro ca va le i ro de igual hi e rar quia, e que tam bém foi des pa cha do
ti tu lar no mes mo dia.

Além des tes, um dos de pu ta dos con fe de ra dos para a ma i o ri da de
es ta va en car re ga do de vi si tar re pe ti das ve zes o pa lá cio de São Cris tó vão,
para se as se gu rar das boas dis po si ções do Impe ra dor.

Des de que ti ve mos o as sen ti men to im pe ri al me te mos mãos à obra.
Dis cu tiu-se na re u nião um pro je to de ma i o ri da de des de já acom pa-

nha do com di ver sas pro vi dên ci as, e en tre elas a cri a ção de um Con se lho de
Esta do.

Por pou co que esta me di da era o pomo da dis cór dia no clu be
ma i o ris ta.

Já ex pli quei em ou tra par te a im por tân cia que dou ao art. 32 do
ato adi ci o nal. Foi no meu en ten der uma gran de con ces são às idéi as de mo-
crá ti cas e anu lou com ple ta men te o Po der Mo de ra dor. O fa le ci do mon senhor
Ma ri nho ti nha as mes mas idéi as.

Era, pois, im pos sí vel que nos su je i tás se mos a ad vo gar nas câ maras
um pro je to que con tra ri a va nos sas mais que ri das as pi ra ções.

Ma ri nho era um ali a do pres ti mo so, de quem o clu be não po dia
pres cin dir.

Por con si de ra ção para com ele e bon da de para co mi go, o clu be
de li be rou des ta car as duas idéi as e apre sen tá-las em pro je tos se pa ra dos – ma i o-
ri da de e Con se lho de Esta do.

Assim tra ba lhá va mos una ni me men te para a ma i o ri da de, e nos
se pa ra ría mos se gun do a con vic ção de cada um na lei do Con se lho de Esta do.

Os dois pro je tos ge ra is fo ram re di gi dos na re u nião em o dia 12 de
maio de 1840 e no dia se guin te fo ram sub me ti dos à con si de ra ção do Se na do.

PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA DECLARAR A MAIORIDADE

Ses são em 13 de maio de 1840
“Arti go úni co. O sr. D. Pe dro II, im pe ra dor cons ti tu ci o nal e

defen sor per pé tuo do Bra sil, é de cla ra do ma i or des de já.
Antô nio Fran cis co de Pa u la Ho lan da Ca val can ti de Albu quer que. –

José Mar ti ni a no de Alen car. – Fran cis co de Pa u la Ca val can ti de Albu quer que. –
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José Ben to Fer re i ra de Melo. – Antô nio Pe dro da Cos ta Fer re i ra. – Ma nuel Iná cio
de Melo e Sousa.”

Ti nha-se de li be ra do no clu be so li ci tar para o pro je to da ma i o ri-
da de a as si na tu ra do mar quês de Pa ra na guá, que se in cul ca va o mo nar quista
por ex ce lên cia, mas que não co mun ga va com a oli gar quia. O mar quês de cla rou
que não as si na va, mas com pro me teu-se a ad vo gar sua ado ção na tri bu na,
como efe ti va men te o fez, ape sar de não ter sido a dou tri na im pug na da.

Enquan to pen dia de de ci são do Se na do o pro je to de ma i o ri da de,
o de pu ta do Car ne i ro Leão, para me lhor fa zer pres são so bre a câ ma ra vi ta lí cia,
mo ti vou na câ ma ra tem po rá ria um pro je to de re for ma da Cons ti tu i ção, au to ri-
zan do os ele i to res da se guin te le gis la tu ra a da rem po de res cons ti tu in tes aos 
no vos de pu ta dos para re for ma rem o art. 121, que mar ca a épo ca da ma i o ri-
da de do mo nar ca.

A dis cus são abriu-se; e, como te nho já ex pos to meus prin cí pi os e
modo de en ca rar a ques tão, está cla ro qual terá sido o meu pro ce di men to
nes ta even tu a li da de.

Qu an do ora do res dis tin tos trou xe ram para o cam po da ar gu-
men ta ção su ti le zas me ta fí si cas, e pre ten de ram pro var que a dis pen sa da
ida de im pe ri al ca bia nas fa cul da des or di ná ri as da le gis la tu ra, os prin cí pi os
pu de ram mais no seu es pí ri to do que a con si de ra ção que eu tri bu ta va e
tribu to ain da às ilus tra ções que as sim se enun ci a vam.

No Jor nal do Co mér cio de 18 de ju lho de 1940 vem o dis cur so em
que mais de ta lha da men te me ex pli quei a res pe i to.

Dis se eu:
“Sr. pre si den te, eu es ta va re sol vi do a não to mar par te no pre sente

de ba te, por que ora do res mu i to aba li za dos já de an te mão se ha vi am em pe-
nha do, mes mo an tes de co me çar a dis cus são do pro je to, em ana li sá-lo e ha vi am
anun ci a do a in ten ção em que es ta vam de fazê-lo, como têm fe i to, com
pro fun di da de de co nhe ci men tos e de ilus tra ção, que eu nem de lon ge po derei
imi tar.

“Entre tan to, sr. pre si den te, fui obri ga do a pe dir a pa la vra, pro-
vo ca do pelo no bre de pu ta do 2º se cre tá rio, cha ma do a ter re i ro e in ter ro ga do
so bre mi nhas opi niões an ti gas a este res pe i to; fui por con se qüên cia for ça do
a pe dir a pa la vra para to mar par te na pre sen te dis cus são: en tra rei, pois,
nela, e se rei o mais re su mi do que for pos sí vel, dan do a mi nha opi nião a res pe i to
do pro je to, a res pe i to de al guns tó pi cos que se têm aven ta do nes ta Casa, e
al gu mas res pos tas às ob ser va ções que têm apa re ci do.

“Sr. pre si den te, eu voto con tra o pro je to que está em dis cus são
por que é in te i ra men te inú til e não pre en che os fins que se diz ter em vis ta
com a sua apre sen ta ção. Quer o pro je to quer os ele i to res que têm de no mear
os de pu ta dos da le gis la tu ra que há de co me çar em 1842 lhes con fi ram nas
pro cu ra ções es pe ci al fa cul da de para re for mar a Cons ti tu i ção no ar ti go que
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diz res pe i to ao ter mo da me no ri da de do mo nar ca: en tre tan to, sr. pre si dente,
a le gis la tu ra de 1842, na for ma da Cons ti tu i ção, está con vo ca da des de o dia
3 de ju nho; e na for ma da lei de 29 de ju lho de 1828 no § 1º, no pra zo de seis 
me ses, con ta dos da épo ca em que o de cre to da con vo ca ção che gar às di fe-
ren tes pro vín ci as, as ele i ções de vem es tar ul ti ma das. É ver da de que S. Exª o 
sr. mi nis tro da Jus ti ça já de cla rou no Se na do que ha via re co men da do aos
pre si den tes das pro vín ci as que ti ves sem em con si de ra ção na exe cu ção da
lei o pro je to que se acha va no Se na do, es pa çan do as ele i ções.

“Mas, sr. pre si den te, nem a in ten ção do go ver no, se gun do se
expres sou o mi nis tro da Jus ti ça, era que se es pa ças se con tra a lei o pra zo
das ele i ções além de seis me ses, nem as cir cuns tân ci as atu a is são hoje aque las
sob as qua is fez esta de cla ra ção o sr. mi nis tro da Jus ti ça.

“Qu a se dois me ses são pas sa dos da con vo ca ção res tam, por tan-
to, ape nas qua tro me ses, den tro dos qua is se tem de ul ti mar as ele i ções nas
pro vín ci as mais lon gín quas, como o Pará e Mato Gros so. Por con se qüên cia,
será pos sí vel que esta lei que dis cu ti mos che gue a es tas pro vín ci as an tes de
se fa ze rem as ele i ções? Evi den te men te é im pos sí vel. O es pa ça men to das
ele i ções aca ba de ser re je i ta do na câ ma ra vi ta lí cia, ten do-se vol ta do ali, não
só con tra o ar ti go que de ter mi na que as ele i ções se não fa çam se não no ano
de 1841, como con tra to das as ou tras pro vi dên ci as, à ex ce ção de uma, que
se acha vam con sig na das na que le pro je to. Por con se qüên cia, já o Se na do in -
ter pôs a sua opi nião a res pe i to do es pa ça men to da ele i ção; e, se o cur to pra -
zo mar ca do pela Cons ti tu i ção e pela lei re gu la men tar res pec ti va não per mi-
te que, ain da no caso de pas sar o pro je to que se acha em dis cus são pe los
trâ mi tes exi gi dos na Cons ti tu i ção, che gue ele a tem po de po de rem os ele i to-
res con fe rir po de res es pe ci a is aos de pu ta dos da se guin te le gis la tu ra, é evi -
den te que o pro je to é in te i ra men te oci o so, é inú til. Nem vejo ra zão para que 
nos ocu pe mos de um pro je to que não pre en che os fins a que se des ti na.

“É ver da de que o no bre au tor do pro je to e os no bres de pu ta dos
que o de fen de rão, ad vo ga rão na Casa o es pa ça men to das ele i ções; mas eu
te nho de la men tar uma con tra di ção bem fla gran te a este res pe i to, e é que os 
ali a dos dos no bres de pu ta dos de fen so res do pro je to, que for mam a ma i o ria
no Se na do, não fi zes sem pas sar ali o es pa ça men to das ele i ções! Os ali a dos
do Mi nis té rio atu al, os ali a dos do no bre de pu ta do au tor do pro je to, já de
an te mão ha vi am de cla ra do no Se na do que não que ri am este pro je to. Ora, à
vis ta des tes su ces sos, eu bem po dia ca pi tu lar este pro je to como uma ali can-
ti na par la men tar, ten den te uni ca men te a fa zer cair na ou tra Câma ra,
como já se dis se, ou tro pro je to que se te mia.

“Sr. pre si den te, os no bres de fen so res do pro je to pa re ce que hoje
to mam o con se lho que Fili pe II dava aos es ta dis tas; di zia este mo nar ca que
o ho mem po lí ti co de via cons tan te men te vol tar as cos tas para o alvo a que
pre ten dia che gar, e que de via pro ce der como os re ma do res, que, sen ta dos
nos seus ban cos, vol tam as cos tas para onde a for ça de seus bra ços im pe le a
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em bar ca ção. Sem dú vi da, à vis ta do su ces so ocor ri do na ou tra Câ ma ra, de
se re je i tar o es pa ça men to, à vis ta da im pos si bi li da de em que es ta mos de
que te nha lu gar, pela re for ma exi gi da no pro je to, a ma i o ri da de, é evi den te
que os de fen so res do pro je to, con for me Fe li pe II acon se lha aos es ta dis tas
que pro ce dam, fa zem como os re ma do res; vol tam as cos tas para o alvo a
que pre ten dem atin gir; mas re mam para ele. Os no bres de fen so res do pro jeto
vol tam pru den te men te a cara para S. Cris to vão, mas re mam para a rua dos
Arcos. (Ri sa das e apo i a dos.)

“Sr. pre si den te, a isto po de ria eu li mi tar-me pelo que diz res pe i-
to ao pro je to; na Casa tem-se já dis cu ti do su fi ci en te men te qual o meio de fa -
zer ter mi nar o pro vi só rio atu al, qual o meio mais con ve ni en te e cons ti tu ci o-
nal para ele var-se ao tro no o sr. D. Pe dro II; o no bre de pu ta do pela pro vín-
cia de Mi nas Ge ra is, fa zen do ver que a ida de de 18 anos é a mais apro pri a-
da em ge ral para ter mi nar a me no ri da de, en tre tan to vo tam pelo pro je to.

“Se a ida de de 18 anos é a mais apro pri a da para ter mi nar a me -
no ri da de do mo nar ca, por que a ra zão vo tam os no bres de pu ta dos por um
pro je to que ten de a en cur tar este pra zo, que os no bres de pu ta dos re ve la as
suas con vic ções, re ve la que os no bres de pu ta dos es tão per su a di dos, à vis ta
da mar cha dos ne gó ci os pú bli cos, que não é mais pos sí vel que o mes mo
bra ço que hoje di ri ge o leme do es ta do con ti nue. (Apo i a dos.)

“Sr. pre si den te, eu en tro com al gu ma di fi cul da de nes ta ques tão,
por que tem al gu ma co i sa de pes so al a res pe i to da von ta de ir res pon sá vel.
Mas em pri me i ro lu gar eu vejo que a Cons ti tu i ção de cla ra ir res pon sá vel o
re gen te, não o de cla ra in vi o lá vel; por con se qüên cia, per mi te que se dis cu ta
o seu com por ta men to: em se gun do lu gar te nho os pre ce den tes dos no bres
de pu ta dos que hoje for mam a ma i o ria. (Apo i a dos.) Cons tan te men te na le gis-
la tu ra pas sa da se dis cu tiu a ma ne i ra mais ou me nos cons ti tu ci o nal por que
a von ta de ir res pon sá vel de en tão se di ri giu no exer cí cio do seu alto em pre go.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Ora, sr. pre si den te, à vis ta des tas con si de ra ções e de to das que
re sul tam dos fa tos que ex pus, fa tos não meus, não do lado a que per ten ço,
mas de ou tras pes so as que têm es ta do em con ta to com o go ver no atu al, não 
re sul ta que es ta mos nas cir cuns tân ci as as mais me lin dro sas e de li ca das em
que o país tal vez se te nha acha do, e que será pre ci so al gu ma me di da que
remo va os ma les que nos es tão imi nen tes? Cre io que des tas ob ser va ções
evi den te men te se con clui a con ve niên cia de de cre tar-se a ma i o ri da de do
mo nar ca, e que so men te pela ma i o ri da de do mo nar ca po dem ces sar-se os
ma les pú bli cos.

Por tan to, se a de cre ta ção des ta me di da não pode ter lu gar pe los
me i os que o pro je to in di ca, e se, ain da que pu des se ter lu gar, não sei se nos sos
ma les ad mi tem uma de mo ra de dois anos.
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“Os Srs. Qu a dros Ara nha e Andra da: – Apo i a do.
“O SR. OTTONI: – … cre io que nes tas cir cuns tân ci as de ve ria a

câma ra, quan do se apre sen tas se um pro je to dis pen san do os anos que restam
para com ple tar-se a ma i o ri da de do mo nar ca, de ve ria sem dú vi da to mar
so bre si a res pon sa bi li da de que des se seu ato pu des se pro vir e de cre tar a
dis pen sa.

“Sr. pre si den te, eu não pre ten do en trar na dis cus são da cons ti tu-
ci o na li da de do art. 121 da Cons ti tu i ção. Entre tan to, as mi nhas opi niões a
este res pe i to es tão con sig na das em um dis cur so que o no bre de pu ta do pela
pro vín cia de Mi nas Ge ra is teve a bon da de de tra zer à Casa; e a câ ma ra há
de per mi tir que eu leia duas li nhas des se dis cur so, onde bem ex pres sa mente
se dá a en ten der qual é mi nha opi nião. Eu dis se na Assem bléia Le gis la ti va
pro vin ci al de Mi nas Ge ra is, tra tan do de um ar ti go que está nas cir cuns tân ci as
do art. 121 da Cons ti tu i ção: “Se o ar ti go da Cons ti tu i ção (o que exi ge a ida de
de 25 anos para o pa ren te mais pró xi mo do Impe ra dor po der as su mir a
regên cia) não tem ca rá ter de cons ti tu ci o nal, en tão não há na Cons ti tu i ção
al gu ma dis po si ção que seja cons ti tu ci o nal, e tudo está à dis cri ção e mer cê
da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va.”

“Sr. pre si den te, a con si de ra ção que mais tem in flu í do no meu
es pí ri to para emi tir este voto, e que ain da hoje me obri ga a sus ten tar esta
mi nha opi nião, ape sar de meus ar gu men tos tão lu mi no sos que têm sido
apre sen ta dos pe los se nho res do meu lado, e ape sar de ter sido dis cu ti da
com tan to sa ber a ques tão da cons ti tu ci o na li da de do ar ti go; a con si de ra ção
de con ve niên cia, digo, que me obri gou e me obri ga a in sis tir nes ta opi nião
que pro fes so é o re ce io de que a Assem bléia Ge ral abu se de um pre ce den te
des ta na tu re za, e que i ra re for mar ou tros ar ti gos da Cons ti tu i ção a pre tex to
de que não são cons ti tu ci o na is. Foi sem pre a mi nha opi nião que era cons ti-
tu ci o nal tudo que es ta va na Cons ti tu i ção, mes mo ape sar do dis pos to no art. 
178. Se nós for mos que rer en ten der li te ral men te o art. 178 da Cons ti tu i ção,
achar-nos-emos a res pe i to de qua se to dos os ar ti gos nos mes mos em ba ra ços
em que se tem acha do os ora do res do lado opos to, para res pon der aos ar-
gu men tos dos ora do res do lado a que per ten ço, que sus ten tam que o ar ti go
não é cons ti tu ci o nal.“Qu an do se tra tou da re for ma do ato adi ci o nal e em
ou tras oca siões te nho-me pro nun ci a do con tra a oni po tên cia par la men tar;
te nho de cla ra do que de ve mos con si de rar cons ti tu ci o nal tudo que exis te na
Cons ti tu i ção, não obs tan te a le tra do art. 178, e que nun ca de vía mos ad mi tir
re for ma de um ar ti go da Cons ti tu i ção a pre tex to de que não era dis po si ção
cons ti tu ci o nal, pe los in con ve ni en tes e abu sos que da qui po dem ori gi nar-se.
Por con se qüên cia, quan do apa re cer o pro je to de ma i o ri da de de Sua Ma jes-
ta de, o Impe ra dor, eu vo ta rei por ele, mas pela ra zão de sua con ve niên cia
(apo i a dos), pon do de par te a ques tão de cons ti tu ci o na li da de; por que, se gundo
os meus prin cí pi os, em cer tas cir cuns tân ci as e oca siões, pode o exe cu tor das 
leis e da Cons ti tu i ção to mar sob sua res pon sa bi li da de o não pro ce der in te i-
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ra men te de acor do com a le tra e mes mo es pí ri to da lei, quan do mo ti vos
mu i to po de ro sos jus ti fi cam este seu pro ce di men to. Diga a mi nha opi nião
fran ca men te, e quan do apa re cer em dis cus são na Casa um pro je to a este
res pe i to to ma rei fran ca men te so bre mim a res pon sa bi li da de, e di rei à na-
ção: “A mi nha con vic ção me diz que este ar ti go é cons ti tu ci o nal; eu te nho
re ce io de que a Assem bléia Ge ral en tre na dis cus são de qua is são os ar ti gos
cons ti tu ci o na is e de qua is não o são; en tre tan to o go ver no atu al pela ma ne i-
ra por que pro ce de abis ma a na ção: o meio cons ti tu ci o nal que sim pa ti za ria
mais com meus prin cí pi os, e que se acha con sa gra do na Cons ti tu i ção, é ine xe-
qüível, por que não cabe no tem po; e, quan do não seja ine xe qüí vel, tra rá em re -
sul tado to mar-se a me di da da qui a dois anos, quan do a na ção pre ci sa de re -
mé dio ime di a to, quan do dois anos são bas tan tes tal vez, ou an tes quan do
dois são bas tan tes de cer to para aca bar-se de per der a na ção.”

“Nes tas cir cuns tân ci as, eu, pos to aqui por meus cons ti tu in tes
para ve lar na guar da da Cons ti tu i ção das leis, tomo so bre mim esta res pon-
sa bi li da de de emi tir um voto, não no ri gor dos meus prin cí pi os, não mu i to
de acor do com os meus prin cí pi os, mas por que as cir cuns tân ci as da na ção o 
exi gem.

“À vis ta des ta de cla ra ção fran ca e leal, os meus cons ti tu in tes
deci di rão se obrei bem ou mal; eles, ou me da rão o bill de in de ni da de, ou,
lan çan do-me fora dos ban cos des ta casa, ma ni fes ta rão que de sa pro vam e
que cen su ram o meu pro ce di men to.

“Sr. pre si den te, cre io que, se a le gis la tu ra bra si le i ra, che ga da à épo ca
da ma i o ri da de, dis ses se ao Bra sil: “Eis aqui a Cons ti tu i ção com o art. 121 in ta to;
en ten di que este ar ti go era cons ti tu ci o nal e tive es crú pu los (ape sar de que o
povo lhe po dia res pon der: “Não ti ves te tan to es crú pu lo quan do tra tas te de
refor mar o ato adi ci o nal!!.” Mas que ro por isto de par te), tive es crú pu los de
tocar nes te ar ti go, que jul guei cons ti tu ci o nal, en ten di do res tri ta men te; en tre-
go-vos, por tan to, a Cons ti tu i ção nes ta par te ao me nos do art. 121 in tac ta. Mas o
Rio Gran de per deu-se, a con fla gra ção con ti nua em todo o orbe bra si le i ro; a
bancar ro ta bate à por ta; e en tre tan to não pu de mos evi tar isto, por que o re gen te,
que to mou pos se no ano de 1838, ti nha di re i to ad qui ri do, como nos dis se um
ilustre ju ris con sul to on tem, a go ver nar o Bra sil por qua tro anos; e, como nos 
dis se ou tro no bre de pu ta do de Per nam bu co hoje, por que a Câ ma ra dos
De pu tados, ou os de pu ta dos ad qui ri rão o di re i to de ser de pu ta dos por qua tro
anos, e, se aca so a ma i o ri da de do mo nar ca ti ver lu gar des de já, pos ter gam-se os
nos sos di re i tos ad qui ri dos, pode ha ver al gu ma dis so lu ção, e nós per de mos
o di re i to de ser de pu ta dos por qua tro anos. (Ri sa das.)

“Cre io, sr. pre si den te, que o povo bra si le i ro em tais cir cuns tân cias
não apla u di ria cer ta men te o nos so res pe i to pelo art. 121 da Cons ti tu i ção;
pelo con trá rio es tou per su a di do que o povo apla u di ria aque les que, pos to
não es ti ves sem con ven ci dos de que ca bia, nas atri bu i ções da Assem bléia
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Ge ral a me di da de que falo, con tu do ti nham lhe dado seu voto, por jul ga rem
que as cir cuns tân ci as as sim exi gi am.

“Tem-se, sr. pre si den te, ar gu men ta do mu i to com os de fe i tos das
re gên ci as, tem-se que ri do per su a dir que to dos os nos sos ma les nas cem da
fal ta de pres tí gio que acom pa nha or di na ri a men te a es tes go ver nos.

“Sr. pre si den te, eu es tou in ti ma men te con ven ci do de que os in-
con ve ni en tes que têm sido apre sen ta dos nes ta casa como pró pri os das me -
no ri da des e dos go ver nos re gen ci a is têm lu gar es pe ci al men te nas mo nar qui as
ab so lu tas; não en ten do, por tan to, que seja da cons tru ção e da or ga ni za ção
do go ver no du ran te a me no ri da de que nas çam nos sos ma les; nas ce rão, sim,
do de sa cer to da es co lha. Eu es tou per su a di do de que, se os vo tos dos ci da-
dãos bra si le iros ti ves sem co lo ca do no alto pos to de re gen te a um in di ví duo
que com pre endes se bem o ele va do da que la po si ção, a um in di ví duo que
tra tas se de cor res pon der à ex pec ta ti va de seus con ci da dãos, es ses de can ta-
dos in con ve ni en tes da fra que za das re gên ci as não te ri am apa re ci do, em bo ra, sr. 
pre siden te, os vo tos dos ci da dãos fos sem pro cu rar em uma fá bri ca de ve las
o fi lho do pro pri e tá rio; se su ce des se que esse ho mem, pelo voto de seus
conci da dãos, as sim ti ra do da obs cu ri da de, fos se um Frank lin, não se ria por fal ta
de pres tí gio que ele de i xa ria de cum prir os ele va dos de ve res de sua po si ção.

“Te rei de di zer mais al gu mas ver da des, bem que tri vi a is; en tre tan-
to eu jul go-me obri ga do a dizê-las.

“Eu con fio mu i to em que o pres tí gio da re a le za con tri bu i rá com
al gu ma co i sa para me lho rar as di fi cul da des do go ver no; en tre tan to não
enten do que o pres tí gio que cer ca o tro no do sr. D. Pe dro II ve nha de que
seus an te pas sa dos, des de sé cu los mu i to re mo tos, ocu pas sem tro nos da Eu ro pa.

“Sr. pre si den te, o pres tí gio do s. D. Pe dro II nas ce do cam po da
acla ma ção, onde seu pai foi acla ma do Impe ra dor do Bra sil, não por que
des cen des se de uma an ti ga li nha gem de reis da Eu ro pa, mas por que,
com pre en den do bem as ne ces si da des do Bra sil, pôs-se à fren te da nos sa
inde pen dên cia, e sol tou nas mar gens do Ipi ran ga esse gri to fa mo so: – Inde -
pen dên cia ou mor te! – Se aca so su ce des se que, em vez de ser o pri me i ro
Impera dor do Bra sil, des cen des se da casa de Bra gan ça, quem se pôs à fren te
des te mo vi men to ver da de i ra men te na ci o nal, que nos ele vou à ca te go ria de
na ção, fos se ou tro he rói, como João Fer nan des Vi e i ra, e a na ção ti ves se co loca do
a co roa so bre a sua ca be ça, o sr. D. Pe dro II, des cen des se des se outro he rói, e
não do fi lho dos reis, não te ria me nos pres tí gio. (Sus sur ro de re pro va ção.) O
pres tí gio do sr. D. Pe dro II nas ce da Cons ti tu i ção e da acla ma ção, pela qual
o povo ele vou o pri me i ro Impe ra dor ao tro no que ele ti nha eri gido.

“Pas sa rei ago ra a res pon der, ain da que mui le ve men te, a al guns
dos tó pi cos do dis cur so do no bre de pu ta do que me pre ce deu.

“Mu i to sin to que o no bre de pu ta do se ti ves se re ti ra do da Casa,
mas, como es tou pron to a re pe tir quan do S. Exa es ti ver pre sen te o que vou
ago ra di zer à câ ma ra, não se tor na rá como fal ta de ge ne ro si da de de mi nha
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par te fa lar pela ma ne i ra por que o vou fa zer; por que se ria na ver da de fal ta
de ge ne ro si da de da mi nha par te cen su rar no ilus tre de pu ta do au sen te uma
con tra di ção fla gran te se eu não es ti ves se re sol vi do a di zer o mes mo em
qual quer oca sião em que o no bre de pu ta do pos sa de fen der-se.

“O no bre de pu ta do co me çou o seu dis cur so de cla ran do que não
que ria ar ris car a inex pe riên cia dos pri me i ros anos do Impe ra dor.

“Ora, per gun to ao ilus tre de pu ta do: “O Impe ra dor fi ca ria mais
moço, fi ca ria mais inex pe ri en te, de 25 de maio de 1837 para cá? De se ja va
que o no bre de pu ta do me res pon des se a isso, por que, se gun do vejo no Corre io
Offi ci al do dia 26 de maio de 1837, o no bre de pu ta do de Per nam bu co,
ex-mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, que aca bou de fa lar, foi um dos dez
mem bros des ta Casa que apo i a ram um pro je to do sr. de pu ta do Vi e i ra Sou to
pro pon do por uma lei or di ná ria a ma i o ri da de de Sua Ma jes ta de o Impe ra-
dor. (Apo i a dos.) Eis o que diz o Cor re io Offi ci al de 26 de maio de 1837. [Lê.]

“Alguns Srs. De pu ta dos – Não há a me nor dú vi da.
“O SR. OTTONI – Por con se qüên cia, de se ja va que o no bre de pu-

ta do aten des se bem para isto, e me dis ses se se em 1840 o im pe ra dor era
mais jo vem, mais inex pe ri en te do que em 1837. (Apo i a dos e ri sa das.)

“Mas, sr. pre si den te, tal vez em 1837 exis tis se com mu i to mais
verdade o que o no bre de pu ta do pela pro vín cia de Mi nas Ge ra is nos quer
atri bu ir hoje. O no bre de pu ta do dis se-nos que quer-se a ma i o ri da de por que
se tem fome de po der. Em 1837, quan do o jo vem mo nar ca não era jo vem,
não era inex pe ri en te, por que ra zão se da vam es tes vo tos? Por que se ti nha
fome de po der, se gun do os prin cí pi os do no bre de pu ta do pela pro vín cia de 
Mi nas Ge ra is apli ca dos à opo si ção atu al.

“Eu não cito, se nho res, os no mes dos dez de pu ta dos que vo ta-
ram des ta ma ne i ra, por que al guns se têm pro nun ci a do co e ren te men te com
suas opi niões de en tão e ou tros ain da se não enun ci a ram na Casa; e não
que ro in cor rer na mes ma cen su ra que fiz ao no bre de pu ta do pela pro vín cia de
Minas Ge ra is, de que rer achar con tra di ção an tes de os de pu ta dos emi ti rem
suas opi niões.

“O no bre de pu ta do de Per nam bu co, ex-ministro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, fez duas dis tin ções en tre mu dan ças de prin cí pi os que se tinham
pro fes sa do no ver dor dos anos, quan do li be ra is, e quan do o não eram.
Quan do os prin cí pi os pro fes sa dos por al guém no ver dor dos anos são liberais
esse no bre de pu ta do jus ti fi ca a mu dan ça; mas dis se que o no bre de pu ta do
pela pro vín cia de S. Pa u lo, o sr. Álva res Ma cha do in cor re em gra ve cen su ra,
por que mu dou os prin cí pi os pro fes sa dos no ver dor dos anos para prin cípios
me nos li be ra is atu al men te. Entre tan to a de mons tra ção dis to ci fra-se na
condu ta do no bre de pu ta do em 1837. De modo que ago ra é que sei que o
meu no bre ami go em 1837 es ta va no ver dor dos anos. (Apo i a dos e ri sa das.)
Mas cre io que o no bre de pu ta do não es ta va nas cir cuns tân ci as men ci onadas;
não mu dou suas opi niões li be ra is para opi niões me nos li be ra is; nem mudou
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de opi niões que eram me nos li be ra is para as opi niões que o no bre de pu ta do
em ou tras oca siões dis se que são re pu bli ca nas.

“Mas, sr. pre si den te, o no bre de pu ta do, que acha o meu no bre
ami go de São Pa u lo cor cun da, achou uma co i sa que nin guém sa bia; e a
repu ta ção de que goza o sr. Álva res Ma cha do como pa tri o ta, como ami go
das ins ti tu i ções, como ami go do pro gres so na or dem, é uma re pu ta ção bem
esta be le ci da. (Apo i a dos.) Pri me i ra men te, não sei que ago ra de ma ne i ra alguma
pos sa es tar em con tra di ção com os prin cí pi os que tão pro fun da men te tem
de fen di do por tão lon gos anos (apo i a dos); em se gun do lu gar, o no bre de pu-
ta do, que cen su rou tan to esta in co e rên cia, é o mes mo que vo tou tam bém
nes ta Casa pela ado ção do ato adi ci o nal, e vem nos di zer que o ato adi cional
é ile gal, que a Câ ma ra cons ti tu í da em 1834 não ti nha po de res para re for mar
a Cons ti tu i ção in de pen den te men te do Se na do.

“Eu não en tra rei nes ta ques tão, por que foi ven ti la da na Casa
com mu i ta sa be do ria; apre sen ta ram-se ar gu men tos ti ra dos da le tra e es pí ri-
to da Cons ti tu i ção e ín do le do sis te ma re pre sen ta ti vo, prin ci pal men te em
um país cujo dog ma fun da men tal é a so be ra nia na ci o nal. Argu men tou-se
nes ta Casa com con si de ra ções de du zi das des te prin cí pio, que o úni co po der
que esta va com pe ten te men te au to ri za do para mo di fi car o pac to so ci al era
a Câmara dos De pu ta dos, que ti nha re ce bi do do povo es pe ci al au to ri da de
para fa zer esta mo di fi ca ção. Não pre ci so en trar nes ta ques tão, que foi mu i to
bem de ci di da nes ta casa, de po is de uma dis cus são mu i to lu mi no sa; mas
en tre tan to o no bre de pu ta do que es ta va per su a di do que era nulo o ato adici o-
nal, não sei como jus ti fi ca rá o seu voto a fa vor da ado ção do pro je to.

“O Sr. Qu a dros Ara nha – Apo i a do.
“O SR. OTTONI – … quan do po dia ter ou tros ar gu men tos

para re je i tar o ato adi ci o nal, os qua is vou men ci o nar, por que po dem ofe -
re cer outras pro vas da in co e rên cia do no bre de pu ta do. O no bre de pu ta do
po dia reje i tar o ato adi ci o nal por não te rem pas sa do mu i tas idéi as suas e de
pes soas com quem es ta va in ti ma men te li ga do, que ren do que os pre si den tes não 
fossem no me a dos pelo Impe ra dor, mas pe los ele i to res das pro vín ci as, em 
lis tas trí pli ces. (Apo i a dos.) Ou tros ar gu men tos des ta na tu re za po de ria o
no bre de pu ta do apre sen tar como fun da men to para re je i tar o ato adi ci o nal;
mas des pre zou to dos es ses ar gu men tos, vo tou pela ado ção do ato adi ci o-
nal, e agora nos vem di zer que o ato adi ci o nal é nulo, por que a Câ ma ra dos
Deputados não o po dia de cre tar sem o con cur so do Se na do. De cla rou-nos
também o ilus tre de pu ta do que a lei da re gên cia é cons ti tu ci o nal, e que, sen do
consti tu ci o nal, não po dia ser al te ra da por lei or di ná ria; en tre tan to, du ran te
o tem po em que o sr. de pu ta do fez par te do seu Mi nis té rio pe di ram-se mo -
di fi ca ções à lei da re gên cia, como au to ri za ção para o go ver no dar anis tia.
(Apo i a dos.) Entre tan to o no bre de pu ta do se es que ceu dis to.
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“Pas so ago ra a res pon der as ob ser va ções de um no bre de pu ta do
que foi pre si den te de Mi nas Ge ra is, e na mes ma oca sião res pon de rei a
outros ar gu men tos que até aqui não te nho to ma do em con si de ra ção.

“O no bre de pu ta do pela pro vín cia de Mi nas Ge ra is, a quem me
re fi ro, ex pres sou como é seu cos tu me, mui fran ca men te a sua opi nião a este 
res pe i to. O no bre de pu ta do dis se: “To dos os ma les do Bra sil nas cem da
opo si ção que se fez ao go ver no de D. Pe dro I e das leis que fo ram fi lhas
dessa opo si ção”; e por con se qüên cia o no bre de pu ta do não quer le var o
impe ra dor ao tro no en quan to não cair por ter ra toda a le gis la ção fi lha da
opo si ção fe i ta ao go ver no de D. Pe dro I.

“O no bre de pu ta do, quan do ra ci o ci na des ta ma ne i ra, quan do
es tig ma ti za a opo si ção des de 1824 até 1831, es que ce-se de tudo o que ocorreu
na que las épo cas; es que ce-se de tudo ab so lu ta men te. Pois por ven tu ra se ria
me nos ra zoá vel a opo si ção que se fez à dis so lu ção da Assem bléia Cons ti tuinte?
por ven tu ra se ria me nos ra zoá vel a opo si ção que se fez quan do o Mi nis té rio
que caiu em de zem bro de 1829, com ge ral apla u so da na ção, tra ma va para o 
abso lu tis mo? Qu an do este Mi nis té rio man da va vir das pro vín ci as a um
homem como Pin to Ma de i ra, de quem as pró pri as au to ri da des do Ce a rá,
que o apo i a vam do or dem do go ver no de en tão, di zi am: “Este ho mem é um 
ti gre, cuja fe ro ci da de se exer ci ta con tra os ini mi gos de Sua Ma jes ta de”;
quan do digo, o Mi nis té rio man da va vir este ho mem, o co bria de co men das
e lhe dava pos tos no Exér ci to, e o en car re ga va do co man do mi li tar das vi las
do Jar dim e do Cra to, onde este ho mem foi ime di a ta men te sol tar o gri to do
abso lu tis mo; se ria me nos pa trió ti ca a opo si ção fe i ta a mi nis té ri os que apoia vam,
ga lar de a vam e pre mi a vam ho mens des ta na tu re za? O Mi nis té rio que cri a va
co mis sões mi li ta res, que man da va de go lar os ci da dãos sem sen ten ça, que
man da va fa zer as sas si na tos ju rí di cos em vir tu de de sen ten ças de co mis sões
mi li ta res; O Mi nis té rio que pro ce dia des sa ma ne i ra, o Mi nis té rio que
comprometia por esse modo o fun da dor do Impé rio, não terá por ven tu ra
par te al gu ma na ab di ca ção do ex-imperador? Não será res pon sá vel por ela? E
serão res pon sá ve is por essa ab di ca ção os ci da dãos ge ne ro sos, ami gos da li-
berdade da sua pá tria, que ti ve ram co ra gem de opor-se aos pla nos de ab so-
lu tis mo, que ti ve ram a co ra gem de opor-se aos pla nos da so ci e da de das Co -
lu nas, ins ti tu í das em Per nam bu co? E se são res pon sá ve is como ca u sa ori gi-
ná ria des sa ab di ca ção os ho mens cu jos er ros com pro me te ram tão gra ve-
men te o mo nar ca, por que o no bre de pu ta do lhes dá anis tia? Mas em ver da de
o nobre de pu ta do está co e ren te com seus prin cí pi os, por que o no bre
deputa do ab sol veu nes ta Casa a ho mens que ti nham cri a do co mis sões mi li ta res.

“O Sr. Mi ran da Ri be i ro – Eu dei as ra zões por quê?
“O SR. OTTONI – Mas eu qui se ra que o no bre de pu ta do não fi-

zesse re ca ir so bre a opo si ção ge ne ro sa e pa trió ti ca da pri me i ra le gis la tu-
ra, que co me çou em 1826, os pe ca dos que são pro pri a men te pe ca dos de seus
aliados po lí ti cos, por que fo ram eles que com pro me te ram o pri me i ro im pe-
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ra dor do Bra sil; por que fo ram eles que as sus ta ram a na ção, ca mi nhan do in -
de vi da men te por um ca mi nho que não era cons ti tu ci o nal. Mas o no bre de -
pu ta do não quer so men te fa zer esta opo si ção pa trió ti ca e ge ne ro sa so li-
dá ria e respon sá vel pelo que en tão su ce deu, quer tam bém que seus atos se -
jam todos res pon sá ve is; quer tam bém que se ris quem das co le ções das leis
do Bra sil to das as leis fi lhas des ta opo si ção, e que se sa cri fi quem em ho lo ca-
us tos aos prin cí pi os do Mi nis té rio de 1829 e das ins ti tu i ções das Co lu nas. Ora,
eu julguei tanto mais ne ces sá rio pro nun ci ar-me con tra uma pro po si ção des ta
na tu reza, avan ça da pelo no bre de pu ta do, quan do o par ti do que do mi na no
Bra sil de 1837 para cá, pro cu ra fa zer uma es pe cu la ção ver da de i ra men te
imo ral com os sen ti men tos de be ne vo lên cia que apa re cem em fa vor de Sua
Ma jes ta de o impe ra dor; apro ve i tan do-se des tes sen ti men tos, que to dos
os la dos da câma ra, e em ge ral toda a na ção, nu tre pelo jo vem mo nar ca,
vem ar ran car leis que não es tão de acor do com os prin cí pi os do sis te ma re -
pre sen ta ti vo. Sir va de exem plo a re for ma do có di go que se pro põe no Se na-
do, res ta be le cen do os co mis sá ri os de po lí cia e quan do nes ta Casa se vem
pro por uma lei mais bár ba ra do que a or de na ção do li vro 5º. Re fi ro-me a
uma pro pos ta do Mi nis té rio de 19 de se tem bro, que diz: “No Có di go Cri mi-
nal, ar ti go tal, onde se diz … aos ca be ças …, su pri ma-se a pa la vra: aos ca be-
ças”. O Có di go Cri mi nal ti nha re co nhe ci do que nos cri mes po lí ti cos as mas -
sas nun ca são cri mi no sas mas são ar ras ta das por am bi ci o sos, que se pre va-
le cem de sen ti men tos mu i tas ve zes ge ne ro sos de que es tas mas sas se acham 
pe ne tra das para ar ras tá-las a fins cri mi no sos. Por con se qüên cia o có di go
quis que nos cri mes de cons pi ra ção, se di ção e re be lião so men te os ca be ças fos -
sem punidos.

“Ora, sr. pre si den te, este prin cí pio lu mi no so que se acha no código
até cer to pon to es ta va re co nhe ci do na le gis la ção an ti ga: a mes ma or de na ção
do li vro 5º não man da va con de nar, pros cre ver as mas sas, que i mar as cidades
e su fo car nos po rões das em bar ca ções as mas sas in fe li zes que pu des sem ter
en tra do nas re be liões. (Apo i a dos.) Mes mo an tes da Cons ti tu i ção o es pí ri to
filo só fi co do sé cu lo pas sa do ti nha já fe i to pros cre ver al gu ma par te da barba-
ridade que se in fil tra ra na le gis la ção an ti ga. (Apo i a dos.) Já an tes da Cons ti-
tuição não se quin ta vam ba ta lhões quan do eles ti nham en tra do em al gum
mo tim; entre tan to, hoje, em 1840, de po is de qua se 20 anos de sis te ma re pre-
sen tativo, vem-se pe dir a esta Casa a con de na ção das mas sas; vem-se pe dir
que su prima-se no có di go a pa la vra – ca be ças –; vem-se pe dir en fim que to dos
aque les que ti ve rem par te em al gum mo vi men to po lí ti co es te jam su je i tos às
mesmas pe nas. E, quan do se ar gu men ta con tra essa exi gên cia, os co ri fe us
do par ti do nos res pon dem: “É pre ci so dar for ça ao go ver no, por que o mo -
nar ca está para su bir ao tro no; se nós o es ti ma mos, se o pre za mos ver da de i-
ra men te é pre ci so sa cri fi car esta le gis la ção e vo tar nes te sen ti do”.

“Ora, sr. pre si den te, isto é, como eu já dis se, uma es pe cu la ção
verda de i ra men te imo ral. (Apo i a dos da opo si ção.)
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“Toda a boa ação ob tém de or di ná rio re com pen sa. A sin ce ri da de
com que ex pri mi na oca sião mi nhas con vic ções va leu-me as fe li ci ta ções do
par la men tar mais dis tin to que en tão se sus ten ta va opos to ao meu lado na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

“O sr. Car ne i ro Leão, fa lan do logo de po is de mim, dis se o se-
guinte: “pa re ce-me que os meus ilus tres ad ver sá ri os não es tão for tes: um só 
é que o está, por que foi sin ce ro” (Apo i a dos.)

“Sr. pre si den te, eu sou como esse no bre de pu ta do; eu o apla u do,
sr. pre si den te, por que a sua lin gua gem não é pa re ci da com a de seus no bres
ali a dos, al guns dos qua is têm des men ti do to dos os seus pre ce den tes.

“Eu, sr. pre si den te, mu i to apla u do que este no bre de pu ta do
pudes se sair do meio de tan ta po e i ra ra di an te e per ma ne cen do nos seus
prin cí pi os. (Apo i a dos.) Apar te-se tudo quan to diz res pe i to ao ódio que tem
con tra a ad mi nis tra ção; apar te-se tudo quan to se não di ri giu a esse pon to: e
o dis cur so do no bre de pu ta do é fi lho da sin ce ri da de. (Apo i a dos.) Eu mu i to
apla u do que se pu des se li ber tar do jugo de par ti do, jugo na ver da de pe sa-
do, para pro nun ci ar suas opi niões li vre e sin ce ra men te…

“O Sr. Car ne i ro da Cu nha – Hon ra lhe seja fe i ta!
“O Sr. Car ne i ro Leão – … per ma ne cen do em seus prin cí pi os e não 

des co nhe cen do a ver da de.”
Jor nal do Co mér cio de 19 de ju lho de 1840.

Vê-se tam bém do meu dis cur so que eu es ta va já as sus ta do com a 
ten dên cia de ma si a da men te re a lis ta que a dis cus são dis cri mi na va.

Eu ado ta va a idéia da ma i o ri da de como uma es pé cie de re gres so,
se gun do a de fi ni ção que dava a esta pa la vra o seu ilus tre au tor: re cur so
con tra de sa ti nos; e que ria fa zer da ma i o ri da de uma égi de em fa vor dos
prin cí pi os li be ra is.

E os meus co la bo ra do res, na me lhor in ten ção, a sus ten ta vam na
tri bu na, fo men tan do as mais ex tra va gan tes an ti gua lhas.

No en ten der de mu i tos ora do res ma i o ris tas o mal dos úl ti mos
tem pos pro vi nha de que os re gen tes não ti nham o pres tí gio do nas ci men to
e eram ho mens do povo.

O re mé dio que se es pe ra va de via pro vir es sen ci al men te, as sim o
pro cla ma vam, do es plen dor da re a le za e do res pe i to à di nas tia, cuja no bre za
ima gi na vam per der-se na no i te dos sé cu los.

Eu ti nha a sim pli ci da de de acre di tar que a in de pen dên cia era
uma re a li da de, e que o sr. D. Pe dro I de via ex clu si va men te a co roa à fic ção
da una ni mi da de cons ti tu ci o nal que os bra si le i ros con sa gra ram na seu pac to
fun da men tal. Cu i da va que a di nas tia bra si le i ra ti nha nas ci do no dia 7 de
se tem bro de 1822, e que o sr. D. Pe dro I fora acla ma do im pe ra dor, não por que
fos se o neto dos reis, mas por que, ce den do às ins tân ci as dos Andra das, en tão
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seus mi nis tros ti nham ace i to a mis são de pro ta go nis ta no dra ma da in de-
pen dên cia, re nun ci an do à pá tria onde nas ce ra pela nova que ado ta va, e
rene gan do so le ne men te como im pe ra dor cons ti tu ci o nal do Bra sil a di nas tia,
de que, her de i ro pre sun ti vo da Co roa por tu gue sa, era na oca sião o mais
mo der no re pre sen tan te.

Assim me enun ci ei em 1840, e as sim o en ten do ain da hoje.
Como quer que fos se, o pro je to de re for ma do art. 121 pro du ziu

o fim que ti nha em vis ta e seu ilus tre au tor, con tri bu in do po de ro sa men te
para que fos se re je i ta do na câ ma ra vi ta lí cia o pro je to da ma i o ri da de em lei
or di ná ria.

No mes mo dia em que se deu este fato, re u niu-se de novo o clu be
Alen car.

A agi ta ção dos es pí ri tos era ex ces si va, ge ral a ade são com que a
idéia era aco lhi da pelo povo, tro pa e Gu ar da Na ci o nal.

Da par te dos dois ilus tres ge ne ra is que en tão co man da vam as ar mas
e a Gu ar da Na ci o nal se as se gu rou não ha ver pro ba bi li da de, ape sar de qual quer
re qui si ção do go ver no, de ser a tro pa ou a Gu ar da Na ci o nal em pre ga da
con tra as re u niões po pu la res que por ven tu ra se for mas sem com o fim da
pro cla ma ção da ma i o ri da de.

Nas câ ma ras, a não se re a li zar o adi a men to, em que já se fa la va, o
pro je to do de pu ta do Car ne i ro Leão, pro pon do a re for ma do art. 121 da Cons ti-
tu i ção, fa cil men te se ria con ver ti do em re so lu ção de ma i o ri da de des de logo.

Te nho ex pli ca do fran ca men te as as pi ra ções com que o Par ti do
Li be ral ini ci ou a ma i o ri da de.

Ou tras não ti nha que não fos sem as de sal var do na u frá gio as
con quis tas que o es pí ri to pro gres sis ta ha via pa ci fi ca men te, du ran te os pri -
me i ros anos da me no ri da de e nos úl ti mos do re i na do an te ri or, con sa gran do
em leis cons ti tu ci o na is e re gu la men ta res – obs tar a tor ren te da re a ção, em
que os re tró gra dos ame a ça vam tudo sub mer gir, e fi nal men te con ta mi nar a
tra ma dos Cé sa res em pro je to.

Pa re cia-nos que se ria gran de fe li ci da de para o Bra sil se, na ho nes ti-
da de da ado les cên cia, e logo no prin cí pio do seu go ver no, o im pe ra dor ti ves se
oca sião de apre ci ar pra ti ca men te a alta mo ra li da de, o acri so la do pa tri o tis mo
e pu re za de in ten ções dos Andra das, dos Fe i jó, dos Pa u la Sousa, dos Ver gue i ro,
dos Alen car, dos Álva res Ma cha do, além de ou tros ilus tres fi na dos, não falan-
do, para não ofen der-lhes a mo dés tia, nos vi vos que aí es tão e que ai ro sa-
men te se agru pa vam em tão bela com pa nhia.

Bem que fos sem con fes sá ve is da ca be ça le van ta da tão pa trió ti cos
fins, está cla ro que fora lou cu ra in sis tir em sua re a li za ção se não es ti vés semos
bem se gu ros das dis po si ções de âni mo do man ce bo im pe ri al, se não con tás-
se mos com o seu be ne plá ci to, e, para tudo di zer, com as suas boas gra ças.

Era pre ci so que fôs se mos há be is po lí ti cos e até cer to pon to cor te zãos.
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Já tí nha mos a pa la vra im pe ri al dada por in ter mé dio do con de de 
Sa ra puí e do seu ilus tre co le ga na em ba i xa da. Já tí nha mos cer te za de que o
im pe ra dor es ta va dis pos to a as su mir as ré de as do go ver no, e que se
compra zia em re ce bê-las das mãos pu ras e ve ne ran das dos an ciãos da Inde -
pen dên cia.

Fa zia-se em ge ral o mais van ta jo so con ce i to, não só dos do tes
mo ra is do im pe ra dor como do seu de sen vol vi men to in te lec tu al, e mais que
tudo do pro fun do cri té rio e dis cre ta re ser va, em que se mos tra va emi nen te.

No en tan to, em tão ver des anos, era lí ci to que as pri me i ras ma ni-
fes ta ções be né vo las com que o im pe ra dor aco lhe ra a idéia da ma i o ri da de
aco lhe ra a idéia da ma i o ri da de sig ni fi cas sem so men te con si de ra ção pe los
pa tri ar cas da in de pen dên cia que a pro pu nham, e ve le i da des de eman ci pação,
na tu ra is em to dos os mo ços, e a cuja lei cre io que não ha ve rá ir re ve rên cia
em afir mar que não es ca pam nem mes mo os fi lhos do di re i to di vi no.

O caso era gra ve: os che fes do Par ti do Li be ral te mi am ar ris car os
gran des in te res ses do pro gres so. Se não ven ces sem pas sa ri am por am bi ci o-
sos vul ga res, que só ti nham tido em mira as van ta gens do po der.

Nos sa der ro ta te ria de ser ex plo ra da, com a ha bi li da de que os
dis tin gue, pe los Cé sa res em pro je to, que so bre as ru í nas do Par ti do Li be ral
ga ran ti ri am o seu fu tu ro no pre sen te re i na do. Só a san ção da vi tó ria, a pos se
do po der e a re a li za ção do pro gra ma da opo si ção li be ral nos úl ti mos três
anos po di am jus ti fi car nos sa par ti ci pa ção em tal em pre sa.

Assim, era de in de cli ná vel ne ces si da de que ti vés se mos se gu rança
pré via de que o po der nos vi ria para as mãos se a nos sa idéia tri un fas se,
aliás tra ba lha ría mos es tu pi da men te para re for çar a pre pon de rân cia dos
retró gra dos.

Nes ta nos sa cons pi ra ção, mais do que qual quer ou tra, o se gre do
era uma das con di ções in dis pen sá ve is para o su ces so.

No mo men to em que se cer ti fi cas sem que o im pe ra dor que ria
de ve ras ser ma i or, nós te mía mos, e com ra zão, que os oli gar cas nos to massem
a di an te i ra, con fis cas sem a ma i o ri da de, em pro ve i to do re gres so e pu des sem
apli car à nos sa sim pli ci da de o sic non vo bis do po e ta.

Nós já tí nha mos pro vas ir re cu sá ve is do fino tato e dis cri ção
supe ri or à sua ida de que dis tin gui am o im pe ra dor.

Na tar de do dia em que fora re je i ta do no Se na do o pro je to da
ma i o ri da de re di gi do em nos so clu be o im pe ra dor en tra va, a res pe i to, em
ex pan sões ín ti mas com uma alta per so na gem que se ha via de cla ra do ne u tra
na ques tão da ma i o ri da de. Du ran te o co ló quio apa re ceu um dos mes tres de
Sua Ma jes ta de, se na dor, que ha via vo ta do con tra a ma i o ri da de. E o im pe rador
or de nou si lên cio ao seu in ter lo cu tor, e pas sou pla ci da men te a en tre ter-se
com o seu ilus tre mes tre em ob je tos de li te ra tu ra.
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Esta cir cuns tân cia, de que ti ve mos ime di a to co nhe ci men to,
pro vou-nos, não só que o im pe ra dor ha via re fle ti da men te aco lhi do a idéia
da ma i o ri da de, mas tam bém que a que ria de cre ta da pe los Andra das e seus
ami gos. So bra vam-nos mo ti vos de ani ma ção.

Mas como é que se ha vi am de es con der à po lí cia pers pi caz do sr. 
con se lhe i ro Eu sé bio os fios di re to res da cons pi ra ção que trans pi ra va por to dos
os po ros da so ci e da de?

Como é que ha vía mos de ocul tar nos sas re la ções com o im pe ri al
pro ta go nis ta, jun to do qual ti nham aces so fran co e diá rio os ho mens da
si tu a ção?

A alta po lí cia do pa lá cio, que ne ces sa ri a men te ha via de fun cio nar
por con ta da re gên cia e dos oli gar cas, como é que po de ria fi car ig no ran do
que os pro mo to res da ma i o ri da de mar cha vam pas so a pas so de acor do e
com au to ri za ção do im pe ra dor?

O pe ri go de com pro me ter-se o se gre do da au gus ta in ti mi da de
era, pois, um ter rí vel pe sa de lo.

Para ob viá-lo tra tou-se de pre ci pi tar os acon te ci men tos.
Um me mo ri al foi es cri to por uma de nos sas ilus tra ções, no qual

se ex pu nha a an si e da de pú bli ca, o voto uni ver sal do país e os me i os do tri un fo.
Asse gu ra va-se a Sua Ma jes ta de que as câ ma ras em sua gran de

ma i o ria en tra vam com en tu si as mo nas vis tas dos Andra das e seus ami gos,
e que, no caso de adi a men to, que os oli gar cas pro je ta vam, o povo, a tro pa, e 
a Gu ar da Na ci o nal sa u da ri am com unâ ni mes acla ma ções o im pe ra dor ma i or;
po rém res pe i to sa men te de cla ra mos ao mes mo tem po que nada se ten ta ria
se a em pre sa não fos se do agra do im pe ri al e sem ex pres sa apro va ção do
impe ra dor. Ter mi na va o me mo ri al pe din do que essa apro va ção não fos se
ver bal, mas sim em des pa cho es cri to.

O me mo ri al nos foi de vol vi do com um – SIM – es cri to pelo pró prio
pu nho do im pe ra dor.

A ma i o ri da de es ta va de cre ta da, e de cre ta da ex clu si va men te pelo 
Par ti do Li be ral, com a san ção im pe ri al an te ci pa da men te con ce di da.

E o re gen te, o Minis té rio, em que fi gu ra vam os car di a is da oli -
gar quia, a po lí cia do pa lá cio, a po lí cia do Par la men to e a po lí cia do sr. Eu sé bio
gen te toda pri me i ro pla no, es ta vam mis ti fi ca dos. Nin guém, se não os con ju-
ra dos e o im pe ra dor, sa bia das mo las se cre tas que go ver nam o jogo da cena!

Não é que a es pi o na gem do pa lá cio fos se con fi a da so men te a
agen tes su bal ter nos. Os mais ilus tres ara u tos da si tu a ção não se dig na vam
de ir lá di re ta men te son dar o ter re no.

Em cer ta tar de, um dos de pu ta dos que es ta vam no se gre do foi a
São Cris tó vão fa zer sua cor te ao im pe ra dor, que na oca sião pas se a va pela
cida de, e que, che gan do em se gui da, dis se es tas pa la vras: “Vi hoje e (tan tos)
de pu ta dos ma i o ris tas; a casa de F. es ta va fe cha da”. F: “Vos sa Ma jes ta de não 
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o po dia ver, por que está aqui para ter a hon ra de apre sen tar seus res pe i tos
a Vos sa Ma jes ta de”.

Este exór dio in di ca su fi ci en te men te quan to se ria gra ci o so o aco -
lhi men to fe i to ao de pu ta do ma i o ris ta, que se acha va no pa lá cio, e sú bi to se
apre sen tou para be i jar a mão a Sua Ma jes ta de.”Esta vam em con fe rên cia,
quan do apa re ceu tam bém o sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão. De pron to
Sua Ma jes ta de de i xou o vi si tan te de in ti mi da de com quem se en tre ti nha, e
tomou o bra ço de Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, com quem pas se ou largo
tem po.

No dia se guin te o sr. Car ne i ro Leão di zia tri un fan te a al guns
de pu ta dos li be ra is por Mi nas, cujo tes te mu nho sen do pre ci so pos so in vo car,
que os pro je tis tas da ma i o ri da de os com pro me ti am, le van do-os a vo tar por
uma idéia que, a tri un far, fa ria mi nis tro a ele Car ne i ro Leão.

Jus ti fi cou o seu dito com a ane do ta que aca bei de re fe rir, e de
que já tí nha mos co nhe ci men to.

E tão ufa no es ta va com a sua su pos ta pri van ça que não quis
mos trar-se co mu ni ca ti vo so men te nos ban cos da câ ma ra; su biu à tri bu na
para alar de ar o seu va li dis mo.

O Jor nal do Com mer cio do dia 19 de maio de 1840 re pro duz esta
par te do dis cur so do exí mio par la men tar nes tes ter mos. Aí se lê na pág. 2ª,
col. 2ª:

“O Sr. Carneiro Leão: – … Não hei de pro cu rar, como te nho
ou vi do que se tem pro cu ra do, ho mens ras te i ros para se du zir o
âni mo do im pe ran te… para per tur bar os seus es tu dos, acen den-
do-lhe o de se jo de go ver nar…”
Vê-se que se nos lan ça va em ros to pre ten der mos se du zir o âni mo

ines per to do jo vem mo nar ca, por in ter mé dio da ín fi ma cri a da gem.
Pa re ce que a po lí cia aje i tou um cri a do de ga lão bran co que se

fos se ofe re cer aos Andra das para me di a ne i ro e por ta dor de qua is quer con -
fi dên ci as, das qua is de via dar co nhe ci men to ao go ver no. Algu mas pa la vras
cal cu la das para en re dar os go ver na do res fo ram con fi a das ao agen te pro vo-
ca dor, e aí está tudo quan to a alta po lí cia re gen ci al, mi nis te ri al e oli gár qui ca
pode des co brir de nos sas re la ções com o pa lá cio.

O que pro vam o dis cur so do sr. Car ne i ro Leão e as con fi dên ci as
que re fe ri é que o im pe ra dor com 14 anos sou be inu ti li zar a in dis cre ta cu rio si-
da de dos oli gar cas, e ha bil men te mis ti fi cou o es ta dis ta mais sa gaz dos que
se tem sen ta do nos seus con se lhos.

Os con ju ra dos es ta vam se nho res da si tu a ção: ou se vo ta va o
pro je to Car ne i ro Leão com o adi ta men to de um des de já, pois que tal era
nos úl ti mos dias a ten dên cia da câ ma ra; ou, dado o adi ta men to, o povo, a
tro pa e a Gu ar da Na ci o nal pro cla ma vam a ma i o ri da de.
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Quem fa zia um tris te pa pel em toda a co mé dia eram os mi nis-
tros oli gar cas, que su pu nham ter for ça para su plan tar os anar quis tas, e es ta-
vam eles mes mos iso la dos no meio da po pu la ção do Rio de Ja ne i ro, sem
que apa re ces se ao me nos uma alma ca ri do sa que lhes abris se os olhos e dis -
ses se que o seu re i na do es ta va fin do, e que eles já não ti nham nem sol da-
dos, nem Gu ar da Na ci o nal, nem for ça po li ci al, nem de pu ta dos e nem im pe ra-
dor. E que tudo es ta va a nos so lado!

E tal era a con fi an ça que ti nham em si que, se al gum ami go lhes
le vas se es tas no tí ci as ver da de i ras, pas sa ria por vi si o ná rio.

Na sim pli ci da de do seu or gu lho, o sr. Ro dri gues Tor res na vés pe ra
da ma i o ri da de foi alta no i te ao Ma ca co so li ci tar do fa le ci do se na dor o sr.
Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los que en tras se para o Mi nis té rio, a fim de os 
au xi li ar na em pre i ta da que pre me di ta va o go ver no para o dia se guin te.

É um pon to his tó ri co dig no de in ves ti gar-se a par ti ci pa ção de
Vas con ce los na ten ta ti va de su pres são da ma i o ri da de.

Qu an do se dis sol veu o Mi nis té rio de 19 de se tem bro, por que os
mi nis tros re cu sa ram as si nar a car ta im pe ri al de se na dor para o sr. Lo pes
Gama, hoje vis con de de Ma ran gua pe, que o re gen te de se ja va es co lher,
Vascon ce los re ti rou-se des con ten te com a von ta de ir res pon sá vel e com os
co le gas.

Pa re ce que já en tão Vas con ce los co me ça va a ser ho mem im pos sível
para os Cé sa res, como de po is o foi para Au gus to. O cer to é que no dia 20 de 
maio a oli gar quia vol tou para o po der, de i xan do à mar gem o che fe do
Minis té rio de 19 de se tem bro, que à mar gem fi cou até o fim da vida, sal vas
as nove ho ras de ago nia da me no ri da de.

O cer to é que o in fe liz de pu ta do Na var ro, cri a tu ra de Vas con celos
e um dos pri me i ros ati ra do res que sol tou o bra do da ma i o ri da de, era con si-
de ra do como sen ti ne la per di da, que o ve lho par la men tar ar ris ca ra no meio
dos ini mi gos.Pa re ce mes mo que da par te de Vas con ce los al gu ma aber tu ra
se fez a al guns dos co ri fe us da ma i o ri da de, não ten do tido se gui men to a
idéia da co a li zão que o fato su pu nha.

Vas con ce los no dia 21 de ju lho es ta va em uni da de. Com o tino
po lí ti co que lhe era co nhe ci do, eu cre io que Vas con ce los bem sa bia que a
ma i o ri da de ia tri un far, e tam bém que os ma i o ris tas não ti nham con di-
ções de per ma nên cia no po der. Pres sen ti ra a nos sa for ça do mo men to
pelo fato de não ter mos dado às suas aber tu ras o de vi do apre ço. Para cal -
cu lar o des man te la men to do cas te lo que se ia le van tar não era mis ter ser
Vas con ce los.

Por tan to, Vas con ce los, cer to de que os oli gar cas, que ha vi am re en-
tra do para o Mi nis té rio sem o seu be ne plá ci to, iam cair com o re gen te, as so-
ciou-se cal cu la da men te à que da de les, para obri gá-los a ace i tar a sua di reção
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na hora da vi tó ria, que pró xi ma se lhe afi gu ra va, e que pró xi ma es ta va com
efe i to.

Ace i tou o con vi te do sr. Ro dri gues Tor res, e veio pre en cher o
que cha ma va as nove ho ras mais glo ri o sas da sua vida, glo ri o sas sem dú vi-
da, por que nun ca pro vou me lhor ser for te em es tra té gia po lí ti ca.

O de cre to de adi a men to e as ce nas que se lhe se gui ram cons -
tam dos jor na is da épo ca. Cons ta igual men te, e está o fato au ten ti ca do
até na ata da Assem bléia Ge ral, pu bli ca da no Jor nal do Co mér cio de 25 de
ju lho, que o re gen te, o sr. Pe dro de Ara ú jo Lima, foi com pro me ti do pe los
mi nis tros oli gar cas, a pon to de ir à S. Cris tó vão de ma nhã dar conta do
adi a men to das câ ma ras, de cla ran do que o seu fim era uni ca men te pre pa rar
a so le ni da de para os pro cla mar a 2 de de zem bro a ma i o ri da de do im pe ra dor.

Já ex pli quei qua is eram as so le ni da des com que os oli gar cas
que ri am pro cla mar a ma i o ri da de.

Lei do Con se lho do Esta do, que lhes ga ran tis se a as so ci a ção no
go ver no da pre sen te ge ra ção.

Re for ma do có di go, de sor te que a po lí cia se tor nas se oni po tente.
No me a ção dos pon tos da Gu ar da Na ci o nal pelo go ver no cen tral.
Nova lei de ele i ções, fe i ta de modo que os agen tes de po lí cia

tives sem lar ga in fluên cia na de sig na ção dos vo tan tes.
Tais eram os ar cos tri un fan tes com que, no in te res se do seu oni -

mo so do mí nio, que ri am fes te jar a ma i o ri da de.
Nes ses fo gos de ar ti fí cio que i ma vam sem cons ciên cia a cons ti tu ição.
Ou o im pe ra dor ou viu si len ci o so as co mu ni ca ções que o Mi nis té rio

oli gár qui co lhe fa zia por in ter mé dio do re gen te, ou deu ex plí ci ta apro va ção
às me di das que lhe iam anun ci ar.

Em todo o caso, o fim ma ni fes to de Sua Ma jes ta de de via ser es tu dar
até que pon to che ga vam a im previdência e ce gue i ra ou do Mi nis té rio ou
dos con ju ra dos.

Mal se leu no Se na do o de cre to de adi a men to uma das ma i o res
gló ri as da me di ci na no Bra sil par tiu para S. Cris tó vão, en car re ga do de sa ber
de Sua Ma jes ta de a sua úl ti ma pa la vra acer ca da ma i o ri da de, e de as se gu rar
a Sua Ma jes ta de a vin da da de pu ta ção, que o pú bli co su pôs ser ins pi ra ção
que acu di ra de mo men to aos de pu ta dos e se na do res re u ni dos no Paço do
Se na do.

O dis tin to mé di co ti nha tam bém a mis são de sa ber de Sua Ma jes-
ta de se Sua Ma jes ta de es pe ra ria pela de pu ta ção, ain da que o go ver no no me as se
ou tro tu tor, como se di zia, e este con vi das se a Sua Ma jes ta de para ir tem po-
ra ri a men te re si dir em San ta Cruz.

A res pos ta não foi de mo ra da. Sua Ma jes ta de não iria em caso al gum
para San ta Cruz, e es pe ra va a de pu ta ção.

310 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Sabe-se que o de sen la ce do dra ma cor res pon deu à ex pec ta ti va
dos con ju ra dos, de i xan do em re le vo a alta sa ga ci da de e dis cre ta re ser va de
Sua Ma jes ta de o im pe ra dor, que bem pode, como cer to im pe ra dor ro ma no,
es ti mar es tas qua li da des como das mais emi nen tes que tem: 

Nul lam aque ex vir tu ti bus suis quam dis se mu la ti o nem di li ge bat.

VII
NASCIMENTO DO GOVERNO PESSOAL – FUSÃO DOS

 CONSERVADORES E PALACIANOS – REAÇÃO CONSERVADORA

Mal tri un fa va a ma i o ri da de, e já so bra vam ra zões ao Par ti do Li be ral
para se ar re pen der de havê-la ini ci a do. Po dia co brir a ca be ça mes mo no dia
do tri un fo.

Ain da res so a vam os vi vas da fes ta, e já o go ver no pes so al se ina u-
gu ra va com a no me a ção do che fe da fac ção áu li ca, o sr. Au re li a no de Sou za
e Oli ve i ra Cou ti nho, para mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros.

E os ma i o ris tas não ti nham que es tra nhar.
A de li be ra ção do – que ro já –, que ha vi am so li ci ta do e apla u di do,

era de mu i to mais im por tân cia do que uma com po si ção de ga bi ne te.
A dou tri na do go ver no pes so al de cor ria na tu ral men te do pre ce-

den te es ta be le ci do.Instin to ou ins pi ra ção, o im pe ra dor no me ou li vre men te o
seu pri me i ro Minis té rio.

Cin co mi nis tros fo ram ti ra dos do gru po par la men tar que pro cla-
ma ra a ma i o ri da de. Eram os srs. Antô nio Car los e Mar tim Fran cis co, Ho lan-
da e Pa u la Ca val can ti, e o sr. Lim po de Abreu. O sex to era o mi nis tro dos
Ne gó ci os Estran ge i ros.

Se con si de rar mos o mon te pio dos ser vi do res do es ta do, a casa de 
cor re ção, a na ve ga ção a va por, a com pa nhia de ôni bus, e ou tras fun da ções
úte is a que está li ga do hon ro sa men te o seu nome, Au re li a no de Sou za e Oli -
ve i ra Cou ti nho é um bra si le i ro be ne mé ri to, e já o era en tão.

Mas, ar re da do da cena po lí ti ca por ci ú mes de pre pon de rân cia,
este no tá vel es ta dis ta se afas ta ra dos oli gar cas, e se cons ti tuí ra o fun da dor e
pon tí fi ce da se i ta pa la ci a na.

Na gran de ba ta lha que se aca ba va de pe le jar o sr. Au re li a no se
ha via con ser va do em es tu da da ne u tra li da de, e os seus an te ce den tes em
rela ção aos co le gas o con vo ca vam em per fe i to an ta go nis mo para com cada
um de les.

Mal se com pre en dia, em vis ta da fe liz so li da ri e da de que se con -
ser vou inal te ra da en tre os ir mãos Andra das, que os dois su pérs ti tes de bom 
gra do se as so ci as sem no go ver no com o mi nis tro que ha via des ter ra do para 
a ilha de Pa que tá e fe i to pro ces sar pe ran te o júri o Andra da – pri mo gê ni to
José Bo ni fá cio -, o Was hing ton bra si le i ro.
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Me nos cor di a is ain da de vi am ser as re la ções com o co le ga da jus ti ça,
que, na qua li da de de pre si den te de Mi nas, re cu san do cum prir um de cre to
do Po der Mo de ra dor, ha via apres sa do a que da do Mi nis té rio anti-res ta u rador,
em que era fi gu ra pro e mi nen te o sr. Au re li a no.

Don de vi nha, pois, tão anô ma la or ga ni za ção de ga bi ne te? Como
fora ace i ta?

Ca pri cho in fan til ou tra ma pa la ci a na, o ga bi ne te de 24 de ju lho
ti nha no mi nis tro dos es tran ge i ros o prin cí pio dis sol ven te.O que ia fa zer o
Mi nis té rio? Os seus mais de di ca dos ami gos o ig no ra vam.

Pela mi nha par te vi com a mais do lo ro sa sur pre sa que, to man do
o cas te lo, de po is de as sé dio tão pro lon ga do e as sal to tão pe ri go so, os ge ne ra is
não hou ves sem iça do nos tor reões a nos sa ban de i ra vi to ri o sa.

Como, po rém, fazê-lo se a or ga ni za ção mi nis te ri al não era o
pro du to de uma com bi na ção po lí ti ca, nem ex pri mia, como se de ve ra es perar,
o tri un fo do pro gra ma que a opo si ção sus ten ta va des de 1838?

Pa re cia que um dos co ro lá ri os ime di a tos do que ocor re ra era a
dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, e a con vo ca ção de ou tra que vi es se
recon si de rar o que pu des se ha ver de in cons ti tu ci o nal na le gis la ção no vís sima
e ini ci ar a po lí ti ca do se gun do re i na do.

Assim era pre ci so, até para que a so be ra nia na ci o nal se pro nun cias se
quan to ao bill de in de ni da de de que ca re ci am os au to res da ma i o ri da de.

A dis so lu ção te ria pou pa do à mo ra li da de pú bli ca o ver go nho so
es pe tá cu lo de uma câ ma ra que apo i ou sem ter gi ver sar o Mi nis té rio par la-
men tar de 1837, o Mi nis té rio re gen ci al de 1839 e o Mi nis té rio oli gár qui co de 
1840, e que em se gui da, de po is de ha ver al ter na da men te con de na do e apla u-
di do a ma i o ri da de, acom pa nhou ser vil men te o Mi nis té rio ma i o ris ta, e
termi nou a sua car re i ra ob nó xia como ra ba di lha do Mi nis té rio pa la ci a no de
23 de mar ço de 1841.Mas, em ver do de cre to da dis so lu ção e pro gra ma
mi nis te ri al, o pú bli co foi edi fi ca do com os des pa chos que ti ve ram os mi nistros,
pri me i ros agra ci a dos da ma i o ri da de.

Logo no dia se guin te ao da or ga ni za ção do Mi nis té rio o pon tí fi ce
da se i ta pa la ci a na ves tia com a li bré de ca ma ris ta os seus cin co co le gas.

E os Andra das, so bre cu jas ca be ças ve ne ran das res plan de cia o
as tro do Ipi ran ga, con for me a bela e ver da de i ra fra se do meu ami go o sr.
Sa les Tor res Ho mem, ti ve ram de en fi le i rar-se nas ce ri mô ni as da cor te com a 
cri a da gem im pe ri al.

Mais ca va lhe i ros do que es ta dis tas, os mi nis tros que ha vi am in -
ci tado o im pe ra dor a tro car os seus es tu dos pe las ré de as do go ver no se acha-
vam por essa cir cuns tân cia obri ga dos a con des cen dên ci as que se ri am im pos sí-
veis em ou tra si tu a ção.

O tem po era ex cep ci o nal, e a re a ção ab so lu tis ta, que os oli gar cas
ha vi am sus ci ta do para o fim de se rem de cla ra dos be ne mé ri tos da Mo nar quia,
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es ta va ain da no seu pe río do as cen den te.Logo que as câ ma ras re a bri am as
ses sões por fi a vam os ora do res em mos trar-se cada qual mais re a lis ta do
que o seu vi zi nho.

A dis cus são do pro je to que de cre ta va a do ta ção do im pe ra dor é
uma pá gi na dig na de es tu do. Li be ra is e con ser va do res, opo si ci o nis tas e
minis te ri a is, dis pu ta rão en tre si quem do pão do com pa dre ha ve ria de dar
mais lar ga fa tia ao au gus to afi lha do.

O sr. Antô nio Car los co briu o lan ço dos ou tros li ci tan tes pro pondo
800:000$, que fo ram vo ta dos de en tu si as mo. Ain da as sim a im pren sa dos
oli gar cas in vec ti vou o Mi nis té rio por não ter ace i ta do a emen da ex cên tri ca
do in fe liz de pu ta do Na var ro, que con ce dia 1,000:000$ em quan to mais não
per mi tis se a pe nú ria do te sou ro.

Qu an do se vo ta va a do ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos o ve ne-
rá vel Mar tim Fran cis co ce le bra va sua pri me i ra con fe rên cia e des pa cho com
Sua Ma jes ta de o im pe ra dor.

Ao che gar de S. Cris tó vão fui eu quem lhe anun ci ou a vo ta ção
dos 800:000$. “É mu i to, me dis se o hon ra do ve lho; o te sou ro está po bre, e o
im pe ra dor se con ten ta va com me nos. É bom me ni no, tem pa tri o tis mo, e
pode-se fa zer dele al gu ma co i sa”.

Em se gui da me re fe riu que Sua Ma jes ta de exi gi ra uma lis ta dos
bra si le i ros que com os Andra das ha vi am pro je ta do a ma i o ri da de.

Se, como é pro vá vel, a lis ta foi apre sen ta da, é a pri me i ra em que
o meu hu mil de nome foi sub me ti do a alta con si de ra ção de Sua Ma jes ta de o
im pe ra dor.

Apro va da a do ta ção, ti ve mos cena igual men te des fru tá vel com a 
de cre ta ção da nova fes ta na ci o nal de 24 de ju lho.

Cor te sa ni ce ou epi gra ma, o sr. Hen ri que de Re zen de pro pôs por
emen da que dos dias de fes ta na ci o nal se ris cas se o 7 de abril.

No Jor nal do Comér cio de 26 de ju lho de 1840 vem o pe que no pro -
tes to que fiz con tra a emen da no no bre re pre sen tan te por Per nam bu co.

“O sr. Oto ni: – Não pos so de i xar de pro tes tar con tra a
emen da que se acha so bre a mesa, e ad mi ra-me que fos se ela pro -
posta pelo dig no repre sen tan te de Per nam bu co. Qu an do se leu
esta emen da eu re cor dei-me de um fato ocor ri do no Sena do de po is
do dia 7 de abril, a apre sen ta ção de um pro je to pelo falecido sr. se -
na dor Go mi de, ris can do o dia 12 de ou tu bro do catálogo dos dias
de fes ta na ci o nal. Esta co in ci dên cia pe na li za-me, ainda mais por
ver que a cen su ra me re ci da pelo so bre di to se na dor podia ser
apli ca da a um ci da dão tão dis tin to como o no bre depu ta do o
sr. Re zen de. O dia 7 de abril há de ser cons tan te men te de fes ta
na ci o nal; odia 7 de abril não está nas mãos de nin guém ris cá-lo
da me mó ria do povo. (Apo i a dos.)”
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Fa lan do as sim eu quis de mons trar que a tor ren te ain da não me
ti nha as so ber ba do, e que, sol da do do pro gres so, me con ser va va com fir meza
no meu mo des to pos to de hon ra.

Po rém, co nhe ci da a ten dên cia dos es pí ri tos, re co lhi-me ao si lêncio e 
à inér cia, re du to em que mais de uma vez me te nho en trin che i ra do, ora por
con si de rar-me in fe ri or à si tu a ção, ora por fal ta de re so lu ção para co lo car-me
em an ta go nis mo com os meus ami gos da vés pe ra.

A po si ção dos mi nis tros era me lin dro sa. O des gos to dos li be ra is
tão ma ni fes to como o tra ba lho in ces san te do ele men to pa la ci a no, que
preten dia de pu rar o ga bi ne te.

Por sua par te os oli gar cas não ces sa vam de in cul car-se como os
úni cos ca pa zes de sal var a Mo nar quia. Incur tin do ter ro res no âni mo do
mo nar ca, pro cla ma vam-se ho mens ne ces sá ri os, cer tos de que as sim con quis ta-
ri am a po si ção de Cé sa res as so ci a dos ao im pé rio. Se gun do te nho re pe ti do e
cu i do que de mons tra do, esta era a sua idéia fixa.

Como in ve ja vam a ex ce len te po si ção do sr. Au re li a no, que ri am
to mar-lha, e foi con tra ele que mais es pe ci al men te as ses ta ram as suas ba te-
ri as.Con sul tem-se os ana is do Par la men to na ses são de 1840, e mu i to se terá 
que apren der na dis cus são do or ça men to para a re par ti ção dos ne gó ci os
es tran ge i ros.

Fora do par la men to não se des cu i da vam os oli gar cas de avi ven tar
a fé dos tra fi can tes da cos ta da Áfri ca, que eram os seus mais pres ti mo sos
ali a dos. Nes te pon to o ar ro jo to cou a meta do de lí rio, e para dar ar ras de
sua ade são ao trá fi co, um se na dor do Impé rio fez en tra da tri un fal em uma
po vo a ção im por tan te da pro vín cia do Rio, es col tan do uma pon ta de mo leques
de tan ga e bar re te ver me lho, em um do min go, à hora em que o povo es ta va
re u ni do para ou vir a mis sa con ven tu al.

De cla ra ram ao sr. Ho lan da Ca val can ti, mi nis tro da Ma ri nha, a
guer ra mais in de cen te, por que S. Exa. deu ins tru ções aos co man dan tes dos
navi os de guer ra para apre en são dos bar cos sus pe i tos. O co man dan te de um
lan chão que per tur bou cer to de sem bar que foi de sem ba ra ça da men te pro ces sado.

Em tais cir cuns tân ci as, côns cio, tan to das di fi cul da des com que
lu ta vam os mi nis tros, como da pu re za de suas in ten ções, dei-lhes cons tan-
te men te o meu voto, bem que si len ci o so; mas, es tan do pos to in te i ra men te à
mar gem o pro gra ma das fran que zas pro vin ci a is, e o Mi nis té rio en tre gue à
vida in gló ria do ex pe di en te, re cu sei ser seu co la bo ra dor ofi ci al.

E ao meu ami go o sr. Lim po de Abreu, que por bon da de sua me
des ti na ra um em pre go emi nen te, tive a hon ra de pon de rar que, es tan do
pró xi ma a ele va ção dos con ser va do res, eu jul ga va me lhor fi car de sen ti ne la
no apris co li be ral, onde, sol da dos da mes ma idéia, bre ve es ta ría mos re u nidos
para de be lar o ini mi go co mum.
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Encer ra das as câ ma ras, fui para a mi nha pro vín cia ab sor ver essa
se i va vi vi fi ca do ra de que a alma fica sa tu ra da quan do se res pi ra o ar li vre
da pro vín cia de Mi nas.

Qu an do vol tei em 1841 as ce nas ti nham mu da do com ple ta mente.
O ele men to pa la ci a no ti nha pre do mi na do e, au to ri za do o sr. Au re li a no para 
re or ga ni zar o ga bi ne te, os oli gar cas se ha vi am pres ta do a co ad ju vá-lo com a 
mais se rá fi ca hu mil da de.

Expi a ram am pla men te as in jus ti ças que ha vi am fe i to ao re gen te
Fe i jó, exi bin do um Mi nis té rio par la men tar e con de na do a in ter ven ção das
ca ma ri lhas nas or ga ni za ções dos ga bi ne tes.Nin guém lhes per gun tou qua is
eram os che fes par la men ta res que as câ ma ras que re ri am ele var ao Mi nis té rio.

O ele men to pa la ci a no, que se ha via acha do mal na uni da de em
que es ti ve ra no mi nis té rio na ma i o ri da de, pro cu rou re for çar-se, e cha mou
para o seu lado o sr. Ara ú jo Vi a na, dó cil até a sub ser viên cia e mes tre do
im pe ra dor; o sr. José Cle men te, que ou tra po lí ti ca não ti nha que não fos se o
pa ga men to de uns cé le bres 800:000$ a Gu i lher me Young, e que na úl ti ma
hora ha via de ser ta do das ban de i ras oli gár qui cas para apo i ar a ma i o ri da de;
e fi nal men te o sr. mar quês de Pa ra na guá, que fa zia ran cho à par te.

Aos oli gar cas pro pri a men te di tos, con ce deu so men te e como que 
por fa vor um lu gar no Mi nis té rio.

A oli gar quia do sul nun ca foi um par ti do po lí ti co, mas sim um
gru po de ho mens que as so ci a ram a sua in fluên cia e a sua in te li gên cia, para
ex plo rar em pró prio pro ve i to o se gun do re i na do.

Cri an do ter ro res ima gi ná ri os e pe ri go sos para a Mo nar quia, con se-
gui ram acas te lar-se em po si ções vi ta lí ci as ren do sas, don de sus ci tam a seu
bel-pra zer ma ni fes ta ções po pu la res, aba los fi nan ce i ros e ver da de i ras se di ções,
que, na qua li da de de mes tre do ofí cio, são cha ma dos a com pri mir. É a sua
fa i na mais lu cra ti va.

Que o di gam a re vo lu ção de Mi nas em 1842 e a de Per nam bu co
em 1849. For mam uma es pé cie de com pa nhia do mi ni ca com o seu ge ral e
capí tu los, re cru tan do os ta len tos sem cons ciên cia, que, cer tos da oni po tên cia
da or dem na dis tri bu i ção dos dons do Esta do, são nas mãos das seus su pe-
ri o res pe rin de ac ca da ver.

Go ver nos li be ra is ou pa la ci a nos, se um no vi ço se con fra ria é con vo-
ca do para ser vir em qual quer po si ção emi nen te, mi nis té rio ou pre si dên cia.
Antes de ir, como é de re gra, le var sua res pos ta a pa lá cio, vai con sul tar a
von ta de do si ne drim e re ce ber as de vi das ins tru ções.Por via de re gra ace i ta.

Mi nis tro não dis cu te em con fe rên cia com os seus co le gas, ou
mes mo em des pa cho com o im pe ra dor, as sun to que não te nha sido su fi ci-
en te men te es cla re ci do nos ca pí tu los da or dem, que as sim im pri me sua ação 
e di re ção ao go ver no do Esta do. Esta ex pli ca ção deve acla rar o que há de
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obs cu ro, e às ve zes de in com pre en sí vel, mes mo no pro ce di men to de cer tos
mi nis té ri os, ins tru men tos in vo lun tá ri os da as so ci a ção mis te ri o sa.

Já em 1841 era as sim.
E, fe liz men te para o oli gar ca, o neó fi to con vi da do para fa zer par te

do mi nis té rio de 23 de mar ço de 1841 era de pri me i ra for ça.
O sr. Pa u li no José So a res de Sou za, de po is de se na dor, vis con de

de Uru guai, era o re la tor que pro pôs e o mi nis tro que san ci o nou a re for ma
do ato adi ci o nal.

Sob os aus pí ci os do Mi nis té rio de 23 de mar ço de 1841 de sen ca-
de ou-se con tra os ex-mi nis tros o fu ror da oli gar quia, que lhes não per do a va
havê-la de fra u da do do seu do mí nio oito lon gos me ses.

E eu, que ape nas ha via pres ta do ao Mi nis té rio ma i o ris ta um apo io
si len ci o so na ses são de 1840, glo rio-me a ter ocu pa do pe re ne men te a tri buna
em 1841, de fen den do os ex-mi nis tros e os al tos fun ci o ná ri os que ha vi am
saí do das fi le i ras da opo si ção li be ral.

Tam bém ocu pei nu me ro sas ve zes a tri bu na por oca sião de dis cu-
tir-se a re cla ma ção que fa zia o sú di to in glês Gu i lher me Young da soma de
800:000$, como in de ni za ção de per das e da nos que ale ga va em con se qüência
de não ha ver o go ver no de 7 de abril re ce bi do uma por ção de ar ma men to
que lhe ha via en co men da do em 1829 o mi nis tro da Gu er ra, o sr. Cle men te
Pe re i ra.

Na que le tem po ain da não se ha via des co ber to a ca li fór nia dos
cri té ri os su ple men ta res, com que os mi nis tros le ga li zam toda a cas ta de
des pe sas a que os leva a sua fan ta sia, re du zin do, como efe ti va men te tem
redu zi do, a lei do or ça men to à mais es can da lo sa das mis ti fi ca ções.

Na que le tem po ain da não ha via câ ma ras que fos sem fe i tu ra
exclu si va da po lí cia, e ti nha-se a pre ten são – hoje ri sí vel – de que a lei da
res pon sa bi li da des dos mi nis tros de Esta do não fos se le tra mor ta.

Assim, o go ver no de 7 de abril re cu sou re ce ber a en co men da
por que o mi nis tro a fi ze ra sem ter para isso fun dos de cre ta dos na lei do or -
ça men to.

E a Câ ma ra dos De pu ta dos de cre tou a acu sa ção do mi nis tro, que 
foi le va do à bar ra do Se na do, con ver ti do em Tri bu nal de Jus ti ça.

O mi nis tro de fen deu-se pro du zin do um do cu men to em que o
ne go ci an te in glês de cla ra va ter sido a en co men da con di ci o nal, fi can do a
recep ção das ar mas e o pa ga men to de pen den tes de au to ri za ção le gis la ti va.

O mi nis tro foi ab sol vi do, e o ne go ci an te ven deu ao go ver no, por
mais do que o pre ço do cus to, uma par te das ar mas, e com as res tan tes
es pe cu lou, re me ten do-as para o Rio da Pra ta e para a Gré cia, es tão em guerra
com a Su bli me Por ta.

Pas sa dos anos, o ven to co me çou a ron dar para o qua dran te do
ab so lu tis mo, e por tan to, era pre ci so hon rar e re com pen sar o mi nis tro que
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ha via ar ma do no Ce a rá a Pin to Ma de i ra, e que ha via col ma do de con de co-
ra ções quan tos se ha vi am de cla ra do em re be lião con tra o sis te ma cons ti tu cio nal.

Em con se qüên cia, foi le va da às câ ma ras, sob a pro te ção do mi -
nis tro-em-co man dan te, a re cla ma ção de per das e da nos, na im por tân cia de
800:000$, soma a que se fa zia che gar, me di an te uma con ta de ju ros com postos,
o pre ço ori gi ná rio da fa tu ra apre sen ta da em 1831, sem ao me nos, prop ter de cus,
aba ter-se a quo ta que na mes ma oca sião o go ver no de 7 de abril com pra ra e
pa ga ra.

Abriu-se lar go de ba te so bre a ques tão, em que em pe nhei com
al gu ma te na ci da de.Vi nha o pe di do do cu men ta do com uma sen ten ça, bem
ou mal ema na da, do Po der Ju di ciá rio, e que pe las tra lhas e pe las ma lhas ha via
pas sa do em jul ga do.

Pre ten deu-se que uma sen ten ça do Po der Ju di ciá rio con de nan do
a Fa zen da Pú bli ca ao pa ga men to de uma soma de di nhe i ro obri ga o cor po
le gis la ti vo, sem mais exa me, e de cre tar os fun dos para exe cu ção da sen ten ça.

Fiz os ma i o res es for ços para que não vin gas se tão ruim prin cí pio.
Se os po de res po lí ti cos cri a dos pela Cons ti tu i ção são in de pen-

den tes, um não se pode su bor di nar, sem exa me, às de li be ra ções do ou tro.
A vo ta ção anu al dos im pos tos é uma das mais se gu ras ga ran ti as

do sis te ma cons ti tu ci o nal.
Su po nha mos que por fal ta de con fi an ça no Mi nis té rio as câ ma ras

re cu sam os im pos tos e que o Mi nis té rio de au to ri da de pró pria le van ta um
em prés ti mo e o apli ca ao ser vi ço pú bli co.

No meu en ten der, vol tan do a si tu a ção ao es ta do nor mal, o Mi nis-
té rio sub se qüen te não pode fa zer a des pe sa do ser vi ço des se em prés ti mo
sem que as câ ma ras a de cre tem.

Su po nha mos que as câ ma ras se re cu sem a amor ti zar esse em prés-
ti mo ile gal.

Os pos su i do res dos tí tu los do em prés ti mo po dem sem dú vi da
ven ti lar o seu di re i to pe ran te os tri bu na is ju di ciá ri os e es tes re co nhe cer-lhe.

Mas a sen ten ça ju di ciá ria não é exe qüí vel sem o pla cet do cor po
le gis la ti vo, gran de júri nes te caso.

Des ta te o ria, que sus ten tei como pude, de ri vei o co ro lá rio de
que, as sim como as sen ten ças do Po der Ju di ciá rio não po dem co arc tar a
li ber da de de exa me ao Po der Le gis la ti vo quan do im por tam no vos ônus aos
con tri bu in tes, as sim tam bém os atos do Po der Le gis la ti vo que pos sam
pre ju di car as atri bu i ções e re ga li as que a Cons ti tu i ção con fe re a qual quer
dos ou tros po de res não são obri ga tó ri os para es tes.

É uma alta ques tão cons ti tu ci o nal que eu mu i to de se ja ria ver
apro fun da do pe los ju ris con sul tos aba li sa dos que abun dam en tre nós.
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Eu sus ten tei, por exem plo, que, se o cor po le gis la ti vo de cre tar
uma lei in cons ti tu ci o nal, o Po der Ju di ciá rio pode, como os tri bu na is da
União, nos Esta dos Uni dos, não apli car essa lei aos ca sos de cor ren tes.

E do con trá rio os po de res não se ri am in de pen den tes.
Assim como di ze mos es ta dos in de pen den tes aque les que são

so be ra nos em re la ção uns aos ou tros, pa re ce que dos po de res in de pen dentes
po de mos tam bém di zer que são so be ra nos uns em re la ção aos ou tros, isto é, 
que a ne nhum obri gam os atos dos ou tros quan do não são tra ça dos den tro
da ór bi ta de cada um.

Se o Poder Le gis la ti vo or di ná rio de cre tas se, por exem plo, a
mudan ça da di nas tia, sem dú vi da o Po der Exe cu ti vo es ta ria no seu di re i to
con si de ran do como pa pel sujo um tal de cre to, por que as câ ma ras exor bi tariam
de suas atri bu i ções se a pro mul gas sem.

E o Po der Le gis la ti vo não pode dar or dens ao Po der Exe cu ti vo,
que é in de pen den te, ou por ou tra, so be ra no den tro da ór bi ta de suas fa cul-
da des.

Cu i do que o mes mo se deve dar a res pe i to do Po der Ju di ciá rio.
Sou, po rém, o pri me i ro a con fes sar que esta ju ris pru dên cia, de

cujo fun do de ver da de es tou com pe ne tra do, é so bre mo do sin gu lar no nos so
país, onde o juiz mu ni ci pal, o de Di re i to, o Tri bu nal do Co mér cio, e não sei
se até o da re la ção, con sul tam aos mi nis tros do Po der Exe cu ti vo acer ca da
in te li gên cia dos atos le gis la ti vos , e gas tam o seu tem po es tu dan do a ju ris pru-
dên cia dos avi sos e por ta ri as.

Re vol ta va-me a con des cen dên cia e a ama bi li da de com que os
anti gos che fes do Par ti do Par la men tar, que ape ou Fe i jó na re gên cia, ago ra
se cur va vam pe ran te o re pos te i ro.No ano da gra ça de 1841 quem ou sa va fa lar
em fac ção áli ca era, sem ce ri mô nia, pro cla ma do anar quis ta.

Esta vam os oli gar cas en fe i tan do os ar cos fes ti vos com que em
1840 que ri am fes te jar a ma i o ri da de.

A re for ma do Có di go do Pro ces so, abas tar do o júri, ge ne ra li za da
a pri são ar bi trá ria a tí tu lo de ave ri gua ção, su pri mi da a in vi o la bi li da de do
asi lo que a Cons ti tu i ção ti nha ga ran ti do à casa do ci da dão, en tre gues aos
es piões da po lí cia as fun ções ju di ciá ri as, pre pa rou o do mí nio ab so lu to para
o go ver no pes so al. Hoje o co nhe ce e de plo ra tal vez a pró pria oli gar quia.

Mas em 1841, no in te res se de as so ci a ção, o Con se lho de Esta do
de i xou de ser Con se lho Ve ne zi a no dos Dez. Con sa gra do em lei de i xou de
ser in cons ti tu ci o nal, por que fun da va-se em pro ve i to da oli gar quia, e era o
ter rí vel re du to em que ela ia acas te lar-se, con quis tan do os oli gar cas a po si ção
de Cé sa res as so ci a dos ao Impé rio.

Era pre ci so a todo o tran se inu ti li zar a opo si ção li be ral, que lhes
fa zia fren te.
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Para esse fim con ti nu a ram a tra ma re ve la da na tri bu na quan do
se dis cu tia a ma i o ri da de.

Nes sa oca sião o che fe mais há bil e mais pres ti gi o so dos oli gar-
cas, mas ao mes mo tem po o mais fran co e mais ge ne ro so, ha via in ti ma do ao 
Par ti do Li be ral e ao país o seu ul ti ma to.

No Jor nal do Co mér cio de 19 de ju lho de 1840 vêm as se guin tes
me mo rá ve is pa la vras do sr. Car ne i ro Leão: 

“Eu o que re ce io, se nho res, é que as co i sas não se es te jam
pre pa ran do para fa zer ele ger uma câ ma ra opo si ci o nis ta ao sr. D.
Pe dro II. Se tal apa re cer de cla ro des de já que o Bra sil se de cla-
ra rá con tra toda essa câ ma ra; se tal acon te cer quan do o sr. D. Pe -
dro II go ver nar com to dos os po de res ma jes tá ti cos que a Cons ti-
tu i ção lhe con ce de seus con se lhe i ros não de i xa rão de re pre sen-
tar-lhe que uma as sem bléia ele i ta de ba i xo das in fluên ci as per ni ci o-
sas que atu al men te di ri gem os des ti nos do Bra sil não pode ser
apro pri a da para co o pe rar com o sr. D. Pe dro II.”
Vê-se, pois, que an tes da ma i o ri da de os oli gar cas, se nho res de

to das as po si ções ofi ci a is de al gu ma im por tân cia, com es ses e ou tros me i os
de in fluên cia que ti nham, con ta vam der ro car e subs ti tu ir de pron to qualquer
mi nis té rio que o im pe ra dor ma i or or ga ni zas se, e de an te mão nos in ti ma vam à
guer ra de ex ter mí nio que nos es ta va pre pa ra da.

As pa la vras que o sr. Car ne i ro Leão pro fe riu no par la men to em
1840 se ri am uma jac tân cia in dis cre ta se não fi cas se trans pa ren te o fim que
le va vam em mira.

Era uma ad ver tên cia fe i ta aos seus sol da dos da câ ma ra e de fora
para não se apres sa rem a fa zer en ga ja men tos com os co man dan tes in te ri nos
que iam ter, vis to que os pro pri e tá ri os não tar da ri am a em pu nhar o bas tão,
que lhes per ten cia et par dro it de na is san ce et par dro it de con que te.

“Se de cre tar des a ma i o ri da de, di zia-nos o sr. Car ne i ro Leão 
para avi ven tar a fi de li da de nos seus sa té li tes, se con seguir des
no me ar uma Câ ma ra dos De pu ta dos das vos sas idéias, des de já a
pro cla ma mos câ ma ra de opo si ção ao im pe ra dor, e pro tes ta mos que
ha ve mos de en xo tá-la ao pas so le gis la ti vo, por que não per mi ti-
mos que nin guém seja mo nar quis ta se não os oli gar cas.”
Qu an do ouvi aque las pa la vras em 1840, con fes so que lhe não dei 

todo o peso que de via dar, até por que o ora dor que as pro fe riu não cos tu-
ma va dis cor rer em vão.Na ses são de 1841, o sr. Car ne i ro Leão anun ci ou que 
a le tra sa ca da da tri bu na em 1840 ha via de ser ace i ta e mes mo paga an tes
do ven ci men to.Estu dou-se na tri bu na ci ni ca men te o meio pelo qual a oli-
gar quia se ha via de des car tar dos seus ad ver sá ri os, que em gran de ma i o ria
es ta vam ele i tos para a se guin te le gis la tu ra.Pri me i ra men te se de cla rou que o 
go ver no bem po dia dis sol ver a câ ma ra, que es ta va ter mi nan do o qua triê nio, e
que a dis so lu ção des ta im por ta ria a da câ ma ra ele i ta.
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Re co nhe ci do o ab sur do des te ex pe di en te, ima gi na ram e dis cu ti ram
ou tro que o não era me nos, a dis so lu ção pré via e ao mes mo tem po um gol pe
de Esta do, por vir tu de do qual se des se por nulo o ato adi ci o na, a pre tex to
de que na sua ado ção não ha via in ter vi do o Se na do.

Na dis cus são apa re ce ram em fren te um do ou tro os dois prin cípi os
que es tão em luta eter na em to dos os go ver nos pos sí ve is, o prin cí pio pro gres-
sis ta e o con ser va dor.

A gran de tá ti ca dos oli gar cas con sis tiu em pro cla ma rem-se os
ara u tos ex clu si vos do prin cí pio con ser va dor, que exa ge ra ram a ca pri cho.

Era um meio de ga nhar ter re no no es pí ri to do jo vem mo nar ca,
sen do o fim tan to mais fá cil de al can çar, por que os re pre sen tan tes pro gres-
sis tas de fen di am os prin cí pi os sem es tra té gia e sem pen sa men to re ser va do.

Apro ve i tan do-se de nos sa sin ce ri da de, exa ge ra vam as te o ri as
opos tas, cer tos de que as sim fa zi am a cor te e le va vam a água ao seu mo i nho.

De exa ge ra ção em exa ge ra ção, o sr. Car ne i ro Leão che gou a for mu-
lar como ex pres são re su mi da do seu sím bo lo po lí ti co este no tá vel te o rema:

“O go ver no é sem pre le gí ti mo a cuja fren te está o im pe ra dor.”
Para sim bo li zar a po lí ti ca opos ta, eu sus ten tei que, se go ver no do 

Rio de Ja ne i ro dis sol ves se pre vi a men te a Câ ma ra dos De pu ta dos, e de cla-
ras se nulo o ato adi ci o nal, se ria para mim um go ver no de fato tão le gí ti mo
como o de Pi ra ti ni.

É fá cil de ava li ar qual das duas te o ri as agra da ria mais o go ver no
pes so al.

Me di an te esta ex plí ci ta pro fis são de fé, que os oli gar cas cor ro bo-
ra ram anu lan do to das as ga ran ti as que a le gis la ção an te ri or con ce dia às
li ber da des pú bli cas, fi cou de ci di do que a si tu a ção lhes per ten cia ex clu si va-
men te e que as suas con di ções es ta vam ace i tas.

Pen sa vam que, en trin che i ra dos como es ta vam no Se na do e
apon de ran do-se do Con se lho de Esta do, que es ta vam de cre tan do, eram
ho mens ne ces sá ri os, que po di am dar a lei tan to ao povo como ao mo nar ca.

Cedo ti ve ram de ve ri fi car com que a má qui na exe cu ti va e ju di-
ciá ria que ha vi am mon ta do não ha via mais po der efe ti vo no Bra sil se não o
de quem no me ia os mi nis tros.

Cedo ti ve ram de re co nhe cer que, fa u to res da ini qüi da de, não fi ca-
ri am pre ser va dos con tra os co ro lá ri os na tu ra is de sua te o ria, e que, se quises-
sem con ti nu ar a des fru tar a gor da pi tan ças que aje i tas sem ou ti ves sem aje i-
ta do, te ri am de pas sar hu mil de men te pe las for ças ca u di nas do pa lá cio.

Em 1841 es tá va mos em ple na re a ção e nin guém via as úl ti mas
con se qüên ci as da si tu a ção.

Não pre ten do des cre ver a his tó ria des sa me mo rá vel ses são, mas
sim ples men te ex pli car-vos, se nho res ele i to res, que no fim da le gis la tu ra eu
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ad vo ga va os mes mos prin cí pi os que ti nha in vo ca do no co me ço, e que era
co e ren te co mi go mes mo. E que ti nha se gui do o pre ce i to: Qu a lis ab in co ep to
pro ces se rit, et sibi cons tet.

Para esse fim, po rei di an te dos vos sos olhos al guns pe río dos de
um lon go dis cur so que pro fe ri na ses são de 12 de ju lho por oca sião de
dis cu tir-se o Orça men to do Impé rio e que foi pu bli ca do no Jor nal do Co mércio
de 14 de ju lho de 1841.

Ve re is tam bém do meu dis cur so que já pas sa nes sa épo ca, isto é,
há qua se 20 anos, eu es tu da va se ri a men te a mag na ques tão das co mu ni ca ções
do cen tro e nor te de nos sa pro vín cia com o li to ral ad jacen te.

Enten dia que não eram pro ve i to sa men te apli ca dos os es for ços
para abrir es tra das de Ma ri a na e Ouro Pre to para Vi tó ria, mas já en tão in di-
ca va as es tra das de Ita pe mi rim, São Fi dé lis e Mu cu ri como as que ti nham
mais atu a li da de. O tem po pro vou que eu es ta va bem in for ma do: o povo,
sem au xí lio al gum do go ver no, tem aber to es tra das para São Fi dé lis, Ita ba-
po a na e Ita pe mi rim, no sul do Espí ri to San to, e a com pa nhia do Mu cu ri as
co mu ni ca ções des ta cor te com o nor te de Mi nas.

Enten dia, como igual men te ve re is do meu dis cur so, que era pre -
ci so pro te ger a com pa nhia do Rio Doce, que mu i to po dia ter fe i to em prol
do co mér cio e en gran de ci men to da Ita bi ra e do Ser ro, se o go ver no a não
de i xas se mor rer des pro te gi da e aban do na da. Mal po dia eu ima gi nar em
1841, quan do in ter ce dia em fa vor da com pa nhia do Rio Doce, que 20 anos
depois eu se ria di re tor de uma cam pa nha se me lhan te, e que lu ta ria com
di ficul da des aná lo gas!

Na rede dos meios de co mu ni ca ção dos Abro lhos para o sul fi gu-
ra rá no fu tu ro o Rio Doce, como de pen dên cia que é, tan to como o Mu cu ri,
do por to de Ca ra ve las.

“O SR. OTTONI – Sr. pre si den te, o dis cur so do no bre mi nis tro
do Impé rio to mou em con si de ra ção o que eu dis se so bre es tra das de co mu ni-
ca ção en tre a pro vín cia de Mi nas e o vas to li to ral com pre en di do en tre a
barra do Pa ra í ba e a bar ra do Je qui ti nho nha, no Bel mon te, ou a do rio
Par do, em Ca na vi e i ras.

“No meu dis cur so, a este res pe i to, mos trei quan to o re la tório
ha via sido la cô nio so bre tais ob je tos. Sr. pre si den te, sem dú vi da que uma 
das maté ri as de mais trans cen dên cia que es tão co me ti das es pe ci al men te
ao Mi nis té rio do Impé rio é o me lho ra men to das vias de co mu ni ca ção.
Lamento tanto la co nis mo da par te do no bre mi nis tro no seu re la tó rio, tan to
la co nismo nes ta dis cus são.

“A cen su ra que fiz, es pe ci al men te acer ca da com pa nhia do Rio
Doce, o no bre mi nis tro a jus ti fi cou tra zen do à Casa in for ma ções que de veriam
es tar con sig na das no re la tó rio. Sr. pre si den te, há dois ou três me ses que se
acham apo dre cen do, no por to do Rio de Ja ne i ro, uma ou mais em bar ca ções
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da com pa nhia , por ca u sa das di fi cul da des sus ci ta das pelo go ver no ou pelos
seus agen tes. Eu es tou bem cer to de que o go ver no não pode ter de se jos de
sus ci tar em ba ra ços à com pa nhia; mas en tre tan to era pre ci so que es tas di fi-
cul da des ti ves sem já ces sa do. A com pa nhia, com mu i ta ra zão, se re cu sa a
pa gar a siza do va lor das em bar ca ções que lhe são pró pri as, e a res pe i to das 
quais exi ge-se o pa ga men to, se gun do in for mou o no bre mi nis tro, pelo simples
fato de mu da rem a ban de i ra in gle sa que trou xe ram para a ban de i ra nacional.

“Su po nho que com isso não há trans fe rên cia de do mí nio, são os
mes mos pro pri e tá ri os e, so men te por esta mu dan ça por essa mu dan ça de
ban de i ra não se de via exi gir a siza; mas, quan do a le gis la ção fos se du vi do sa
a este res pe i to, o go ver no de via apres sar-se em tra zer ao co nhe ci men to da
câ ma ra es tas di fi cul da des.

“Não sei mes mo qual é a de li be ra ção do go ver no, de se ja va sa-
bê-la em tem po de po der ofe re cer um re mé dio na Lei do Orça men to.

“Estou cer to que a Câ ma ra não re cu sa ria, no caso de o go ver no
de ver exi gir da com pa nhia o pa ga men to da siza; es tou cer to que a câ ma ra,
em aten ção à im por tân cia e mag ni tu de da em pre sa, não se re cu sa ria a ali viar a 
com pa nhia des te e de ou tros pa ga men tos igua is; mas, para se ofe re cer uma
emen da a este res pe i to, é pre ci so que o no bre mi nis tro me in for me de fi ni ti-
va men te qual é a in ten ção do go ver no.

“A res pe i to das co mu ni ca ções da pro vín cia de Mi nas com o litoral,
la men to que o no bre mi nis tro nada res pon des se. Eu ti nha em vis ta, quan do
fiz al gu mas con si de ra ções em ou tra oca sião, não só cha mar a aten ção do
no bre mi nis tro so bre este im por tan te ob je to, como ex ci tá-lo tam bém para
que os di nhe i ros pú bli cos não fos sem des pen di dos de uma ma ne i ra, ou impro-
fí cua, ou me nos van ta jo sa. Estan do eu na pro vín cia de Mi nas, re ce bi a có pia
de uma in te res san te me mó ria, es cri ta so bre a es tra da cha ma da de Ru bim,
que co mu ni ca a pro vín cia do Espí ri to San to com a Pro vín cia de Mi nas, pelos
rios Gu an du e Ma nhu as su ao ter mo de Ma ri a na, nos dis tri tos da pon te
Nova e de Cas ca.

“Esta me mó ria foi es cri ta pelo mu i to dig no ex-presidente da
provín cia do Espí ri to San tos, o sr. José Jo a quim Ma cha do de Oli ve i ra, que o 
gover no apres sou-se em de mi tir, e acres cen tou à de mis são dada a este
bene mé ri to ser vi dor o me nos pre zo com que tra tou aque la sua aliás im por-
tan te pro du ção.

“O no bre ex-presidente me co mu ni ca ra em uma car ta que en viara
à Se cre ta ria do Impé rio a sua me mó ria.

“Cre io que ela deve exis tir na se cre ta ria, mas não me re ceu menção
no re la tó rio do no bre mi nis tro, quan do o no bre mi nis tro fa lou a res pe i to
das es tra das de co mu ni ca ção do Espí ri to San to com Mi nas, que não po di am
ser se não as duas úni cas atu al men te em pro je to, que são as es tra das de Ita -
pemi rim, que vai ter à bar ra des te rio e vila do mes mo nome, e es tra da
do Rubim, que vai ter à Ba hia da Vi tó ria. Mas o no bre mi nis tro nada dis se a 
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este res pe i to, e eu de se jo que S. Exa. tome em con si de ra ção essa me mó ria, e
que, en tre tan to, exa mi ne o que eu dis se a res pe i to da ma i or uti li da de de
pro mo ver as co mu ni ca ções do mu ni cí pio do Pre sí dio com o de Cam pos, e
do mu ni cí pio de Mi nas No vas com as co mar cas de Ca ra ve las e Por to Se gu ro.

“As duas en tra das que se di ri gem do Espí ri to San to para o cen -
tro da pro vín cia da Mi nas, para a ca pi tal da pro vín cia, têm a dis tân cia de 60 
a 70 lé guas.

“Ora, sen do a dis tân cia do Ouro Pre to ao Rio de Ja ne i ro qua se a
mesma pela es tra da do Pa ra i bu na ou pela es tra da do Mar de Espa nha; sendo
es tas duas es tra das mu i to mais fre qüen ta das; es tan do já con si de ra vel men te
melho ra das, a pon to de em mu i tas lé guas po de rem já atu al men te ro dar carru a-
gens; acres cen do que o mer ca do do Rio de Ja ne i ro não pode ter com pa ra ção
al gu ma com o in sig ni fi can te mer ca do da Vi tó ria: é evi den te que, nas atu a is
cir cuns tân ci as, se ria tal vez em pura per da a des pe sa que o go ver no fi zes se
man dan do abrir aque las es tra das. Entre tan to, os sa cri fí ci os que o go ver no
pa re ce in cli na do a fa zer por aque le lado, se os fi zer pelo lado do Pre sí dio a
Cam pos, ou pelo lado de Mi nas No vas, co mu ni can do este mu ni cí pio com
Ca ra ve las e Por to Se gu ro, podem tra zer ex tra or di ná ria van ta gem, por quan to
so mu ni cí pi os de Pre sí dio e da Pom ba, na par te que pode ter re la ção ime diata
com a ci da de de Cam pos, cujo mer ca do é já al gu ma co i sa con si de rá vel
com pre en de uma pe que na distân cia, tal vez me nos de me ta de da dis tân cia
que há des se pon to para a ca pi tal do Impé rio.

“O Sr. P. Cân di do – Me ta de pre ci sa men te.
“O SR. OTTONI – Me ta de pre ci sa men te, diz o no bre de pu ta do.

Já se vê, pois, que gran des van ta gens se po dem ti rar de qual quer sa cri fí cio
que se faça para ace le rar esta co mu ni ca ção. No mo men to em que o produtor
mi ne i ro da que las pa ra gens po der le var a Cam pos os seus pro du tos ime di a-
ta men te de i xa esta dis pen di o sa e mu i to mais lon ga es tra da do Pa ra i bu na e
Mar de Espa nha, e, mes mo quan do te nha de vir pro cu rar o gran de mer ca do
da Cor te fá-lo-á com mais van ta gem indo em bar car os seus pro du tos na ci da de
de Cam pos.

“Ora, a res pe i to de Mi nas No vas a van ta gem é ain da mais con si-
de rá vel.

“O mu ni cí pio de Mi nas No vas apro ve i ta-se já do je qui ti nho nha e 
de sua nas cen te e in sig ni fi can te na ve ga ção para ob ter al guns gê ne ros de
pri me i ra ne ces si da de da Ba hia; mu i tos ou tros des ses gê ne ros, ou se vão
bus car em cos tas de bes tas à ci da de da Ba hia, ou ao Rio de Ja ne i ro, ca mi-
nhan do-se por ter ra a dis tân cia de 150 para 200 lé guas: en tre tan to, toda esta 
inte res san te co mar ca está em mu i ta vi zi nhan ça com Por to Se gu ro e Ca ra velas;
a po pu la ção tem aflu í do para aque le lado, e, se se fa ci li ta rem as co mu ni cações,
o al go dão, in te res san te ramo de pro du ção da in dús tria agrí co la de Mi nas
No vas, e que hoje tal vez não se pro du za em ma i or es ca la por ca u sa das
despe sas ex tra or di ná ri as do trans por te, ime di a ta men te terá um in cre men to
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con si de rá vel, por que, em vez de se trans por tar este pro du to por 150 ou 200
lé guas, po der-se-á trans por tar por 20 ou 40 lé guas.

“Cre io que, à vis ta des tas con si de ra ções, o no bre mi nis tro pro cu-
ra rá an tes dar im pul so à co mu ni ca ção da pro vín cia de Mi nas por es tas duas 
ex tre mi da des do que pelo cen tro com a pro vín cia do Espí ri to San to.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“O no bre de pu ta do (o sr. Car ne i ro Leão) veio de al gu ma ma ne ira
con fir mar as mi nhas apre en sões acer ca do ato adi ci o nal. Eu peço à câ ma ra
que haja de pen sar bem nas pa la vras do no bre de pu ta do a este res pe i to. O
no bre de pu ta do, de po is de fa zer ver que só ad mi te os gol pes de Esta do, não 
como ju ris pru dên cia or di ná ria, mas em ca sos ex cep ci o na is, de po is de ha ver
de cla ra do que o ato adi ci o nal ha via pe ca do em sua ori gem, que ti nha de feitos,
e que o no bre de pu ta do, ape sar de re ce ber os fa tos con su ma dos, ain da não
se ti nha des vi a do de seus prin cí pi os a res pe i to da ori gem des se ato, acres -
cen tou que não de via ha ver re ce io al gum na atu a li da de!

“O Sr. Car ne i ro Leão – Por que não te nho a pre sun ção de pre ver o
fu tu ro; é o que isto pro va uni ca men te.

“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do pas sou a ex pli car mais este
seu pen sa men to. De po is de di zer que na atu a li da de não po dia ser con ve niente
de modo al gum se me lhan te gol pe de Esta do, pas sou a dar os mo ti vos por
que o go ver no não po de ria dá-lo, não por que não fos se jus to que o go ver no
lan ças se mão des te re cur so, mas so men te por que, es tan do atu al men te
empe nha do em uma guer ra para con ser va ção da in te gri da de do Impé rio,
não de via cha mar so bre si mais di fi cul da des.

“Qu a is são os co ro lá ri os que da qui se pode ti rar? O go ver no não
deve dar por ora o gol pe de Esta do para anu la ção do ato adi ci o nal pelo
receio de que des te gol pe nas çam re a ções e se ve nham a com pli car as di fi-
cul da des. Em úl ti mo re sul ta do, a guer ra do Rio Gran de do Sul, a re be lião
do Rio Gran de do Sul, no en ten der do no bre de pu ta do, é a úni ca di fi cul dade
que pode ha ver para su plan tar-se o ato adi ci o nal.

“O Sr. Car ne i ro Leão – É má ló gi ca.
“O SR. OTTONI – É como a do no bre de pu ta do, que, sen do mu i-

to forte em ar gu men tar, não vejo que o fos se mu i to no dis cur so a que res-
pondo.

“Aten den do-se, pois, a este mo ti vo que deu o no bre de pu ta do,
po de-se di zer que a guer ra do Rio Gran de do Sul é quem con ser va o ato
adi ci o nal. Ve ja-se o pe ri go que pode re sul tar das in du ções que na tu ral mente
nas cem das pa la vras do no bre de pu ta do.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Tais in du ções com efe i to são pe ri go sas, e
por isso é que as com ba to.
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“O SR. OTONI – Mas, se tal é o pen sa men to ocul to do go ver no, e 
se espera uni ca men te achar-se com os bra ços li vres pelo lado do Rio Grande
do Sul para dar esse gol pe de Esta do, está o go ver no mu i to en ga na do: nem
o exér ci to le ga lis ta que há de pa ci fi car o Rio Gran de ser vi rá de ins tru men to
para qua is quer ma qui na ções iní quas con tra a Cons ti tu i ção do Esta do
(Apo i a dos).

“Eu ti nha dito que, no caso do go ver no anu lar as ele i ções da
câmara futu ra, con tra todo o di re i to e con tra a Cons ti tu i ção, se con ti nu as se a
pra ticar me di das de se me lhan te na tu re za, tor nar-se-ia um go ver no de fato.
O no bre de pu ta do de São Pa u lo sem dú vi da es tra nhou tam bém uma par te
da mi nha pro po si ção, e não aten deu ao todo dela. Eu não de cla rei que o ato 
da dis so lu ção da câ ma ra era por si só mo ti vo para de cla rar o go ver no do
Impé rio o gover no de fato. Lá está no Jor nal do Co mér cio  o meu dis cur so
tal qual o proferi, e ape lo de ma is para a me mó ria da Casa. Eu dis se que, se
o go ver no pra ti cas se esse ato, que eu con si de ra va con trá rio à Cons ti tu i ção, e
conti nu as se a pra ti car atos se me lhan tes, isto é, atos con trá ri os à Cons ti tu ição,
en tre os qua is es ta va sem dú vi da o que eu men ci o nei, de anu lar o
governo de au to ri da de pró pria o ato adi ci o nal, em tais cir cuns tân ci as o
governo de fato, tão le gí ti mo como o de Pa ra ti ni.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Isto é o que eu nego.
“O SR. OTTONI – Tão le gí ti mo como o go ver no de Pi ra ti ni.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Essa pro po si ção há de ser re fu ta da; mas

que se atre ve a re fu tar seus dis cur sos são iras e có le ras.
“O SR. OTTONI – Da mi nha par te é que é ou sa dia mu i to gran de

refu tar o no bre de pu ta do; mas te nha pa ciên cia.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Eu gos to que o se nhor se ocu pe de mim.
“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do dis se que pou co fal ta para

que esta dou tri na seja se me lhan te à de al gum con ven ci o nis ta in cen diá rio, e
que o go ver no é sem pre le gí ti mo a cuja tes ta está o Po der Mo de ra dor.

[Lê a par te do dis cur so do sr. Ho nó rio.]
“Ora, sr. pre si den te, em pri me i ro lu gar to ma rei em con si de ra ção

o que me diz res pe i to e es pe ci al men te nes te pe río do do dis cur so do
nobr e depu ta do, em que ele qua li fi ca a dou tri na anun ci a da na pro po si ção a 
que há pou co me re fe ri como anár qui ca, in cen diá ria, pró pria dos con ven-
cionis tas, e so men te to le rá vel no clu be dos Sans cu lo tes. Se a mi nha pro po si-
ção é anárquica e in cen diá ria, não sei como pos so qua li fi car a dou tri na do
no bre depu ta do, de que o go ver no do mo nar ca é sem pre le gí ti mo em to dos
os ca sos; não sei como pos sa qua li fi car a dou tri na que anu la o di re i to de
resistên cia e de in sur re i ção.

“O Sr. A. Ma cha do – Esta dou tri na é pró pria para Argel e Cons-
tan ti no pla.
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“O SR. OTTONI – Mes mo em Cons tan ti no pla so men te é pró pria
para ser pro fe ri da pe los eu nu cos do sul tão às por tas do se ra lho. (Apo i a dos
da opo si ção.) Mes mo lá as re vo lu ções pro tes tam con tra a dou tri na. Mas exa -
mi ne mos a ques tão.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Aí é que é o prin ci pal.
“O SR. OTTONI – O go ver no a cuja fren te está o Po der Mo de ra-

dor é sem pre le gí ti mo, dada mes mo a hi pó te se de que seja des tru í da a Cons-
titui ção.

“O Sr. Car ne i ro Leão – De vi o lar.
“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do ad mi tiu até a hi pó te se de

des tru i ção da Cons ti tu i ção; mas eu ad mi to que ti ves se dito – vi o lar –; e já
um prin cí pio de re tra ção do no bre de pu ta do. O no bre de pu ta do mo di fi cou
o seu dis cur so, mas lá de i xou es tas pa la vras: “o go ver no a cuja tes ta está…”

[Ou vem-Se nu me ro sos apar tes dos di fe ren tes la dos da Câ ma ra.]
“O SR. OTTONI [de po is de uma pe que na pa u sa] – “o go ver no a cuja 

tes ta está o mo nar ca é sem pre le gí ti mo. O im pe ran te é sem pre che fe do
gover no le gí ti mo; é sem pre le gí ti mo o go ver no a cuja tes ta está o im pe rador.”
Ora, exa mi ne mos pri me i ra men te esta ques tão com os fa tos da Casa.

“Esta dou tri na anu la evi den te men te o di re i to de in sur re i ção e
resis tên cia: con si de ra em to dos os ca sos a re sis tên cia cri mi no sa, a in surrei ção
ile gí ti ma.

[O Sr. Carneiro Leão dá um apar te que não ou vi mos.]
“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do guar da para de po is a res-

posta, a fim de re fu tar os prin cí pi os que se guiu em 1817; mas ago ra te nha
a bondade de me ou vir.

“Na opi nião do no bre de pu ta do a re sis tên cia pode de i xar de ser
sem pre cri mi no sa con tra um go ver no que é sem pre le gí ti mo.

“Não que ro men ci o nar as ten ta ti vas que o Bra sil fez an tes de
1821 para con quis tar a sua li ber da de e in de pen dên cia; não co me mo ra rei
os esforços no bres des ses ilus tres mi ne i ros, que me 1790 pro cu ra ram sa cu-
dir o jugo de Por tu gal, o jugo do des po tis mo; não tra rei à Casa os mo ti vos
hon ro sos que im pe li ram os pa tri o tas per nam bu ca nos a ini ci ar este mo vi-
men to gran di o so em 1817. (Apo i a dos.)

“Co me ça rei em 1821. Já não era en tão o Bra sil co lô nia de Por tu-
gal, mas um dos três re i nos da Mo nar quia por tu gue sa; ha vi am-se ins ta la do
as cor tes na na ção por tu gue sa; o mo nar ca le gí ti mo dos três re i nos, D. João
VI, se acha va em Por tu gal à tes ta do go ver no dos três re i nos; por con se-
qüên cia, o go ver no de Por tu gal era em 1821 a res pe i to do Bra sil o go ver no
úni co legí ti mo. Entre tan to, o Bra sil, de po is de ter no me a do de pu ta dos às
cortes ge ra is e ex tra or di ná ri as da na ção por tu gue sa, re co nhe ceu que o
governo de Por tu gal não cor res pon dia as suas in ten ções e cal ca va aos pés
di re i tos que já ti nha como re i no que era e par te in te gran te da na ção por tu-
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gue sa. Em tais cir cuns tân ci as, qual foi o nos so com por ta men to? Cor re-
mos às ar mas, procu ra mos de ci dir a ques tão como re bel des, por que era o
que éra mos a prin cí pio.

“O Sr. Mar tim Fran cis co – Mu i ta gen te ain da pen sa que o so mos e 
ain da nos tra ta como tais.

“O SR. OTTONI – Enfim, a re be lião gras sou des de o Pará até o
Uru guai; as ar mas dos re bel des ga nha ram tri un fos glo ri o sos, e hu mi lha ram
as qui nas, ven ce do ras em ou tras épo cas [apo i a dos]; e en tre tan to a quem se
fa zia a guer ra? Ao go ver no le gí ti mo, a cuja tes ta es ta va o sr. D. João VI. É
pre ci so, pois, que fa ça mos amen de ho no ra ble do nos so com por ta men to.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Há uma con fu são ma ni fes ta de idéi as.
“O SR. OTTONI – Os re bel des que to ma ram as ar mas para cha -

mar o go ver no de Por tu gal ao cum pri men to de seus de ve res, en ten de ram
que, à vis ta da fal ta de fé com que aque le go ver no nos pre ten deu tra tar (a
no me a ção dos de pu ta dos às cor tes de Lis boa pro vou que os bra si le i ros
estavam re sol vi dos a con ti nu ar a fa zer par te da Mo nar quia por tu gue sa),
era violado o pac to fun da men tal da Mo nar quia pe las cor tes e pelo mo nar ca
a res pe i to do Bra sil; e, lon ge de con si de ra ram como ver da de i ra a dou tri na do 
nobre de pu ta do, cor re ram às ar mas ten do à sua fren te o sr. D. Pe dro I,
rebelde a seu pai, a seu mo nar ca e à sua na ção. Veja o no bre de pu ta do se
pre ten de que a me mó ria des te prín ci pe ex pie esse cri me, vis to que de cla-
rou-se con tra um go ver no que, se gun do os prin cí pi os do no bre de pu ta do, era 
o úni co le gí ti mo, só pelo fato de que o mo nar ca es ta va à tes ta des se go ver no.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Admi ra-me como se con fun dem as sim to-
das as idéi as.

“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do não pode dar ou tra res pos-
ta se não ge ne ra li za das des ta na tu re za.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Eu lhe mos tra rei se res pon do com ge ne ra li-
da des.

“O SR. OTTONI – E tam bém des te lado ha ve rá quem re pli que.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Não me as sus to com as res pos tas.
“O SR. OTTONI – É cer to que a co ra gem do no bre de pu ta do é

inven cí vel. [Ri sa das.] Mas per gun to se o go ver no de Por tu gal, ha ven do vi o-
la do o pac to so ci al a res pe i to do Bra sil, quan do nós lhe fa zía mos a guer ra
naque la oca sião, era para o Bra sil mais le gí ti mo do que o go ver no de Pi ra ti ni?
Cre io que não: am bos eram ile ga is e ile gí ti mos; tan to go ver no de D. João VI
como o de Pi ra ti ni es tão nas mes mas cir cuns tân ci as; um, por que não quer
sub me ter-se; e ou tro, por que não que ria que subs ti tu ís se mos como na ção,
quan do já o éra mos. Entre tan to, o go ver no de D. João VI era, na opi nião do
nobre de pu ta do, sem pre le gí ti mo, por que à sua tes ta es ta va o rei. O no bre
deputado vai para adi an te com a sua ar gu men ta ção. A res pe i to do apar te
que dei, quan do dis se que na ver da de o go ver no do im pe ra dor do Bra sil era
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le gítimo, mas en quan to exis tis se Cons ti tu i ção, o no bre de pu ta do de cla rou
que não ha via tal.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Eu não ouvi des sa ma ne i ra: bem sabe que
quem está oran do não pode ou vir bem os apar tes. Pela res pos ta que dei
bem se vê que não en ten di des sa ma ne i ra.

“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do dis se: [Lê-se par te do dis cur so
do sr. Car ne i ro Leão.] Por con se qüên cia, na opi nião do no bre de pu ta do, a
le gitimi da de do im pe ra dor não vem da Cons ti tu i ção.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Não vem só da Cons ti tu i ção.
“O SR. OTTONI – Vou cha mar os fa tos da his tó ria da nos so in de-

pen dên cia em meu apo io. O no bre de pu ta do diz que a le gi ti mi da de do im pe-
ra dor não vem só da Cons ti tu i ção, por que ele é im pe ra dor por unâ ni me acla -
ma ção dos po vos. Qu an do a Cons ti tu i ção fala em unâ ni me acla ma ção dos
povos não men ci o na um fato, mas dá um tí tu lo. E nem de ou tra sor te se
podia con si de rar este ar ti go da Cons ti tu i ção, por que o sr. D. Pe dro I não foi
acla ma do una ni me men te. Sa be-se que hou ve dis si dên ci as, tan to de bra si le i-
ros, que pre ten di am ou tra for ma de go ver no, como do par ti do por tu guês,
que pre ten dia re co lo ni zar-nos. Por con se qüên cia, não foi acla ma do una ne-
me men te, e não é da acla ma ção que vem o tí tu lo, mas da Cons ti tu i ção.

“Eu ape lo para os fa tos e para a his tó ria da re vo lu ção que começou
em 1821. O fim des sa re vo lu ção era a li ber da de: é por isso que todo o Bra sil,
nome an do de pu ta dos para as cor tes de Lis boa e ten do fi ca do prín ci pe regen te
o sr. D. Pe dro I, em 2 de mar ço se exi giu que se co me ças sem a for mar cer tas
ins ti tu i ções ten den tes ao es ta be le ci men to do go ver no re pre sen ta ti vo. Tal foi 
o es ta be le ci men to da li ber da de de im pren sa, que teve lu gar em 2 de mar ço
de 1821, abo lin do-se a cen su ra pré via, que en tão exis tia, tal foi o ju ra men to
das ba ses da Cons ti tu i ção por tu gue sa, que o povo re u ni do exi giu que fos se
pres ta do pela fa mí lia real, e tais fo ram ou tros mu i tos fa tos que ocor re ram
em 1821.

“Em 1822, quan do apa re ce ram as ten ta ti vas das cor tes de Lis boa,
para rou bar ao Bra sil as prer ro ga ti vas de que já go za va, o Bra sil co me çou a
agi tar-se mais, tra ba lhan do ao mes mo tem po para a li ber da de e para a in-
de pen dên cia, nun ca per den do de vis ta o fim a que pri me i ro se pro pôs, que
era a li ber da de.

“Em 16 de fe ve re i ro de 1822 exi giu-se a re u nião de pro cu ra do res
ge ra is da pro vín cia do Bra sil, para vi rem tra tar dos ne gó ci os do re i no do
Bra sil. Em 3 de mar ço hou ve um mo vi men to do povo do Rio de Ja ne i ro, talvez
por al gu ma sus pe i ta de ten dên cia con tra o sis te ma de go ver no que o Bra sil
que ria es ta be le cer. Antes da acla ma ção do im pe ra dor, exis te o fato da
convo ca ção da Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te. Re u niu-se a jun ta de pro cu-
ra do res ge ra is, e por sua re so lu ção ime di a ta, à qual se uniu o Con se lho de
Esta do, logo de po is foi con vo ca da para o dia 3 de ju nho uma Assem bléia
Consti tu in te Le gis la ti va, em vir tu de de uma re qui si ção da câ ma ra mu nicipal e 
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do povo, e o sr. D. Pe dro I to mou o tí tu lo de cons ti tu ci o nal logo de po is, no
dia 10 de ju nho. Fi nal men te, no dia 7 de se tem bro pro cla ma o prín ci pe nas
mar gens do Ipi ran ga a Inde pen dên cia do Bra sil, e ten do de an te mão já re co-
nhe ci do a Cons ti tu i ção e o sis te ma re pre sen ta ti vo, re ce be o tí tu lo de im pe-
ra dor cons ti tu ci o nal em 12 de ou tu bro de 1822.

“Ora, per gun to, não es ta rão em to dos es tes fa tos bem for mu la das
as con di ções com que o Bra sil ele vou ao tro no o sr. D. Pe dro I ? Sem dú vi da
ne nhu ma. Se o no bre de pu ta do, não achan do bas tan te va li o sa to das es tas
re cla ma ções, to dos es tes atos que ti ve ram lu gar no dis cur so do ano de 1822, 
re cor rer as atas por que nas di ver sas câ ma ras mu ni ci pa is o im pe ra dor foi
acla ma do, acha rá con di ções mu i to ex pres sas na ma i or par te de las, pelo menos
con di ções aná lo gas às pa la vras cé le bres do ma gis tra do do Ara gão quan do
en tre ga va ao rei as in síg ni as do po der. A na ção bra si le i ra, re co nhe cen do o
seu po der, a for ça, o di re i to que ti nha re co bra do tor nan do-se in de pen den te
de Por tu gal, dis se ao prín ci pe como os ara go ne ses de ou tro ra: “Nós, que
somos tan to quan to vós, e que po de mos mais do que vós, nós vos fa ze mos
im pe ra dor cons ti tu ci o nal, com a con di ção de que res pe i ta re is as ins ti tu i ções
que a con ven ção ou a Assem bléia Cons ti tu in te, que já se acha con vo ca da,
houve de ins ti tu ir”. E o im pe ra dor o ju rou. Por con se qüên cia, se por um jura-
men to per sis ten te o im pe ra dor se obri gou a res pe i tar em to dos os ca sos a
Cons ti tu i ção, é fal sís si ma a dou tri na do no bre de pu ta do, como os fa tos da
his tó ria do nos so país de mons tra ram, e a pro po si ção que emi te não é das
que são so men te dig nas de ser pro fe ri das por de trás de bar ri ca das.

“A Cons ti tu i ção me res guar da, me de fen de su fi ci en te men te,
para po der pro fe rir pro po si ções mu i to mais for tes na tri bu na na ci o nal.
Res guarda-me mais do que quan tas bar ri ca das pos sam ima gi nar-se.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Res guar da a pes soa, mas não tor na a dou -
tri na ver da de i ra, nem a apli ca ção.

“O SR. OTTONI – Já ex pli quei a his tó ria e os fa tos su ce di dos no
nos so país…

“O Sr. Car ne i ro Leão – Fi quei na mes ma.
“O SR. OTTONI – … para com pro var que as dou tri nas que ex pen-

di, longe de se rem re vo lu ci o ná ri as, não po dem ter o mais leve res sa i bo de
me nos cons ti tu ci o na is: ve ja mos o que di zem os pu bli cis tas os me nos sus pe-
itos a esse res pe i to. Eu ci ta rei dois ou três.

“Cre io que não pode ser sus pe i to Va tel, cujo com pên dio, na con -
for mi da de das leis, ser ve à ins tru ção da mo ci da de nos cur sos ju rí di cos. No
cap. 2º § do di re i to das gen tes, diz ele(len do) “Va tel, § 50, pág. 84, vol. 1º
Dro it des Gens: – Se a au to ri da de do prín ci pe é li mi ta da e re gu la da por leis
funda men ta is, o prín ci pe, sa in do dos li mi tes que lhe es tão tra ça dos, go verna
sem di re i to al gum e mes mo sem tí tu lo; a na ção, de so bri ga da da obe diên cia,
pode re sis tir à s suas ten ta ti vas in jus tas. Des de que ata ca a Cons ti tu i ção o
prín ci pe rom pe o con tra to que o li ga va com o povo: o ato do mo nar ca de so-
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bri ga os sú di tos, que o po dem con si de rar como usur pa dor. Esta ver da de é
re co nhe ci da por to dos os es cri to res sen sa tos, cuja pena não está es cra vi za da
ao te mor ou ven di da ao in te res se.

“Ou tros pu bli cis tas, cuja au to ri da de cre io que é tão pou co sus peita
como Va tel, emi tem pro po si ções se me lhan tes, sem pre ci sa rem de bar ri cadas, à 
face do mun do.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Não es ta vam na tri bu na, de cer to.
“O SR. OTTONI – … onde ha via Cons ti tu i ção es cri ta, onde se

sa bia o que era go ver no de fato e go ver no le gí ti mo. Diz Sil ves tre Pi nhe i ro,
por exem plo.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Não ace i to a au to ri da de.
“O SR. OTTONI – Mas não é sus pe i to, e, se é sus pe i to, não o

pode ser de cer to de cu lo tis mo.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Mas tem mu i tas dou tri nas fal sas.
“O SR. OTTONI – Sil ves tre Pi nhe i ro diz no art. 3º: (len do) “Sil-

vestre Pi nhe i ro, Dro it cons ti tu ti o nel du pou vo ir le gis la tif, pág. 158: de i xai aos
que se fazem pa ta na is do ab so lu tis mo a cren ça que fin gem ter de que toda a
resistên cia ao po der é uma re be lião e toda a in sur re i ção con tra o ar bí trio
uma revol ta”. E mais aba i xo: a in sur re i ção do ho mem li vre pode tam bém oca -
sionar guer ra, se o des po tis mo é tão cego que, para exe cu ção de suas me di das
ilegais, ousa re cor rer à for ça.

“Por tan to, Sil ves tre Pi nhe i ro re co nhe ce tam bém o di re i to de
resistên cia e de in sur re i ção to das as ve zes que é vi o la do o con tra to so ci al,
dizendo mu i to ex pres sa men te: Poit de loi, poit d’obélssance. Logo que ces sa o
im pé rio das leis, ces sa o de ver da obe diên cia. Não sei se o no bre de pu ta do
ace i ta rá a au to ri da de de De lol me, au tor mu i to co nhe ci do, que ex põe as
excelên ci as do go ver no in glês. De po is de de sen vol ver os di fe ren tes prin cí-
pi os da Mag na Car ta…

“O Sr. Car ne i ro Leão – A ci ta ção é mal fe i ta pra jus ti fi car a pro po-
si ção.

“O SR. OTTONI – … Eis que to das es tas ins ti tu i ções bem com bi na-
das, como fo ram, sem o di re i to de re sis tên cia se ri am in te i ra men te nu las: ocu-
pa-se lon ga men te em de sen vol ver este prin cí pio, e diz: [len do] De lol me, Cons ti-
tu ti on d’Angleterre, tom. 2º, cap. XIV: “Foi a re sis tên cia que deu nas ci men to à
Mag na Car ta, fun da men to e ba se a da li ber da de in gle sa, e os ex ces sos de um
po der es ta be le ci do pela for ça fo ram re pri mi dos pela for ça”.

“Já se vê, pois, que não é só por de trás das bar ri ca das que se
consi de ram go ver nos ile gí ti mos go ver nos pre si di dos pe los mo nar cas, e que 
pelo con trá rio au to res que es tão aci ma de toda a sus pe i ta, como es tes que
ci tei, en ten dem que nos ca sos em que o go ver no se põe aci ma das leis ele se
tor na ile gí ti mo. Como quer, pois, o no bre de pu ta do que eu acre di te que é o
gover no le gí ti mo um go ver no que é ile gí ti mo, ile gal? Para mim, se o go verno
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é le gí ti mo, eu o con si de ro le gí ti mo, se é ile gal, ile gal, e no meu es pí ri to não
posso gra du ar a di fe ren ça da ile ga li da de que há en tre um go ver no usus pador
qual quer e o go ver no de Pi ra ti ni. Eu po de ria ci tar ain da Cha te a u bri and,
cuja au to ri da de sem dú vi da no caso pre sen te não pode ser con tes ta da, porque
é um re a lis ta e até le gi ti mis ta, como tal es ti ma da de to dos os re a lis tas dis -
tin tos e de boa fé. Qu an do uma fac ção ávi da e in te res se i ra, para seus fins
par ti cu la res, para re a li zar seus pro je tos de am bi ção, pro cu rou fa zer der ri bar
a Cons ti tu i ção, ou uma par te dela na Fran ça, é bem sa bi do que Cha te a u bri and
e mu i tos ou tros le gi ti mis tas dis tin tos vi ram o pe ri go em que pu nham a
Monar quia es pe cu la do res po lí ti cos pre si di dos por Mr. Vil le le.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Não, por Po lig nac sim.
“O SR. OTTONI – Po lig nac es ta va en tão na Ingla ter ra.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Não em 1827.
“O SR. OTTONI – Em 1827 hou ve a co a li zão de Cha te a u bri and,

de Hyde de Ne u vil le e ou tros re a lis tas dis tin tos com os pa tri o tas mais de ci-
didos e con tra o mi nis té rio dos es pe cu la do res po lí ti cos, á fren te dos qua is
es ta va Mr. Vil le le, que com pro me tia a Mo nar quia, para sa tis fa zer suas am -
bi ções. Mr. Cha te a u bri and pre viu o que ha via de su ce der a Car los X, e lhe
gri tou da tri bu na que te mia nas cir cuns tân ci as da Fran ça mu i to mais as re -
vo lu ções que vi nham do go ver no do que as que vi nham do povo.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Eu temo pelo con trá rio, por ex pe riên cia.
“O SR. OTTONI – Sem dú vi da o com por ta men to de Cha te a u bri-

and em toda a sua vida dá di re i to a pen sar que os seus re ce i os eram nas ci dos
do in te res se que vo ta va mais es pe ci al men te ao tro no; mas, in fe liz men te, Car los
X não ti nha a for ça de ra zão que ca rac te ri za va o seu pre de ces sor Luís XVIII, e
por isso acre di tou mais nos es pe cu la do res po lí ti cos Vil le le e Po liâ nac, nos sec -
tá ri os das tran sa ções e re sul ta do foi com pro me ter o seu tro no na re vo lu ção de
ju lho. Eu não que ro fa zer con fron ta ções his tó ri cas; es tou cer to de que o mo nar-
ca atu al do Bra sil há de se guir de pre fe rên cia os pas sos es cla re ci dos de Luís
XVIII, e que não se há de de i xar ar ras tar pe los Vil le le e Po lig nac. [Apo i a dos.]

O Sr. Ma ri nho – Apo i a do: bra vo!
[Bra vos e apo i a dos nas ga le ri as.]
Mu i tas vo zes – Ordem! Ordem! [Res ta be le ce-se o si lên cio nas ga le-

ri as.]

VIII
REVOLUÇÃO DE 10 DE JUNHO DE 1842

PACIFICAÇÃO DE MINAS

A fa ta li da de que em 10 de ju nho de 1842 su ble vou a he rói ca
ci da de de Bar ba ce na e toda a pro vín cia de Mi nas, e bem as sim a mi nha
vo lun tá ria com par ti ci pa ção no mo vi men to, são pon tos his tó ri cos de que
está cada um de vós ca bal men te in for ma do.
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Cre io sin ce ra men te que mais te ria ga nho o sis te ma cons ti tu ci o-
nal se, ape sar de re be la do o go ver no con tra a Cons ti tu i ção, se, ape sar da
pro mul ga ção das leis in cons ti tu ci o na is em 1841, ape sar da dis so lu ção prévia
da Câ ma ra dos De pu ta dos, ape sar de tudo, a opo si ção mi ne i ra, em vez do
re cur so às ar mas, de pre fe rên cia em pre gas se con tra o go ver no os me i os
pa cí fi cos que ain da lhe res ta vam.

Infe liz men te a opo si ção era de tal modo pro vo ca da e ar ras ta da
para o ter re no fora da lei que não ha via meio de con tê–la.O fato era, por tan to,
in de cli ná vel

A não ser esta con si de ra ção, eu po de ria la men tar que a ener gia e 
a acer bi da de das mi nhas in vec ti vas na ses são de 1841 pu des sem ter con tri-
bu í do para o mo vi men to de 10 de ju nho.

Em todo o caso, po rém, pos ta a mão na cons ciên cia, ain da acho
lá o eco de mi nhas pa la vras, e as se ve ra que eram es tre mes de ódio e de
am bi ção.

E pos so re cor dar-me com pla cen te men te que na no i te de 15 para
16 de ju nho de 1842, ar ros tan do pe ri gos, e com o fim de par ti lhar a sor te de
meus ami gos, par ti do Rio para Mi nas, quan do aqui já se fes te ja va a der ro ta
da Ven da Gran de, a re ti ra da da pon te de Pi nhe i ros, e con se qüen te men te a
que da da re vo lu ção de São Pa u lo.

A me mó ria do meu sa u do so ami go, mon se nhor Ma ri nho, ren do
gra ças, por que à pág. 207 do 1º vol. Da sua His tó ria da Re vo lu ção de Mi nas
con sig nou esse ato de le al da de que pra ti quei para com os meus ami gos.O
ge ne ro so his to ri a dor omi tiu sis te ma ti ca men te os seus pró pri os ser vi ços e
gran des sa cri fí ci os, mas não per deu oca sião de pôr em re le vo a mais pe quena
cir cuns tân cia que po dia eno bre cer o ca rá ter de seus ami gos.

Assim, às págs. 252 e se guin tes e nos do cu men tos que se lêem no 
2º vol., o his to ri a dor mi ne i ro re gis trou:

1º) o pro pó si to em que eu es ta va em 19 de agos to de ace i tar a
pre si dên cia e a di re ção do mo vi men to de po is da ba ta lha que teve lu gar no
dia 20.

2º) A re so lu ção que, de acor do com ou tros ami gos, to mei no dia
20, de aca bar mos com a re vo lu ção em San ta Lu zia, e ali fi car mos para sermos
pre sos, em vez de nos re ti rar mos es col ta dos pe las for ças res pe i tá ve is de
Gal vão e Ava ren ga, que até a no i te ocu pa ram a pon te da vila para pro te ge rem
a re ti ra da dos in sur gen tes.

3º) O fato de se acha ram na La goa San ta no dia 21, ime di a to ao
da ba ta lha de San ta Lu zia, mais de 2000 ho mens bem ar ma dos e mu ni cia dos,
e que de ban da ram por se ter dis sol vi do o go ver no in sur gen te.

4º) O im por tan te do cu men to as si na do pe los co ro néis Gal vão e
Alva ren ga, pe ran te o sub de le ga do de Ma to si nhos, de cla ran do que de ban-
da vam suas for ças, re co lhi am-se às suas ca sas, e não se opo ri am mais às leis
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em vi gor, a fim de pôr ter mo ao der ra ma men to de san gue dos mi ne i ros. É tam bém
da ta do de 21 de agos to de 1842.

Bem apre ci a dos os da dos ex pos tos, cla ro está qual era a or dem
das mi nhas idéi as na que la cri se.

Se o sr. Barão de Ca xi as fos se ven ci do, como tí nha mos as me -
lho res es pe ran ças de que o fos se, a re vo lu ção es ta va ter mi na da pelo
triunfo, e es ta ria aca ba da a guer ra ci vil. “Den tro de três dias, di zia eu aos
meus ami gos, es ta mos no pa lá cio de Ouro Pre to, den tro de quin ze dias um
ministé rio li be ral terá sus pen di do a lei in cons ti tu ci o nal de 3 de de zem bro e a do
con se lho de Esta do, e terá anu la do o de cre to in cons ti tu ci o nal que dis per sou os
repre sen tan tes da na ção.”

Nos sa ta re fa es ta ria fin da, res ta be le ci da a or dem, a or dem bem
in ten di da, que é in se pa rá vel da ver da de i ra li ber da de.

Per di da a ba ta lha de San ta Lu zia, so bra vam ele men tos ao Par tido
Li be ral para con ti nu ar uma guer ra de re cur sos, cujo re sul ta do é di fí cil
calcu lar qual te ria sido.

Mas eu não com pre en de re vo lu ção se não quan do o povo se levan ta
em mas sa para di zer aos seus opres so res: “Bas ta.”

Pen sá va mos, os mi ne i ros, que em 1842 se ria as sim; e, como nem
que ría mos nem su pú nha mos guer ra ci vil, os que es tá va mos no Rio não
en vi a mos para Mi nas nem uma es pin gar da, nem uma li bra de pól vo ra.

Con tá va mos que a pro vín cia de São Pa u lo se le van ta ria com um
só ho mem, e que aos mi ne i ros não es ta va des ti na da ou tra ta re fa se não a de
uma ma ni fes ta ção po pu lar até cer to pon to pa cí fi ca.

Frus tra da a re vo lu ção em São Pa u lo, nada tí nha mos que fa zer.
Mas o pun do nor dos guar das na ci o na is mi ne i ros, sua ener gia e

en tu si as mo um mo men to per su a di rão-nos que, des pre ve ni dos como tí nha mos
en tra do na luta, e mes mo ten do fi ca do a sós, po día mos dar lei ao Impé rio.

E pou co fal tou para que esta es pe ran ça se re a li zas se no dia 20 de
agos to de 1842.

Lon ge de mim du vi dar da co ra gem pes so al e mais qua li da des
que con cor rem, como uni ver sal men te se re co nhe ce, e eu sou o pri me i ro a
con fes sar, na pes soa do no bre ge ne ral mar quês de Ca xi as, ilus tre ve te ra no
da in de pen dên cia.

Mas es tou per su a di do que os cor dões, os bor da dos e as con de co-
ra ções da das a Sua Exce lên cia em ra zão da ba ta lha de San ta Lu zia mais
ra ci o nal men te ador na ri am a es tá tua do Des ti no.

Acer ca des te com ba te os che fes in sur gen tes po di am di zer como
Na po leão em San ta He le na, fa lan do de Wa ter loo: “Ney! Grouchy! Dia in com-
pre en sí vel, em que tudo se per deu de po is que tudo es ta va ga nho! Hou ve
tra i ção ou foi uma des sas fa ta li da des com que o des ti no se apraz em zom bar
das mais be las com bi na ções do es pí ri to hu ma no?!…”
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Como quer que fos se, per di da a ba ta lha de San ta Lu zia, pen sa va
eu, ain da an tes do fato, que, se era cer to que po día mos con ti nu ar a re vo lu ção
com chan ces de su ces so, tam bém era fora de dú vi das que só o con se gui ría mos
as so lan do os be los cam pos de Mi nas e anar qui zan do a pro vín cia. Di an te de
ta ma nha res pon sa bi li da de hon ro-me de ha ver re cu a do.

Jul guei que em tais cir cuns tân ci as mais ga nha va o país se da
sen ten ça la vra das pe las ba i o ne tas do sr. Ca xi as ape lás se mos para os tri bu na-
is ju di ciá ri os.

E, como só po día mos dis cu tir es tan do pre sos, fi ca mos em San ta
Lu zia, ha ven do-se re ti ra do os che fes mi li ta res, a quem o ju í zo dos seus pa res
nos con se lhos de guer ra não po dia ins pi rar a con fi an ça que de po si tá va mos
no júri.

Já em fren te de Ouro Pre to, ven do os âni mos dis pos tos a uma
capi tu la ção, e não que ren do que para o fim de ob te rem os che fes con di ções
me nos du ras se ar ris cas se uma gota de san gue mi ne i ro, ti nha eu fe i to a
se guin te pro pos ta, que tam bém co pio da his tó ria de Ma ri nho:

“§ 1º Que o pre si den te in te ri no pro cla mas se a to das as for -
ças que em seu nome po di am es tar e de fato es ta vam em ar mas
na pro vín cia que, ten do sido fe i ta a re vo lu ção de Mi nas uni-
camente como uma ma ni fes ta ção des ti na da a apo i ar a de S. Paulo,
pa cifica da aque la pro vín cia, de vi am os mi ne i ros de por as ar mas,
e a isso os con vi da va

“§ 2º Que esta pro cla ma ção fos se de pron to en vi a do ao
barão de Ca xi as, de cla ran do-se-lhe que, para evi tar a efu são do
san gue, e pelo mo ti vo na dita pro cla ma ção exa ra do, depunham os
mi ne i ros as ar mas, de po is de uma vi tó ria bri lhan te, qual a de
Qu e luz, e se en tre ga vam a dis cri ção da cle mên cia im pe ri al

“§ 3º Que en tão to das as pes so as no tá ve is que se acha vam
no acampa men to, ten do a sua fren te o pre si den te in te rino, se fos se
apre sen tar ao ge ne ral em che fe.”
Esta mi nha pro pos ta, que não foi pos sí vel le var efe i to di an te do

Ouro Pre to nos úl ti mos dias de ju lho, re a li zou-se em San ta Lu zia no dia 20
de agos to.

Os srs. José Pe dro Dias de Car va lho, vi gá rio Jo a quim Ca mi lo de
Bri to, co ro nel João Gu al ber to Te i xe i ra de Car va lho, ca pi tão Pe dro Te i xe i ra
de Car va lho, te nen te Antô nio Te i xe i ra de Car va lho, pa dre Ma no el Dias de
Cou to Gu i ma rães e Fran cis co Fer re i ra Paes vo lun ta ri a men te es pe ra ram
comi go a en tra da do exér ci to ven ce dor, para dar mos tes te mu nho de que ali
tí nha mos fi ca do até a úl ti ma hora e que a re vo lu ção es ta va aca ba da.

Das re mi nis cên ci as da cam pa nha de 1842, acre di tei-me, srs. ele ito res
mi ne i ros, são es tas úl ti mas as mais gra tas ao meu co ra ção.
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IX
A REVOLUÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS – MINISTÉRIO 

PARLAMENTAR CONSERVADOR

A re vo lu ção de Mi nas fin dou re pen ti na men te e como que por
en can to no dia 20 de agos to.

Fin dou, per mi ta-se-me que o re pi ta com sa tis fa ção, por que eu
não quis as su mir a vice-pre si dên cia.

Se o ex-de pu ta do Oto ni, diz o his to ri a dor da re vo lu ção, que tan to
pres tí gio ti nha no exér ci to e na pro vín cia, não ti ves se fi ca do em San ta Lu zia
o su ces so de 20 de agos to se ria ape nas um re vés.

Dis sol vi do o go ver no in sur gen te, cou be aos co ro néis Antô nio
Nu nes Gal vão e Fran cis co José de Alva ren ga a hon ra de au ten ti ca rem pe ran te
o sub de le ga do de La goa San ta a pa ci fi ca ção da pro vín cia. Por toda a par te
de ban da vam as for ças re bel des, e cada qual re co lheu-se para os seus la res
man sa e pa ci fi ca men te. O con fli to dos li be ra is com o go ver no ia en trar em
nova fase pe ran te os tri bu na is.

Fui eu, como diz Ma ri nho na His tó ria da re vo lu ção, quem con ser-
vou o ar qui vo re bel de, ma te ri al va li o sís si mo para os pro ces sos e para a his -
tó ria.

Pre ser vei-o das cha mas que o ha vi am con de na do, mais fe liz de
que o bi bli o te cá rio de Ale xan dria, se é cer to que com efe i to o ca li fa Omar
que i mou a bi bli o te ca da que la ci da de, e se não pro ce dem as ob je ções de Gib bon
con tra esta tra di ção his tó ri ca.

O ar qui vo re bel de, era o alto de cor po de de li to uni ver sal dos re vo-
lu ci o ná ri os.

Ti nham eles pro tes ta do em 10 de ju nho que a lei de 3 de de zembro
de 1841 e a dis so lu ção pré via eram atos in cons ti tu ci o na is.

Os tri bu na is iam de ci dir se aque le pro tes to ti nha sido um cri me
ou uma re sis tên cia le gal.

Era da ma i or con ve niên cia ple i tar a ca u sa pe ran te a opi nião e
dis cu tir pe ran te os ju ra dos, não só a te o ria cons ti tu ci o nal e as ca u sas lon go
tem po acu mu la das, e as pa i xões exa cer ba das que ha vi am pro du zi do e po di am
jus ti fi car o mo vi men to de 10 de ju nho, mas tam bém o modo por que os
rebel des ha vi am pro ce di do

Glo rio-me de ha ver con ser va do as pe ças jus ti fi ca ti vas ne ces sá rias
aos li be los do pro mo tor pú bli co e aos nu me ro sos ad vo ga dos da de fe sa.

Para se rem de vi da men te apro ve i ta dos es tes ma te ri a is era dis pen-
sável um cen tro e cu ra do ria ge ral dos acu sa dos, que sis te ma ti sas se a dis cus-
são, re u nis se em um fe i xe os ca sos jul ga dos que de vi am com por a ju ris pru-
dên cia da ques tão, e que en fim, re su min do os de ba tes, tor nas se bem pa-
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ten te o jul ga men to de fi ni ti vo do Po der Ju di ciá rio e da opi nião pú bli ca acer -
ca do mo vi men to de 10 de ju nho.

Tal foi a mis são do Ita co lo mi, pu bli ca do logo que se le van tou o
se qües tro à ti po gra fia li be ral de Ouro Pre to. Co la bo ra ram ati va men te no
Ita co lomy, al guns dos com pro me ti dos que ti nham fe i to pa rar o car ro re vo-
lu ci o ná rio em San ta Lu zia, e se ha vi am ren di do a dis cri ção, cer tos de que
era mes mo es tan do pre sos que po de ri am me lhor de fen der sua ca u sa e de
seus ami gos pe ran te a opi nião e pe ran te os tri bu na is.

Ain da as al ge mas nos ro xe a vam os pul sos, e já es tá va mos apelan do
para a im pren sa, que tudo sal vou.

Re pa rá va mos as sim o gran de erro que ha vía mos co me ti do re cor-
ren do às ar mas, mas não ces sá va mos de es tig ma ti zar os atos in cons ti tu ci ona is
que ti nham dado ca u sa ao mo vi men to.

Tí nha mos o ma i or em pe nho em que fos se a ques tão ven ti la da
so le ne men te pe ran te os tri bu na is.

E éra mos tão sin ce ros nes ta opi nião que a nos so pe di do a
Assem bléia Le gis la ti va pro vin ci al, na qual o voto de nos sos ami gos pre pon-
de ra va, se abs te ve de re pre sen tar ao Po der Mo de ra dor pe din do anis tia para 
os pre sos e com pro me ti dos.

Não pro ce de mos as sim por que pen sá va mos que hou ves se o me nor
de sar em ape lar em ca sos tais para o Po der Mo de ra dor.

Está va mos lon ge de uma opi nião tão in cons ti tu ci o nal.
A anis tia deve ser con ce di da sem pre que o acon se lhar o bem do

Esta do.
É um di re i to e uma ga ran tia do ci da dão bra si le i ro, que pode

in vo cá-la logo que jul gue dar-se a hi pó te se da Cons ti tu i ção, do mes mo
modo que pode re que rer um ha be as cor pus.

Na Assem bléia Pro vin ci al flu mi nen se uma voz ge ne ro sa sus ci tou a
no bre idéia, e du ran te a dis cus são pa ten te ou-se ao país quan ta con si de ra ção
me re ci am os pros cri tos.

O fa le ci do sr. Au gus to Cé sar de Me ne ses, ho mem da têm pe ra
dos an ti gos, e que le vou ao tú mu lo fir me a sua re pu ta ção e ina ba lá ve is suas 
cren ças po lí ti cas, dis se o se guin te:

“Vou ago ra, sr. pre si den te, não fa zer uma re se nha, mas
apre sen tar al guns in di ví du os im pli ca dos no mo vi men to de que
fa la mos, para ver mos se me re cem os con ví ci os que lhes lan çou o
pa re cer da no bre co mis são.

Será ini mi go da or dem pú bli ca, ou sa do, tru bu len to, vi li pen di a dor
das leis, aque le va rão pro bo (o sr. Ver gue i ro) e pres tan te, que
com pre en den do o bem o que é uma pá tria ado tiva, re sis tiu à ten -
ta ção das do ces emo ções que faz nas cer a vis ta do solo na tal, para 
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nes te tra ba lhar por sua li ber da de e in de pen dência, cuja es ta da no
po der era uma ga ran tia de sos se go e or dem?

Será ini mi go da or dem pú bli ca, ou sa do, tur bu len to, vi li pen di a dor
das leis, aque le es tói co e de sin te res sa do (o sr. Feijó), que re je i tou
um bis pa do e re sig nou uma re gên cia, lu gar que mais de um
es pecula dor que re ria, ain da dan do 400% so bre o seu or ça men to?
O qual, se co me teu al gum ex ces so, nin guém de i xa rá de con fes sar
que foi por amor da or dem, ex ces so que teve tal vez por ca u sa
prin ci pal a sua sin ce ri da de, alu di da pela fal sa ami zade, da qual
fa lou o sr. Dias da Mota, quan do ela lhe acon se lha va que ma ne-
jas se a cla va de Hér cu les? Que de i xou o po der quan do viu que a
con ti nu a ção da sua ges tão po dia oca si o nar a per tur ba ção da paz
pú bli ca?

Me re ce rá aque les epí te tos esse moço, por quem mais se de -
vem en cher de or gu lho o Ser ro do que pe las pe dras pre ci o sas
que ro lam pe los le i tos dos seus rios, esse moço, no qual to das as
ve zes que pen so digo: – Assim foi de cer to Ca tão na sua ida de –
es pe ran ças do Bra sil, se al gu ma co mis são mi li tar lhe não fi zer
sal tar a ca be ça, ou se al gu ma taça mi nis tra da por al gum fin gi-
do ami go lhe não cor ro er len ta men te as en tra nhas?”

Diá rio do Rio de 27 de abril de 1843, ses são de 22 do mes mo
mês e ano.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, en tre ou tros le van tou-se em nos sa
de fe sa o hon ra do ba i a no o sr. José da Cruz Rios.

Assim apo i a dos na tri bu na le gis la ti va, pros se guía mos te naz mas
pa ci fi ca men te na dis cus são do nos so di re i to.

O exér ci to po dia de sar mar os mi ne i ros, inu ti li zar a sua re sis tên cia,
mas não de ci dir a ques tão cons ti tu ci o nal.

A re sis tên cia de 10 de ju nho, dis cu ti da de mil mo dos pe ran te os
tri bu na is de Mi nas, fi cou ple na men te jus ti fi ca da como uma re sis tên cia le gal.

Qu al quer que te nha con ti nu a do a ser a opi nião dos po de res le gis la-
ti vo e exe cu ti vo, os atos con tra os qua is se er gue ra o gri to de Bar ba ce na fo ram
de cla ra dos in cons ti tu ci o na is pelo Po der Ju di ciá rio, que tam bém é in de pen-
den te.

To dos os che fes de al gu ma im por tân cia le va dos ao júri ob ti ve ram
ab sol vi ção e em mu i tos ca sos apo te o se.

Era de re gra que quan do en tra va no júri al gum dos mu i tos ca be ças
da re vo lu ção o tri bu nal em pes soa le van ta va-se, ape sar das re cla ma ções de
al guns ju í zes de di re i to. Este fato era re gis tra do no Jor nal do Co mér cio de ou tu bro
de 1843.Era ho me na gem pres ta da a nos sa boa fé à ho nes ti da de dos mo ti vos
de nos so pro ce di men to.
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E cum pre ob ser var que no ma i or nú me ro de ca sos os ju ra dos
que ab sol vi am os re bel des e com eles fra ter ni za vam nos tri bu na is eram os
le ga lis tas da vés pe ra.

Hon ra aos mi ne i ros! Os mes mos que ha vi am fe i to os ma i o res
sacri fí ci os para aba far a re vo lu ção, cu jas con se qüên ci as te mi am, es ta vam
lon ge de apro var o pro ce di men to do go ver no e não que ri am de modo al gum
san ci o nar o pre ce den te de po de rem a Assem bléia Ge ral e o go ver no de cre tar
leis in cons ti tu ci o na is.

Hon ra ao júri de Ma ri a na, do Ouro Pre to, da Pi ran ga e ou tros,
que nos res ti tu í ram ao gozo de nos sos di re i tos com ple ta men te jus ti fi ca dos,
sal van do o prin cí pio de re sis tên cia a or dens ile ga is, e com mais por te ra zão
a leis in cons ti tu ci o na is.

Assus ta da com o ve re di to dos ju ra dos, a im pren sa con ser va do ra
da pro vín cia co me çou a acon se lhar-nos a re si pis cên cia dos nos sos atos. Já se 
con ten ta vam que ao me nos nos mos trás se mos con tri tos.

“Pe çam mi se ri cór dia!” nos re pe tia a Ordem de João d’el-Rei.
Pe çam mi se ri cór dia! Re pe ti mos no Ita co lomi. Mi se ri cór dia

de vem pe dir es ses ir mãos de ge ne ra dos, que se têm locu ple ta do
com a ra pi na e engor da do com o es pó lio do ór fão e da vi u va,
que têm opri mi do os seus con ci da dãos, que têm ven di do a jus ti ça e
co me ti do toda a sor te de ini qüi da des, e mu i ta con tri ção pre ci sam
eles para que Deus lhes per doe por sua in fi ni ta mise ricór dia. Qu -
an to aos ci da dãos que por efe i to de suas con vicções tomaram
parte nos mo vi men tos po lí ti cos do ano pas sa do, de que hão de pe-
dir per dão? Por que fo ram re bel des? Mas es ses re beldes não es tão
em cir cuns tân ci as de fa zer ato de con tri ção. Coube-lhes a rara for -
tu na de que seus pa res e ju í zes nos tri bu na is ju di ciári os têm an te ci-
pa do a pu ri fi ca ção de sua con du ta, emi tin do acer ca das re vo lu-
ções de Bar ba ce na e So ro ca ba um ju í zo que a pos te ri da de sem
dú vi da con fir ma rá.”

Do Ita co lo mi de 28 de agos to de 1843.
Efe ti va men te os ju ra dos mi ne i ros unâ ni mes e sem dis tin ção de

par ti dos de cre ta vam por toda a par te que era jus ti fi cá vel o nos so pro ce di-
men to, e que, por tan to, cri mi no sos eram os mi nis tros que ha vi am pro mul-
ga do a lei de 3 de de zem bro de 1841 e dis per sa do os re pre sen tan tes do
povo com o mes mo di re i to com que Crom well man dou fe char as por tas do
Par la men to.

Eu fui um dos ab sol vi dos por una ni mi da de do júri de Ma ri a na,
com pos to o con se lho de li be ra is e con ser va do res pro mis cu a men te.

O pre si den te do con se lho era o dis tin to mi ne i ro e meu ami go o
sr. José Ma ri a no Pin to Mon te i ro, hoje re si den te em Ubá, e ali um dos pres ti-
gi o sos che fes do Par ti do Li be ral.

338 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



O sr. Pin to Mon te i ro fez-me pre sen te da pena com que ha via
lança do as res pos tas unâ ni mes aos que si tos do juiz de di re i to. Essa pena é
uma re lí quia pre ci o sa que con ser vo, e que ina ti va, de po is de 18 anos, vai
hoje ser vir-me para es cre ver nes te pa pel, a fim de que se jam trans mi ti dos à
im pren sa, acom pa nha dos de bên çãos sin ce ras e de meu agra de ci men to
imor re dou ro, os no mes dos ci da dãos cujo me mo rá vel ve re di to me res ti tu iu
à mi nha fa mí lia puro de toda a cri mi na li da de.

São os srs.
José Ma ri a no Pin to Mon te i ro, pre si den te.
José de Sou sa Cu nha, se cre tá rio.
Fran cis co Xa vi er Pe re i ra.
Ma no el Co e lho Li nha res.
Iná cio Alves da Ro cha.
José Pe dro Gon çal ves.
Qu in ti li a no de Abreu e Lima.
Antô nio Gon çal ves Ma cha do.
Fran cis co José Fer re i ra.
Ma no el Fran cis co Da mas ce no.
Ma no el Mo re i ra da Cruz.
José Ber nar di no dos Reis.

A sede de per se gui ção fora tão lon ge que no meu pro ces so se
inves ti gou so bre dis cur sos que pro fe ri como de pu ta do, so bre es cri tos que
dez anos an tes dei ao pre lo como jor na lis ta, e fi nal men te so bre mi nhas opi -
niões em abs tra to, quan to às ba ses cons ti tu ti vas do go ver no.

De mi nha de fe sa pe ran te o júri, pu bli ca da no Ita co lo mi de 26 e 30
de se tem bro de 1843, ver-se-á que vin guei os pri vi lé gi os de de pu ta do e a
liberda de de im pren sa, ex pli can do ao juiz for ma dor da cul pa es ses pon tos
do nos so di re i to cons ti tu ci o nal. Qu an to ao ter ce i ro tó pi co, é ma ni fes to que a 
mi nha dig ni da de não po dia per mi tir ali a me nor ex pli ca ção, vis to que não
ha via au to ri da de para me exi gi rem. Li mi tei-me, pois, a pro tes tar que na
Cons ti tu i ção ha via lu gar para to dos, e for te com a mi nha cons ciên cia re pe ti
aos ju ra dos os ver sos de Phi lin to:

Não foi dado até aqui ao des po tis mo
Alge mar o al ve drio, que so be ra no
Den tro do seu sa crá rio mofa e zom ba
De sa té li tes vis, de es cra vas or dens.

Qu an do os ju ra dos mi ne i ros co me ça ram a mul ti pli car de sen ga nos
ao es pí ri to re tró gra do, o go ver no e seus agen tes de li ra ram.

O júri, mu ti la do pela lei de 3 de agos to, pos to de ba i xo da tu te la
hu mi lhan te do juiz de di re i to, pela ab sur da fa cul da de de ape la ção que se
lhe de i xou, e pelo ar bí trio no for mu lar os que si tos, ar bí trio que em gran de
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nú me ro de ca sos tira ao júri a apre ci a ção mo ral do fato im pu ta do e le gi ti ma
a con de na ção de acu sa dos que o júri tem in ten ção de ab sol ver, o júri as sim
mes mo es tro pi an do não ser via às exi gên ci as dos do mi na do res.

E o se cre tá rio do go ver no, de pu ta do à Assem bléia Pro vin ci al,
pro pôs que se pe dis se ao Po der Le gis la ti vo ou tra for ma de pro ces so.

No Ita co lomy de 5 de ju lho de 1843 vêm trans cri to a pro pos ta e o 
pa re cer da co mis são, cuja con clu são apro va da era a se guin te:

“Que não se tome em con si de ra ção a in di ca ção para se pe -
dir aos po de res su pre mos a su pres são do júri. – Paço da Assem -
bléia Pro vin ci al, em 30 de ju nho de 1843 – João de Sa lo mé Qu e i ro ga
– F. de A. L. Men des Ri be i ro – J. Ro dri gues Du ar te.”
Enquan to o júri de nos sa pro vín cia re a bi li ta va os com pro me ti dos,

ga nha va ter re no na cor te e re a ção con ser va do ra, e jul ga va-se o Par ti do
Con ser va dor com for ça para no dia 20 de ja ne i ro de 1843 dis sol ver o mi nis-
té rio pa la ci a no de 23 de mar ço de 1841.

Ape sar de ser tri un fo de re tró gra dos, o dia 20 de ja ne i ro se ria um 
belo dia para o sis te ma re pre sen ta ti vo se o sr. Pa u li no José So a res de Sou sa,
au tor prin ci pal da dis so lu ção, vi es se ex pli cá-la ao Par la men to como fi lha da 
ne ces si da de de fa zer ces sar o go ver no pes so al, su plan tan do-se as ca ma rilhas e
res ti tu in do a sua pu re za às nor mas cons ti tu ci o na is.

Nada dis so S. Exª saiu com ou tros seus co le gas a 20 de ja ne i ro,
para tor nar a en trar dias de po is. E nas ex pli ca ções que deu às câ ma ras, em
vez de con fes sar a de fe i tu o sa or ga ni za ção do ga bi ne te dis sol vi do, re fe riu-se
as sim ao fato re cen te:

O sr. Pa u li no: – As ca u sas que ori gi na ram a cri se mi nis te-
ri al que pro du ziu a dis so lu ção do ga bi ne te, da qual aca ba mos
de ser tes te mu nhas, não são de mu i to re cen te data. Exis ti am
entre al guns mem bros do dito ga bi ne te des con fi an ças re cí pro cas, re la-
ti vas em pon tos de le al da de de uns para com ou tros. Daí nas cia uma
desin te li gên cia sen sí vel e fu nes ta, da qual de via ne ces sa ri a-
men te res sen tir-se o ser vi ço pú bli co, o que de via flu ir so bre o
esta do da câ ma ra e do país; e nun ca as suas cir cuns tân ci as
reque re rão mais união, mais har mo nia e mais for ta le za nos con -
se lhos da Co roa.”

Jor nal do Co mér cio de 24 de ja ne i ro de 1843.
O sr. So a res de Sou sa guar dou-se bem de de i xar es ca par uma só

pa la vra que de nun ci as se a fla gran te in cons ti tu ci o na li da de da or ga ni za ção e 
dis so lu ção dos ga bi ne tes sem in ter fe rên cia do Par la men to.

As re cí pro cas des con fi an ças em pon tos de le al da de fo ram o pre -
tex to in fe liz com que se pre ten deu aco ber tar a ver da de i ra ca u sa do fato que 
aca ba va de ocor rer.
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Se se tra tas se de res ta be le cer os bons prin cí pi os, ou tras se ri am as 
pa la vras do ilus tra do sr. So a res de Sou sa; mas a ver da de pro duz ódio e po dia
pre ju di car na opi nião de Au gus to o in te res se dos Cé sa res.

Nem uma pa la vra so bre go ver no pes so al – ca ma ri lha – po der
áu li co, e ou tros si nô ni mos. S. Exª, em vez dis so, ini ci ou essa gí ria de mis ti fi-
cações que, mu tan dis mu ta tis, ora sob a for ma de can sa ço, ora sob a de do en ça,
tem re gu la do com for ça de prag má ti ca nas exé qui as mi nis te ri a is.

Qu a is quer, po rém, que fos sem as si nu o si da des pe las qua is se
che gou ao mi nis té rio de 20 de ja ne i ro, por mais er ra da que me pa re ça ter
sido a sua po lí ti ca de com pre en são, a His tó ria sal da rá o pri me i ro Minis té rio
do sr. Car ne i ro Leão como uma ten ta ti va hon ro sa para o res ta be le ci men to
do go ver no re pre sen ta ti vo.

De ma is, o mi nis té rio de 20 de ja ne i ro ex pi ou no bre men te no dia
do pas sa men to os pe ca dos de sua vida.

Con tem plá-lo-ei so men te nes se tran se, que vou to mar em con si-
de ra ção si mul ta ne a men te com o nas ci men to bas tar do do mi nis té rio de 3 de
fe ve re i ro de 1844.

X
O 2 DE FEVEREIRO DE 1844

PROGRESSOS DO GOVERNO PESSOAL

Te nho fe i to es tu do para não con tra ri ar nes ta mi nha car ta a má xi ma
fun da men tal de que o rei não pode fa zer mal.

Qu an do me re fi ro a fa tos in cons ti tu ci o na is aco ber ta dos com o
nome do im pe ra dor en ten da-se sem pre que lon ge está de mi nha in ten ção a
mais leve som bra de cen su ra que vá além dos mi nis tros, que ace i tam, ou
con ser vam as pas tas, quan do tais fa tos se dão.

Diri go-me ex clu si va men te aos agen tes res pon sá ve is quan do
mo ra li zo so bre a en ti da de in vi o lá vel.

Fe i ta esta de cla ra ção fran ca e leal, vou en trar em al gu mas con si-
de ra ções acer ca do 2 de fe ve re i ro de 1844.

Pri me i ro fa ça mos um li ge i ro re tros pec to.
A se i ta pa la ci a na ha via pre do mi na do des de a ma i o ri da de até o

dia 20 de ja ne i ro de 1843.
Os mi nis tros da ma i o ri da de ti ve ram de re sig nar o po der, não

por se su je i ta rem ao con se lho áu li co do seu co le ga os es tran ge i ros.
A con des cen dên cia do Par ti do Con ser va dor fa ci li tou ao sr. Au re-

li a no a ta re fa da re or ga ni za ção mi nis te ri al de 23 de mar ço de 1841.
Qu an do na ses são des te ano eu de nun ci a va na Câ ma ra dos De-

pu ta dos as in va sões do re por te i ro, os Cé sa res es ta vam-lhe na ca u da e fa zi am
coro com o pon tí fi ce pa la ci a no.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 341



Absti nham-se ca u te lo sa men te da me nor alu são que pu des se
ofen der as sus cep ti bi li da des do pa lá cio.

Foi so men te de po is de ven ci do no cam po da ba ta lha de Mi nas e
São Pa u lo o Par ti do Li be ral que eles se con si de ra ram os se nho res da si tua ção,
e em 20 de ja ne i ro de 1843 ou sa ram ex clu ir do mi nis té rio o ele men to pa la ci a no.

Ma ni fes ta men te o Mi nis té rio de 20 de ja ne i ro de 1843 foi or ga ni-
zado pelo enér gi co e ilus tra do sr. Car ne i ro Leão, na du pla in ten ção de regene rar
o go ver no par la men tar e con sa grar o do mí nio do Par ti do Con ser va dor.

Ro de a do de uma câ ma ra unâ ni me, acas te la dos no Con se lho de
Esta do e no Se na do, os Cé sa res ima gi na ram que o seu po der não ti nha mais 
com pe ti dor pos sí vel.

Por sua par te os pa la ci a nos bem sa bi am que, se es ta vam ar re da dos
nas do çu ras do go ver no, não era por te rem ca í do em des gra ça, e sim por
vir tu de das cir cuns tân ci as.

Pos tos em dis po ni bi li da de, sus pi ra vam pe las ce bo las do Egi to, e
es pre i ta vam a oca sião de vin gar a in jú ria que em nome das des con fi an ças
em pon to de le al da de fora ir ro ga da ao che fe da se i ta.

Re pe li dos pe los con ser va do res, era na tu ral que os cor te sãos se
vol tas sem para o lado do li be ral, e com ele se en ten des sem para apo i ar-se
qual quer mi nis té rio que não es ti ves se nos in te res ses do ini mi go co mum.

Esma ga dos sob a ti ra nia mi nis te ri al, os li be ra is não po di am ser
di fí ce is de che gar a acor do.

Foi em tais cir cuns tân ci as que nas ceu o Mi nis té rio de 2 de fe ve reiro de 
1844. Sua mis são era de mons trar pra ti ca men te aos Cé sa res que eles não
eram ho mens ne ces sá ri os.

Ace i to este man da to, o mi nis té rio de 2 de fe ve re i ro pro cu rou
apo i ar-se si mul ta ne a men te nos pa la ci a nos e nos li be ra is.

“O 2 de fe ve re i ro (diz o meu ami go sr. Sa les Tor res-Ho-
mem) não foi um tri un fo da opi nião li be ral, não foi uma sa tis fa-
ção às exi gên ci as cons ti tu ci o na is do Bra sil, foi uma sim ples vin di ta
da cor te; e a du ra ção da nova or dem po lí ti ca que daí re sul ta va
ti nha de ser cir cuns cri ta pelo tem po que per sis tis se a ca u sa sen ti-
men tal e pes so al que a cri a ra.”
É exa ta men te o que dis se no Se na do o sr. Car ne i ro Leão quan do

ex pli cou a dis so lu ção do mi nis té rio de 20 de ja ne i ro, de cla ran do que se re ti-
rava por não ter po di do ob te ra de mis são do ins pe tor da al fân de ga que
to ma va ares de vá li do e pe las ga ze tas de sa fi a va o mi nis té rio a que o de mi-
tis se se pu des se.

Não po den do con se guir a de mis são do ins pe tor da al fân de ga, o
sr. Car ne i ro Leão no bre e par la men tar men te dis sol veu o mi nis té rio que
orga ni za ra, e veio às câ ma ras tudo ex pli car.
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O ins pe tor, aliás ho mem de gran de mé ri to, era ir mão do pon tí fi ce
da se i ta pa la ci a na, e so li dá rio com seu ir mão.

De mi ti do o mi nis té rio, o pon tí fi ce foi de pron to en car re ga do na
pre si dên cia da pro vín cia do Rio de Ja ne i ro.

A de ci fra ção do enig ma de 2 de fe ve re i ro es ta va par ti cu la ris si-
ma men te nes sa no me a ção.

A pro vín cia do Rio de Ja ne i ro ina u gu ra da em vir tu de do ato adi -
ci o nal, es ti ve ra pe re ne men te sob o do mí nio pes so al da oli gar quia.

Entre gá-la ao pon tí fi ce pa la ci a no, que um ano an tes sa í ra do mi nis-
té rio ex pul so pe los oli gar cas, era por si só um fato al ta men te sig ni fi ca ti vo.

E, para que não res tas se a me nor dú vi da, um mi nis tro do 2 de
feve re i ro afi xou pe ran te as câ ma ras como par te es sen ci al do pro gra ma este
no tá vel he xâ me tro: Pa re ce sub jects et de bel la re su per bos.

Di zia-se ao ou vi do que, no me an do o novo pre si den te do Rio de
Ja ne i ro, o mi nis té rio re a gia con tra a ir re ve rên cia com o que o sr. Car ne i ro
Leão ha via in di ca do à Co roa para seu su ces sor o pró prio ins pe tor da al fân-
de ga, que era ca u sa da dis so lu ção do ga bi ne te.

Seja como for, guer ra mais for mal não se po dia de cla rar aos oli -
gar cas.

Era in sig ni fi can te o par ti do pa la ci a no, e por isso mal es ta ria o
mi nis té rio sem o apo io li be ral.

Para ga nhá-lo o sr. Alves Bran co, que na oca sião não es ta va li gado
a par ti do al gum, mas cu jas idéi as eram es sen ci al men te bra si le i ras e pro-
gres sis tas, e cu jos ta len tos eram tão bri lhan tes, como vas ta a sua ilus tra ção e 
pura a sua vir tu de, im pôs como con di ção para en trar no mi nis té rio a anis tia
aos re bel des de São Pa u lo e Mi nas.

Na me mo rá vel ex po si ção de mo ti vos que pre ce deu o de cre to de
anis tia em 14 de mar ço jus ti fi cou o sr. Alves Bran co, como o júri de Mi nas já 
ti nha jus ti fi ca do, os mo vi men tos que o seu fu tu ro co le ga da ma ri nha ha via
de no mi na do no bres e ge ne ro sos. Ser vi ço tão re le van te de via ne ces sa ri a-
men te ga nhar os li be ra is em fa vor do mi nis té rio de 2 de fe ve re i ro.

Qu e bra va-lhes os fer ros, li ber ta va-os da po lí cia ar bi trá ria, re a-
bi li ta va-os en fim, por tan to, ha via de ob ter es sas ma i o ri as de amor e de
ter nu ra, como por es cár nio fo ram qua li fi ca das na épo ca, mas que re al-
mente sim bo li za vam o ca va lhe i ris mo do par ti do anis ti a do em 14 de março
de 1844.O que é tris te vem a ser que tudo isto nas ces se de um sim ples
capricho da cor te.

O mi nis té rio de 20 de ja ne i ro de 1843 dis sol veu-se por ne gar-lhe
a Co roa a de mis são do ins pe tor da al fân de ga, que es ta va em an ta go nis mo
com os mi nis tros. A Co roa, po rém, mos trou de se jar con ti nu ar a mes ma
po lí ti ca pelo fato de cha mar pri me i ra men te para a subs ti tu i ção dos ex-mi nis-
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tros pes so as que co mun ga vam com os prin cí pi os de les. Assim o de cla rou
no Se na do o sr. Car ne i ro Leão.

Eis o dis cur so do sr. Car ne i ro Leão, qual se lê no Jor nal do Co mér cio
de 13 de maio de 1844:

“O SR. CARNEIRO LEÃO – A ca u sa da re ti ra da do mi nis-
té rio foi uma ques tão pes so al: ne nhu ma ha via na po lí ti ca, quer
in ter na, que ex ter na. Eu com pre en di que o pen sa men to da Co roa
era con ser var a mes ma po lí ti ca da das as di ver gên ci as que se
podem dar en tre dois ho mens que par ti ci pam dos mes mos prin -
cí pi os. Pa re ceu-me que a Co roa que ria man ter a mes ma po lítica.
Po rém o mi nis té rio en ten deu que não po dia con ti nu ar a servir um
che fe de re par ti ção da Fa zen da que era in te i ra men te opos to a
sua po lí ti ca e que por al gum mo ti vo ocul to era ini mi go pes so al
da ad mi nis tra ção.

Ora, que a ad mi nis tra ção que me su ce deu, ven do que este
empre ga do a que me re fe ri não es ta va em di ver gên cia com o seu 
pen sa men to, o con ser vas se era co i sa mu i to re gu lar. Pen so mes-
mo que a ad mi nis tra ção obrou com mu i to pou co cri tério não cha -
man do esse em pre ga do para o mi nis té rio; é uma verdade, não
se pode du vi dar da sua ca pa ci da de, do alto con ce i to em que a
popula ção do Impé rio, prin ci pal men te a do Rio de Jane i ro, o
tem tido sem pre.

Era de su por que se re pu tas se re ves ti do de uma alta con-
fiança, e nin guém pode du vi dar que essa alta con fi an ça é um dos
ele men tos for tes para a ad mi nis tra ção. A ad mi nis tra ção do país
deve ser for te; nem ser vem ad mi nis tra ções fra cas, va ci lantes, que a
to dos os mo men tos es te jam a cair.

A ad mi nis tra ção que es ta va em tais cir cuns tân ci as apre-
sen tar-se-ia com mu i to mais for ça re pre sen tan do a con fi an ça
da Co roa se esse em pre ga do fi zes se par te dela. Esse em pre ga do
pos to fora da ad mi nis tra ção, ne ces sa ri a men te se ria um em baraço
para ela.

A ad mi nis tra ção sabe mu i to bem o que são os cor te sãos, os áu li-
cos; a ad mi nis tra ção sabe mu i to bem o que são os ho mens in te res-
se i ros, que ser vem to das as ad mi nis tra ções, le van do em vis ta, não 
os in te res ses do país, o bem da na ção, a pros pe ri da de de go ver no
im pe ri al, mas seus in te res ses par ti cu la res.

Por tan to, de ve ra re ce ar-se a ad mi nis tra ção que, quan do se
apre sen tas sem, por exem plo, em um lu gar dado a ad mi nis tra ção a
esse em pre ga do, to das as vis tas fos sem para ele como sol nas cente. E
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que esse em pre ga do ti ves se uma in fluên cia no país era regular
por que ti nha um ele men to para essa in fluên cia.”

To das as pa la vras do dis cur so do sr. Car ne i ro Leão são so le nes e
dig nas do es tu do dos ho mens que se in te res sam de ve ras pelo Bra sil; mas
me re ce mais acu ra do exa me a de cla ração de que a Co roa só ad mi tiu ou tra
po lí ti ca quan do não foi pos sí vel or ga ni zar no apris co oli gár qui co que um
gabi ne te con des cenden te.

Evi den te men te o go ver no pes so al tran si gia com os li be ra is, sem
sim pa tia e sem con vic ções, so men te para pu nir os che fes con ser va do res das 
ve le i da des de in de pen dên cia que ha vi am re cen te men te des per ta do en tre eles.

Para ta ma nha im pi e da de todo o cas ti go era bran do.
O pre si den te pon tí fi ce to mou-os à sua con ta.
Se re cor re mos às ga ze tas de en tão acha re mos este in te res san te

me mo ran dum, que se di zia ter sido di ri gi do ao mi nis tro do Impé rio do pelo
pre si den te do Rio de Ja ne i ro:“

Pode V. Exa. tran qui li zar a Sua Ma jes ta de quan to aos re ce i os que 
on tem ma ni fes tou-me. Ne nhum dos Lo ba tos (fa la va em ge ral dos oli gar cas)
há de sair de pu ta do por está pro vín cia.”

A pre si dên cia do Rio de Ja ne i ro em 1844, a vida ín ti ma do mi nis-
té rio de 2 de fe ve re i ro e a his tó ria da or ga ni za ção dos ga bi ne tes de 1844,
1848, po di am sair da mi nha pena tão mi nu ci o sas e não me nos ins tru ti vas
do que a de ma i o ri da de. Mas lem bro-me que Sir Ro bert Peel re co men dou
que se não pu bli cas sem as me mó ri as que de i xou en quan to es ti ves se vivo
um só dos ato res ne las co me mo ra dos.

Se guin do tão sa lu tar con se lho, pas so adi an te.
A pre si dên cia do Rio de Ja ne i ro e o mi nis té rio de 2 de fe ve re i ro

con ver te ram aos bons prin cí pi os os par la men ta res da es co la da au to ri da de.
Não cre io em ex tra va gan tes pro je tos que es tão se lhes atri bu indo,

en vol ven do o nome de Sua Alte za o sr. Con de D’Ávila. Foi pro va vel men te
in tri ga pa la ci a na.

Mas os con ser va do res to ma ram cons ti tu ci o nal men te uma bela
po si ção.

Se não ape la rem para a te o ria Thi ers, de que o rei re i na e não
go ver na pro fli ga ram com co ra gem a in ter ven ção in cons ti tu ci o nal da von tade
ir res pon sá vel nos atos do mi nis té rio.

Não foi so men te na tri bu na le gis la ti va que o ex-mi nis tro da
Fazen da cen su rou com se ve ri da de o modo in cons ti tu ci o nal da or ga ni za ção
e dis so lu ção dos mi nis té ri os.

Dois anos de po is, por oca sião da dis so lu ção do mi nis té rio de 5 de
maio de 1846 , o sr. Car ne i ro Leão veio a im pren sa con de nar com a sua ló gi ca
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ine xo rá vel a usur pa ção dos di re i tos do par la men to, que cada dia se tor na va
mais fla gran te.

Um pan fle to se pu bli cou na oca sião, in ti tu la do A dis so lu ção do
ga bi ne te de 5 de maio ou a fac ção áu li ca. Este es cri to foi atri bu í do pe los de fen-
so res da si tu a ção ao sr. se na dor Ber nar do Pe re i ra de Van con ce los. Assim o
de cla ra a res pos ta dada em nome do sr. Alves Bran co.

No en tan to su po nho po der as se ve rar, ba se a do em va li o sos tes te-
mu nhos, os qua is sen do pre ci so in vo ca rei, que o im por tan te pan fle to da la vra
do sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, de po is mar quês do Pa ra ná.

Po rei di an te dos vos sos olhos, srs. ele i to res, al gu mas pou cas ci ta ções
do fo lhe to, e re co nhe ce rei com quan ta for ça con de na va as dem si as do go ver no
pes so al o nos so ilus tra do com pro vin ci a no e emi nen te es ta dis ta.

Dis se o sr. Leão:
“O nome do pri me i ro cha ma do para a or ga ni za ção de um mi nis-

té rio não é se gu ro pe nhor de uma es co la de ca pa ci da de do par ti do a que ele 
per ten ce, por que mu i tos do in di ví du os in di ca dos en con tram as in tri gas da
fac ção áu li ca, e pre ven ções pes so a is, que os ar ras tam das po si ções para as
qua is os cha ma ram as ne ces si da des do Par la men to (pág. 7)

“Des de 1840 se tem que ri do in cul car que a co roa per de de sua
for ça e dig ni da de sem pre que se con for ma coma opi nião das câ ma ras, tan to
na or ga ni za ção como na dis so lu ção dos mi nis té ri os… O di re i to de no me ar e 
de mi tir mi nis tros con fe ri do pela Cons ti tu i ção ao Po der Mo de ra dor não é
ab so lu to, como ne nhum ou tro (pág. 22).

“A pri me i ra co roa do mun do em so li des e bri lho não se sen te
mare a da pela cer te za an te ci pa da que tem o povo in glês dos no mes que hão
de com por o mi nis té rio quan do pelo flu xo re gu lar da opi nião tem de su bir
ao po der o par ti do a cuja fren te se acham eles (págs. 23 e 24).

“Para or ga ni zar novo ga bi ne te é cha ma do o sr. Alves Bran co, e o 
pri me i ro a quem pro cu ra é o sr. Sa tur ni no de Sou sa e Oli ve i ra. Qu an do
seus ami gos lhe ex pro bram essa ali an ça com um ad ver sá rio re co neh ci do,
respon de que esse can di da to lhe vi e ra do paço. Aos srs. Urba no e Co e lho,
reco men da dos pe los pra i e i ros, e ao sr. Ma cha do de Oli ve i ra, lem bra do
pelas Ven das Gran des, faz cons tar que não lhe fora pos sí vel con se guir que
eles fos sem ace i tos” (pág. 45)."

As dou tri nas do cé le bre pan fle to re per cu ti ram glo ri o sa men te na
tri bu na par la men tar.

De las se fez so li dá rio no Se na do o sr. se na dor Ber nar do Pe re i ra
de Van con ce los.

Na le gis la tu ra de 1845 a 1847 a guer ra ao go ver no pes so al foi a
idéia fixa do sr. Van con ce los, que re pe ti das ve zes pres tou ser mo nar quis ta
real, e não pes so al.
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Pro cu ran do ali a dos, o ades tra do par la men tar le van ta ra a sig ni fi-
ca ti va ban de i ra da re for ma da lei de 3 de de zem bro, que era uma ques tão
de hon ra para os que con tra essa lei ti nham em pu nha do as ar mas.

É de plo rá vel que o gran de par la men tar não fos se com pre en di do.
Não era pos sí vel que ho mens da im por tân cia dos srs. se na do res

Car ne i ro Leão e Vas con ce los fi cas sem a sós. A ou tro mi ne i ro dis tin to cou be
a hon ra de acom pa nhar aque les ilus tres atle tas.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos em 1847 o sr. Luís Antô nio Bar bo sa
fez-me a hon ra de se di ri gir a mim, que en tão pre si dia a Câ ma ra, e pediu-me
per mis são para re pe tir o que eu ha via dito em 1841 con tra a in fluên cia pa la-
ci a na.

Com a mi nha ade são , de que aliás o ilus tre par la men tar não pre -
ci sa va, fez o sr. Bar bo sa um dos mais vi o len tos dis cur so que tem apa re ci do
no par la men to bra si le i ro con tra o po der áu li co. É para não alon gar de mais
este meu es cri to que o não apa dri nho com essa elo qüên cia fi lí pi ca.

Sin gu lar co in ci dên cia! Os três mais ilus tres con ser va do res de
Minas, os srs. Van con ce los, Car ne i ro Leão e Luís Antô nio Bar bo sa, fa zi am
coro co mi go em tudo quan to con tra a in fluên cia de le té ria da cor te eu ha via
sus ten ta do em 1841.

Em as sun to de tal mag ni tu de a uni for mi da de de vis tas en tre
mim e es tes meus ilus tres ad ver sá ri os de nun cia elo qüen te men te a exis tência o
mal e pro va ao mes mo tem po que a Pro vín cia de Mi nas, de que éra mos to dos
re pre sen tan tes, não há ta ma nho an ta go nis mo de idéi as po lí ti cas como
geral men te su pões-se.

Órgão ge nu í no dos li be ra is de Mi nas, tan to como qual quer dos
ou tros três dis tin tos par la men ta res, o era dos con ser va do res; nes te pon to
es sen ci al es tá va mos de acor do.

E es tou per su a di do que, se fos sem con sul ta dos um por um os
nos sos cons ti tu in tes, en tre ele ve ri fi car-se ia a mes ma ho mo ge ne i da de de
opi nião.

Pa re ce que em Mi nas é por de ma is ver da de i ro o dito es pi ri tu o so
do sr. Vis con de de Albu quer que: “não há co i sa mais pa re ci da com um lu zia
do que um sa qua re ma”.

Cada al de ia em Mi nas tem, é ver da de, o seu lado di re i to e o seu
lado es quer do: a fi de li da de à ban de i ra e o pun do nor da con fe rên cia são
qua li da des a que os mi ne i ros pres tam cul to re li gi o so. O ad ver sá rio po lí ti co
em Mi nas sabe hon rar-se, hon ran do a cons tân cia e a sin ce ri da de dos seus
ad ver sá ri os.

Cum pre tam bém con fes sar que al gu mas ve zes o an ta go nis mo
está nas ri va li da des lo ca is.
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Qu a is quer, po rém, que se jam os ma ti zes sob os qua is a opi nião
se ma ni fes ta na pro vín cia, achar-se-á en tre os mi ne i ros acer ca de cer tos
prin cí pi os cons ti tu ti vos de todo o go ver no li vre ma ra vi lho sa har mo nia.

Ga ran ta um mi nis té rio qual quer a exe cu ção fran ca e leal da
Cons ti tu i ção, a li ber da de e se re ni da de das ele i ções, a ho nes ti da de na ad mi-
nis tra ção, a eco no mia na ges tão dos di nhe i ros pú bli cos, e eu as se gu ro que
um tal mi nis té rio terá o apla u so uni ver sal dos mi ne i ros, sem dis tin ção de
par ti do.

Assim é hoje, as sim era em 1845, 1846 e 1847.
A si tu a ção em que o 2 de fe ve re i ro co lo ca va o Par ti do Li be ral era 

a mes ma que o 23 de mar ço de 1841 dera aos con ser va do res.
Em 1841 eu os ha via in vec ti va do em ple no par la men to por se

have rem su je i ta do à im po si ção pa la ci a na.
Não po dia ser-me agra dá vel que o Par ti do Li be ral se co lo cas se

em idên ti ca si tu a ção: es sen ci al men te mi ne i ro, eu tam bém ca pri cho em
sus ten tar o pun do nor da co e rên cia; e sabe o pú bli co que o meu voto não
pre va le ceu nes sa con jun tu ra.

Achan do-me em uni da de não que ren do em ba ra çar os che fes do
par ti do li be ral, que jul ga vam das tre vas po der ti rar a luz, eu me abs ti ve
siste ma ti ca men te de toda a dis cus são so bre po lí ti ca ge ral.

O meu si lên cio de en tão foi lar ga men te co men ta do pe las fo lhas
da opo si ção con ser va do ra. Mas o que po de ria eu fa zer con tra a tor ren te? A
re a ção da ma i o ria cor ria à ré dea sol ta, e não ha via re cur so se não cur var a
ca be ça e de i xar pas sar a onda.

A jus ti fi ca ção dos che fes do Par ti do Li be ral que es ti ve ram no
mi nis té rio du ran te o la men tá vel quin quê nio foi ma gis tral men te es cri ta pela 
pena ilus tra da e não sus pe i ta do sr. Jus ti ni a no José da Ro cha. Do fo lhe to a
que me re fe ri vou co pi ar al gu mas ju di ci o sas apre ci a ções:

“No pe río do de 1844 a 1848 os mi nis té ri os que su ce de ram
com pu se ram-se dos seus (o au tor fala do Par ti do Li be ral) mais no tá ve is
esta dis tas, dos seus mais de di ca dos ali a do; to das as po si ções de pre do mí nio
e de in fluên cia fo ram por eles ocu pa das; as câ ma ras da vam-lhes qua se unâ -
ni me apo io; e en tre tan to a dou tri na atu al men te ace i ta acer ca do Po der Mo de-
ra dor, dou tri na tão re pug nan te aos prin cí pi os do re gi me par la men tar, foi
por al guns de les in vo ca da, por to dos sus ten ta da e fir ma da no país: a gran de
con quis ta do veto pre si den ci al so bre os atos das le gis la tu ras das pro vín ci as,
a in ter pre ta ção dos dois ter ços, foi por um des ses mi nis té ri os es ta tu í da.

Expli ca re mos es ses fe nô me nos como nos dias da gran de luta
fazi am os par ti do? Apre sen tá-los-emos como avil ta men to dos ca rac te res
po lí ti cos, como de nún ci as de fal ta de con vic ções e de pou ca fé nas idéi as
que apre go a vam? Lon ge de nós se me lhan te in jus ti ça, que de sa i ra ria o ca ráter
na ci o nal; não; cha ma dos ao po der os ho mens des sas opi niões, acha vam-se
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to lhi dos pela ten dên ci as que en con tra vam; ain da não era o tem po das suas
idéi as, ain da a so ci e da de não sen tia a jus te za, a ne ces si da de de las, e os obri -
ga va a re cu ar. De ve ri am ter lar ga do o po der? Mas o po der era-lhes uma du pla
ga ran tia, já por que os li vra ria, a eles e aos seus co-par ti dá ri os, da pre pon de-
rân cia de ho mens que a ce gue i ra das pa i xões po lí ti cas lhes re pre sen ta va
como fa ta is; já por que pen sa vam as sim im pe dir que a ten dên cia con tra a
qual lu ta vam con ti nu as se em no vas ma i o res con quis tas.

Entre tan to eles pró pri os a ser vi am. Qu an do, na dis cus são do
voto de gra ças, quis o Se na do apre sen tar uma in di ca ção de po lí ti ca di ver sa
da que pelo go ver no era anun ci a da, foi por este tra zi da a cam po a von ta de
im pe ri al, como de ven do, pelo aca ta men to que in fun dia, co i bir essa in di cação:
quan do um se na dor dis se al gu mas ver da des teó ri cas acer ca da mo nar quia
real e da pes so al, mil ca pí tu los se er gue ram, de ram-se mil in ter pre ta ções às
suas pa la vras de modo a mo ver en re dos ab sur dos no re gi me re pre sen ta tivo;
quan do se apre sen ta ram aos ele i to res per nam bu ca nos as can di da tu ras dos
srs. Chi chor ro e Fer re i ra Fran ça, não du vi da ram quan do, en fim, fo ram
apre sen ta das ao Se na do as car tas im pe ri a is des ses dois se nho res, quan do o
Se na do quis dis cu tir a va li da de da ele i ção per nam bu ca na, afa di ga ram-se na 
lida in sa na de tor nar odi o so o Se na do, apre go an do que que ria de sa ten der a
cor te e cas sar car tas im pe ri a is!

Eram ho mens de opi niões li be ra is! Cri mi ná-los-emos? Não, pois
sa be mos que o po der im põe ne ces si da des, que há ten dên ci as so ci a is im pe rio sas,
que os par ti dos têm ar ras ta men to ir re sis tí ve is. Ora, a ten dên cia de to das as
for ças e de toda a opi nião cor ria nes se sen ti do; a at mos fe ra que a to dos nos
ro de a va, em que to dos vi vía mos, era essa, es tá va mos em ple na re a ção.

Fir mou-se en tão a dou tri na de que os atos do Po der Mo de ra dor
não po dem ser dis cu ti dos, pois são pri va ti vos da Co roa, que é sa gra da e
ir res pon sá vel. Esta be le ceu-se que nes ses atos o mi nis tro re fe ren da dor
ob ser va como mar chou pas sí vel sem res pon sa bi li da de al gu ma, nem mes mo
a que re sul ta das dis cus sões pe ran te o ju í zo da ra zão na ci o nal. Embal de se
di zia que a ru bri ca im por ta va a res pon sa bi li da de, que de via o mi nis tro, a
bem do país, exa mi nar o ato, e, se o achas se con trá rio aos pú bli cos in te res ses,
de via, por le al da de à Cons ti tu i ção, e até por le al da de á Co roa, ne gar-lhe
essa ru bri ca; em bal de di zia. “Ca lai-vos, res pon di am: o até da pri va ti va atri -
bu i ção do Impe ra dor, e o Impe ra dor é in vi o lá vel e sa gra do; ca lai-vos; pois
nós mi nis tros tam bém nos ca la mos; re fe ren da mos, como sim ples ofi ci a is de 
se cre ta ria; a nos sa re fe ren da é uma fór mu la vã. Ca lai-vos.”

No in te res se ge ral dos par ti dos re gu la res achei ten dên cia a
dispo si ção para fa zer-se uma lei de ele i ções.

Bem com pe ne tra do de que era in dis pen sá vel sub tra ir as ele i ções
aos es bir ros de po lí cia, sob cuja tu te la ha vi am sido pos tas pe las ins tru ções
do 1º de maio de 1842, em pre guei-me com fer vor na con fec ção da lei ele i toral.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 349



Devo con fes sar que os con ser va do res não pu se ram em ba ra ço a
esta lei, que ao con trá rio pro cu ra ram me lho rar.

A ex pe riên cia lhes ti nha fe i to sen tir que ha via dois gu mes na
espa da ele i to ral do de cre to de 4 de maio de 1842.

Pa te re le gem tu ipse tu lis ti, di zi am os li be ra is os li be ra is ar vo ra dos
em sub de le ga dos e de le ga dos de po lí cia, ex clu in do le gal, man sa e pa ci fi ca-
men te das câ ma ras os che fes con ser va do res, que ha vi am fa bri ca do as ins -
tru ções em vi gor.

Quem es tu dar os de ba tes do Se na do ve ri fi ca rá que, sem o au xí lio
po de ro so do sr. Car ne i ro Leão, o go ver no te ria fi ca do ar ma do com as ins tru-
ções de 4 de maio de 1842 para des pa char li vre men te os de pu ta dos.

O sr. Car ne i ro Leão ha via com pre en di do que era in dis pen sá vel
co arc tar a oni po tên cia do go ver no pes so al e re a bi li tar o sis te ma re pre sen ta ti vo.

A ex tre ma con si de ra ção com que o ilus tra do se na dor, no seu fo lhe to
in ti tu la do Fac ção Áu li ca, que já men ci o nei , tra tou a de pu ta ção li be ral de Mi nas
liga-se a este pro ce di men to no Se na do e à po lí ti ca do seu úl ti mo Mi nis té rio.

Mu i to te ria ga nho o país se ani mo si da des pes so a is não hou ves sem
em ba ra ça do em 1846 a fu são dos bra si le i ros, que co nhe ci am as mi sé ri as do
go ver no pes so al e de se ja vam pôr-lhes ter mo.

Que o sr. Car ne i ro Leão fez tudo para que essa fu são se re a li zasse
pro vam de so be jo os fa tos re fe ri dos.

Mem bro da co mis são de po de res com os sr. Antô nio Car los e
Urba no, eu em pre guei os ma i o res es for ços para que se ga ran tis sem na lei a
li ber da de do voto e ver da de da ele i ção . Na pro pos ta so bre as in com pa ti bi-
li da des, apre sen ta das en tão, o meu hu mil de nome cor re as so ci a do ao do
ilus tre pa u lis ta, sr. Ga bri el José Ro dri gues dos San tos.

Pro mul ga da em 19 de agos to de 1846, é a lei ele i to ral tal vez o
úni co pa drão que a le gis la tu ra de 1845 a 1846 le van tou às idéi as li be ra is: foi
tra ba lho da ses são de 1845.

Se a lei de 3 de de zem bro atra ves sou in có lu me este pe río do,
asse gu ro-vos que não foi por fal ta de di li gên cia da mi nha par te

Gu ar da da Cons ti tu i ção e das leis, não per di oca sião de con de-
nar as vi o lên ci as pra ti ca das con tra os ci da dãos.

A pri são ar bi trá ria é uma das ma i o res cha gas da atu a li da de.
É ri sí vel que as pi re mos aos fo ros de povo li vre e alar de e mos as

ga ran ti as con sa gra das na Cons ti tu i ção en quan to, a pre tex to de ave ri guações, o 
ci da dão pode ser in de fi ni da men te con ser va do na pri são pela au to ri da de
po li ci al, en quan to o sub de le ga do, amo ví vel ad nu tem, es ti ver re ves ti do de
atri bu i ções ju di ciá ri as mais am plas que as do ma gis tra do vi ta lí cio

“A pri são ar bi trá ria, diz ain da o eru di to sr. dr. Ro cha, com to dos
os es cân da los das pa i xões mes qui nhas de mil agen tes pren de do res, com
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todo o des dém pela sor te das ví ti mas, pelo so fri men to dos ci da dãos; a pri são
ar bi trá ria , con tra a qual não há se não um re cur so, a car ta de em pe nho, tal
foi o prin cí pio de uma or ga ni za ção po li ci al ir res pon sá vel, so be ra na, que só
de pen de do go ver no, que só ao go ver no dá con ta de si”.

Bem que re ti ra do do cam po das dis cus sões po lí ti cas, os ana is da
épo ca con ser vam ves tí gi os de que pro cu rei sem pre res guar dar con tra os
hor ro res da pri são ar bi trá ria as ga ran ti as in di vi du a is do ci da dão.

Apre sen ta rei em exem plo no se guin te pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, de que eu era mem bro com os srs. Antô nio Car los e Urba no.

Eu dava o meu voto aos mi nis tros de 2 de fe ve re i ro nas ques tões
de con fi an ça mas não he si tei em le van tar a voz em de fe sa de um opri mi do
e in fe liz anis ti a do.

PARECER

À Co mis são de Cons ti tu i ção e Po de res foi pre sen te o re que ri-
men to de Edu ar do Fran cis co No gue i ra Ange lim, que pede ser res ti tu í do à
sua li ber da de e re ti ra do do pre sí dio de Fer nan do, em que se acha con tra a
lei. E, con si de ran do a co mis são:

1º) Que o su pli can te, ten do sido im pli ca do na re be lião do Pará,
foi anis ti a do pelo de cre to de 22 de agos to de 1840 e obri ga do, na for ma do
art. 2º do dito de cre to, a re si dir tem po ra ri a men te onde a au to ri da de lhe
in di cas se;

2º) Que, su je i tan do-se a esta con di ção e as si na do o ter mo com pe-
ten te de re si dir no Rio de Ja ne i ro, e não po der vol tar para o Pará se não no
fim de 10 anos, foi para aqui man da do pelo pre si den te da que la pro vín cia, e
apre sen tou-se à au to ri da de com pe ten te; mas que no fim de pou co dias foi
pre so, re me ti do para a for ta le za e de po is em bar ca do, no dia 1º de agos to de 
1841, para a ilha de Fer nan do;

3º) Que, ten do o su pli can te cum pri do a con di ção da anis tia, e
sur tin do ela por con se guin te o de vi do efe i to, sem po der res cin dir-se se não
no caso de que brar o su pli can te o ter mo, fato pelo qual per de ria o gozo da
anis tia con ce di da, mas nun ca po de ria ser pu ni do sem sen ten ça;

4º) Que, la van do a anis tia to dos os cri mes po lí ti cos para que fora 
con ce di da, e não ha ven do o su pli can te pra ti ca do ne nhum ou tro que o su je i-
tas se à ação das lei, fora o ato do mi nis tro que o con de na ra a um de gre do
um per fe i to aten ta do con tra a li ber da de in di vi du al;

5º) Que as sim o tem pen sa do o atu al mi nis tro da Jus ti ça, fa zen do
vol tar para Go iás ao dr. Fran cis co Sa bi no Alves da Ro cha Vi e i ra, que aí es tava
em con se qüên cia do ter mo que as si na ra de re si dên cia, do for te de Prín ci pe
da Be i ra, na Pro vín cia de Mato Gros so, para onde o ar re mes sa ra in jus ta e
vi o len ta ar bi tra ri e da de:

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 351



É de pa re cer que seja o re que ri men to do su pli can te re me ti do ao
mi nis tro da Jus ti ça, para lhe de fe rir na for ma da Cons ti tu i ção e leis.

Paço da Câ ma ra, 14 de fe ve re i ro de 1845, – A. C. Ri be i ro de A. M.
e Sil va – T. B. Oto ni – U. S. Pes soa de Melo.

Este pa re cer foi apro va do em 22 de abril de 1845; e eu su pu nha
ter pro du zi do os seus na tu ra is efe i tos quan do, anos de po is, sou be que o sr.
Ange lim era con ser va do com os con de na dos no pre sí dio da ilha de Fer nando.

O sr. Edu ar do Ange lim, sem ou tra sen ten ça con de na to ria, lá
este ve 10 anos com sua fa mí lia, e lá en lou que ceu de de ses pe ro sua in fe liz
se nho ra.

E o in fe liz, que fora ile gal men te para o inós pi to por to do Prín cipe
da Be i ra, lá su cum biu!

Sem ser jul ga do e sem sen ten ça con de na tó ria, lá está tam bém na
ilha de Fer nan do há mais de oito anos Vi cen te de Pa u lo, que pode ser mu i to
cri mi no so, mas que tem di re i to a ser con si de ra do ino cen te en quan to ou tra
co i sa não dis se rem os tri bu na is.

Oxa lá que fos sem ra ras as vi o lên ci as des ta or dem!
Só por es cár nio ao bom sen so se pode con si de rar li vre um país

em que tais aten ta dos se pra ti cam.
Se gun do lor de Pal mers ton dis se no Par la men to, em Ná po les, o

mal con sis te es sen ci al men te em que o go ver no é a po lí cia e a po lí cia é o
gover no.

Srs. ele i to res, vós bem o sa be is, no Bra sil quem diz go ver no diz
po lí cia, e, o que é pior ain da, quem diz po lí cia diz Po der Ju di ciá rio.

Por hon ra da ci vi li za ção é pre ci so que en tre mos nas con di ções
nor ma is do sis te ma re pre sen ta ti vo.

Foi no ano de 1844 que me cou be a gran de felicidade de con tri-
bu ir para um fato im por tan tís si mo que ocor reu du ran te o Mi nis te rio de 2
de fe ve re i ro.

Foi no ano de 1844 que me cou be a gran de fe li ci da de de con tribu ir
para o fato im por tan tís si mo que ocor re du ran te o mi nis tro de 2 de fe ve re i ro.

Ine ga vel men te o ser vi ço mais re le van te que pres tou ao país o
mi nis té rio de 2 de fe ve re i ro foi a pa ci fi ca ção do Rio Gran de do Sul.

Com ra zão o Sr. Sa les Tor res-Ho mem se ex ta sia di an te do tão
prós pe ro acon te ci men to.

Diz ele:
Em bre ve foi apa ga do o ter rí vel in cên dio que a tan to tem po

devo ra va S. Pe dro do Sul, e fir ma va a con cór dia nes sa pro vín cia, que o
Impe ra dor pode en tão vi a jar so bre ca mi nhos jun ca dos de flo res, na que les
mes mos lu ga res onde ape nas dois anos an tes só en con tra ria os ras ti lhos da
re be lião e os des tro ços san gren tos dos com ba tes. Bas tou a for ça mo ral de
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nos sa mo de ra ção e de nos sa le al da de; bas tou a as cen dên cia de nos sos prin -
cí pi os de na ci o na li da de, de fra ter ni da de e con ci li a ção, para que ca ís sem as
ar mas das mãos da que las a quem um de cê nio de por fi a das lu tas, tan tos
exér ci tos e ri que zas des tru í dos não pu de ram do mar.

Quos ne que Tydi des, nee La ris so e us Achil les,
Non anni do mu e re, non mil le ca ri nae.

             VIRGÍLIO

Enta bu la das em 1844 com o sr. Con de de Ca xi as ne go ci a ções
para a pa ci fi ca ção do Rio Gran de do Sul, o go ver no de Pi ra ti ni man dou um
emis sá rio ao Rio de Ja ne i ro.

Este emis sá rio, que hos pe dei em mi nha casa, foi por ta dor de
uma car ta que me di ri gia o bra vo sr. ge ne ral Davi Ca na var ro e co mu ni ca ções
do go ver no re pu bli ca no.

Ha via os rio-gran den ses pro pos tos ao Go ver no Impe ri al o re co-
nhe ci men to da re pú bli ca de Pi ra ti ni me di an te a fe de ra ção como o Impé rio.

Dado que não che gas se a acor do com o Go ver no Impe ri al, eu era 
con sul ta do so bre a pos si bi li da de de fa zer re a pa re cer na pro vín cia de Mi nas,
para o que se nos ofe re ci am os me lho res ofi ci a is rio-gran den ses para vi rem
co man dar os in sur gen tes de Mi nas.

Se eu te nho hor ror à guer ra ci vil, mais me as sus ta ain da o apar -
cel amen to do Bra sil. Nun ca fui se pa ra tis ta.

Com o di re i to das gen tes do sé cu lo atu al a ma i or das des gra ças
para uma na ção é ser pe que na.

Por isso nu tri sem pre os mais sin ce ros de se jos de que o Rio
Gran de se não des ta cas se do grê mio bra si le i ro

Ambi ci o na va ver os rio-gran den ses li vres, re for çan do o par ti do
li be ral das ou tras pro vín ci as ir mãs.

Já se vê, po rém que eu não po dia com pre en der pa ci fi ca ção sem
que aos rio-gran den ses li vres se con ce des se cap tu la ção hon ro sa.

A opor tu ni da de era mag ní fi ca, cer to como eu es ta va das dis po si ções
con ci li a do ras do go ver no.

Eu te mia que se a pa ci fi ca ção se adi as se vi es se a ter lu gar sob o
do mí nio dos Cé sa res, como a de Var só via ou de Pe ru sa.

Em con se quen cia, sem di zer pa la vras aos mi nis tros acer ca da
fede ra ção pro pos ta, anun ci ei a Ca na bar ro que tal idéia se ria por cer to ra pu-
di a da.

Ao mes mo tem po fiz ao ge ne ral rio-gran den se uma ex po si ção
fran ca e leal acer ca do es ta do da opi nião em Mi nas e S. Pa u lo, in for man do
com ver da de que dali os rio-gran den ses não de vi am es pe rar a me nor di versão.
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Cha mei a aten ção de Ca na bar ro para o fato de te rem es ta do no
po der che fes li be ra is de Mi nas e S. Pa u lo, e te rem fe i to aos rio-gran den ses
li vres a mes ma guer ra que lhes fa zi am os con ser va do res.

E, de mons tran do que os rio-gran den ses es ta vam iso la dos, lhes
de cla rei que só po di am con tar para a exe cu ção do seu in ten to com o va lor e
re sig na ção de que a nove anos da vam bri lhan tes exem plos.

Vol tan do ao Rio Gran de o emis sá rio, teve lu gar a pa ci fi ca ção da
pro vín cia.

Em se gui da o dis tin to sr. ge ne ral Davi Ca na bar ro de cla rou-me que
a mi nha car ta foi fa rol que le vou ao de se ja do por to aos rio-gran den ses li vres.

Eis tex tu al men te o que me es cre veu o ilus tre rio-gran den se:
“Ilmo. sr. Te o fi lo Be ne di to Otto ni – Se a mais tem po não te nho

res pon di do à es ti ma da car ta que V. S. se dig nou di ri gir-me em 24 de setembro
do ano fin do, tem sido essa fal ta de vi da a es cas sez de um se gu ro meio pelo
qual fi zes se che gar às mãos de V.S. a mi nha res pos ta. Ago ra, po rém, con tan do
com o fa vor do meu ilus tre ami go o sr. José Si meão de Oli ve i ra, por cuja
inter ven ção es pe ro que V. S. não de i xe de hon rar-me com as le tras, vou
pagar uma dí vi da em que es ta va para com V. S.

“To man do em alta con si de ra ção as sá bi as re fle xões de V.S. fi quei
con ven ci do da im pos si bi li da de de le var a efe i to a de se ja da fe de ra ção des ta
pro vín cia, pela qual fer vo ro sos pug na ram mais de nove anos os rio-gran-
den ses li vres, tan to mais as se gu ran do V. S. que só de vía mos con tar com os
nos sos imãos de ar mas, por isso que ne nhu ma co ad ju va ção nos pro vi ria
dos ho mens que em 1842 lu ta ram em S. Pa u lo e Mi nas a fa vor dos mes mos
prin cí pi os, e que fi nal men te os pró pri os che fes do par ti do pro gres sis ta
quan do no po der fa zem a mes ma guer ra que os re gres sis tas. Apre ci an do,
pois, a fran que za de V. S. e leal ex po si ção que me faz do es ta do ge ral das
co i sas, me con ven ci a em pre gar os meus es for ços e di mi nu ta in fluên cia na
ter mi na ção da guer ra que por tan to tem po de vas tou as be las cam pi nas des te
con ti nen te, po den do as se gu rar a V. S. a sua car ta foi o fa rol que con du ziu
os con ti nen tis tas ao de se ja do por to.

“Oxa lá que esse tão re le van te ser vi ço por V. S. pres ta do em fa vor do
bem ge ral e da li ber da de fos se um dia lem bra do pelo go ver no com o mes mo apre ço
com que o re cor dam os rio-grandenses li vres.

“Des ne ces sá rio se ria re la tar a V. S. as con di ções que fo ram ter mi-
na das essa im por tan te ques tão, vis to que de las es ta rá V.S. ci en ti fi ca do.

“Hoje me acho re ti ra do a vida pri va da, e por isso so men te com
as in fluên ci as de um par ti cu lar; po rém mes mo as sim me ufa nei se ti ver oca-
sião de exe cu tar as or dens de V. S., de quem com o mais alto apre ço e con si-
de ra ção me fir ma do aten to ve ne ra dor e cri a do.

“Davi Ca na bar ro.
“Fa zen da da Ale gria, 20 de maio de 1845.”
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Com a pa ci fi ca ção do Rio Gran de de via crer-se que o Par ti do
Li be ral sa ís se da qua ren te na.

E que, ten do dado tes te mu nho do seu afer ro a Cons ti tu i ção,
ser-lhe-ia per mi ti do len ta e pro gres si va com que ha via ini ci a do a ma i o ri dade.

Vã es pe ran ça!
De 1845 em di an te, diz o meu ami go o sr. Tor res-Ho mem, foi o

cor po le gis la ti vo tra ta do sem a mí ni ma con si de ra ção; ga bi ne tes se com pu-
se ram fora de sua in fluên cia, e até sem ciên cia sua: o mi nis tro in cum bi do de 
os or ga ni zar pro pu nha em pa lá cio os no mes da que le com quem lhe con vi nha
ser vir, de acor do com o voto par la men tar; es ses no mes eram re je i ta dos;
lembra va ou tros, de po is ou tros, até que fi nal men te, es go ta da a lon ga lis ta
dos mi nis tros im pos sí ve is, o go ver no pes so al com pu nha uma amál ga ma de 
en ti da des he te ro gê ne as, onde ape nas um ou ou tro li be ral era in clu í do, para
que se não dis ses se que o pen sa men to do mi nan te no par la men to ha via sido 
de sa ten di do.

Era isto guar dar le al men te as re gras e ob ser var as con di ções que
pres cre ve o re gi me re pre sen ta ti vo. O que de via-se es pe rar de ga bi ne tes
as sim for ma do, re ta lha dos en tre si por di ver si da de de opi niões, de bi li ta dos
e de sa cre di ta dos logo ao nas cer por es ses ger mes de des tru i ção que tra zi am
no pró prio seio? Por ou tro lado, o que po di am as câ ma ra fa zer de útil e de
gran de, ten do em fren te de si mi nis té ri os em que seu prin cí pi os não eram
con ve ni en te men te re pre sen ta dos, e que mal po de ri am dar im pul so, di re ção
e sis te ma a seus tra ba lhos, na ve gan do eles pró pri os a lu di brio de to dos os
ven tos?

Por mu i to tem po a Câ ma ra dos De pu ta dos de vo rou em si lên cio
esta in fra ção cla mo ro sa da Cons ti tu i ção, que es te re li za va seus es for ços e a
ini bia de cum prir os gra ves em pe nhos que ha via con tra í do para com a na ção.
Mas ela sa bia que só ti nha que op tar en tre a su je i ção à in fluên cia in cons ti tu-
ci o nal da Co roa, ou en tão a guer ra ci vil, o des mo ro na men to do país, efe i tos
ine vi tá ve is da re a bi li ta ção ime di a ta dos após to los do ab so lu tis mo, com
quem já se ti nha fe i to as pa zes em com quem se ame a ça va quo ti di a na mente.

Se o Par ti do Li be ral ama e res pe i ta os prin cí pi os da or ga ni za ção
po lí ti ca que abra ça mos, tam bém con sa gra igua is sen ti men tos à or dem e
paz; e não que ria expo-la a me do nhas con tin gên ci as, rom pen do logo com o
po der fá tuo e de sas si sa do, que não olha ria as con se quên ci as de sua vin gan ça.
Cum pri-lhe, no in te res se do país, ter pru dên cia por si, e por quem a não ti nha;
cum pria-lhe de dois ma les pre fe rir o me nor, e dar tem po ao tem po, es pe-
ran do da mes ma cir cuns pec ção de sua con du ta, da di u tur ni da de de sua
pa ciên cia e dos tri un fos pa cí fi cos da ra zão pú bli ca que se che gas se a ace i tar
fre quen te men te o go ver no da cons ti tu i ção com to dos os seus co ro lá ri os.

Assim cor reu este pe río do mo nó to no da vida par la men tar até a
aber tu ra da ses são de 1848, em que pe ran te a Câ ma ra do De pu ta dos um
novo ga bi ne te com pa re ceu, mo sa i ca men te com pos to como os an te ri o res,
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com a di fe ren ça, po rém que uma de suas fac ções, pre pon de ran te men te,
pelo vi sí vel apo io de alta per so na gem, ame a ça va ar ro gan te men te in ver ter a 
si tu a ção po lí ti ca, que ela la bo ri o za men te fun da ra e to ma va a pe i to con servar.

Des ta vez a re sig na ção da Câ ma ra de via ter li mi te; o que se ata -
ca va era a ban de i ra mes ma de sua po lí ti ca; o que cor ria pe ri go era a or dem
de co i sas que os acon te ci men tos ha vi am jus ti fi ca do e le gi ti ma do, e eu cuja
ma nu tan ção es ta vam com pro me ti das sua fé e sua hon ra. Uma vo ta ção so lene
e hos til ao pre si den te do con se lho de ar re pen di dos, e a im pres são da nova
as sus ta do ra da re vo lu ção de Pa ris, que na que le mes mo tem po aqui che ga ra,
de ter mi na ram o re pos te i ro ir ri ta do a de mi tir a sua pe sar o mi nis té rio, e a
es co lher ou tro me nos de ses ti ma do, que pro vi so ri a men te tran qui li zas se a
opi nião até o ter mo da ses são le gis la ti va.

A no me a ção do ga bi ne te Pa u la Sousa não era com efe i to mais do 
que um ar mis tí cio, um es pa ça men to da luta que se ia tra var com o Par ti do
Cons ti tu ci o nal. A cor te, ven do ar der as bar bas de Uga le gon te, re cu a va, po -
rém não de sis tia de seu pro je to, e an tes cada vez mais sus pi ra va pela vol ta
de seus bons ali a dos, os se cre tá ri os da mo nar quia sem tram bo lho. Mas
quan tas de cep ções e per fí di as não era mis ter em pre gar para re ter o mi nis té rio
no seu pos to até o en cer ra men to da as sem bléia, e isto quan do por ou tro
lado o re du zi am a mais mi se rá vel nu li da de!

Antes de dois me ses já o véu da ilu são es ta va roto para o pri me i ro
mi nis tro Pa u la Sousa, con tra ri a do em suas vis tas, im pos si bi li ta do de obrar,
e que só se pre ten dia de i xar a res pon sa bi li da de do go ver no, sem a re a li da-
de da ação.

Tar de ele re co nhe ceu o laço ar ma do à sua boa fé; e, ten do de balde
ins ta do pela demis são, re ti rou-se a pre tex to de mo lés tia, e foi ocul tar em S.
Do min gos pro fun dos des gos to sos, de i xan do seus co le gas en tre gues á tra i ção e 
aos de sa ca tos de re pos te i ro. Aqui lo de que não ha via ain da exem plo nas
mo nar qui as mo der nas, a cri a da gem da casa do rei ul tra jar im pu ne men te os
de pó si tos do go ver no da na ção, es ta va re ser va do a esta tris te épo ca. Um dia 
era o ca ma ris ta da câ ma ra que en xo ta va os mi nis tros de pa lá cio como a
cães, ve da va-lhe bru tal men te o aces so jun to à pes soa do mo nar ca, ou tro dia 
era o mé di co de Sua Ma jes ta de que vi nha van glo ri ar-se em ple no par la men-
to das hu mi lha ções que os vira so frer, e co bri-los de im pro pé ri os e de es cár-
nio. E esse ca ma ris ta não teve a mí ni ma ad mo es ta ção, e esse mé di co foi pro -
mo vi do ao lu gar de di re tor da es co la de me di ci na, sem em bar go da opo si-
ção dos mi nis tros, a quem aca ba va de en xo va lhar pu bli ca men te! A re com-
pen sa do in sul to co me ti do foi a sa tis fa ção que se deu às que i xas dos mem -
bros de um dos po de res do Esta do! Fal ta va-nos mais este opró brio!

Entre tan to o ga bi ne te, ma ni e ta do, e a quem cal cu la da men te
re cu sam-se as me di das ne ces sá ri as para o bom de sem pe nho de suas funções,
con ser va-se essa po si ção anô ma la e ver go nho sa, re ce an do, di zia-se, des cobrir
a Co roa nas ex pli ca ções que fos se por ven tu ra obri ga do a dar ao cor po le gis-
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la ti vo so bre as ca u sas de sua de mis são. Que fal ta de com pre en são das ver -
da de i ras re gras da mo nar quia re pre sen ta ti va!

Sem dú vi da é obri ga ção dos mi nis tros am pa rar a Co roa com seu
cor po, as su mir a res pon sa bi li da de in te i ra dos atos do go ver no, ou seja,
vo lun ta ri a men te pra ti ca dos, ou exo tor qui dos á sua fra que za e à sua de fe-
rên cia para com a von ta de da pes soa real. Mas, se essa en ti da de in vi o lá vel,
sa in do de sua es fe ra pró pria, e in va din do os po de res ati vos que a Cons ti tu i-
ção con fi ou a mi nis tros res pon sá ve is, tor nas se im pos sí vel a ta re fa des tes,
en tão o caso se ria di fe ren te; en tão se ria de seu de ver aban do nar sem de mora
o go ver no e ex por sem re bu ço às câ ma ras os mo ti vos por que o fi zes sem. É
um mal que a Co roa seja pos ta a des co ber to; nin guém o nega; mas não é
ou tro mal mil ve zes ma i or que o sis te ma cons ti tu ci o nal seja fal se a do em um 
dos seus pon tos mais vi ta is, sem que o país o sa i ba, sem que a opi nião
públi ca pos sa fa zer vol tar o seu po der trans vi a do ao li mi te em que se deve
con ter?

Nos pe río dos que aca bo de trans cre ver do Li vro do povo o seu
ilus tre au tor de se nhou com o pin cel de Tá ci to ou de Gibb son as úl ti mas ce nas
do dra ma que co me çou em 2 de fe ve re i ro de 1844.

Na ci ta ção que fiz al gu mas ob ser va ções mais enér gi cas são fi lhas
das pa i xões do tem po; por isso não po dem ser vir de ar gu men to con tra a
natu ral ame ni da de de es pí ri to de meu ilus tre ami go.

De se jei su pri mi-las, por me pa re cer que sa i am dos li mi tes es tu-
da da men te guar da dos nes te es cri to.Mas um pa la vra que fos se omi ti da po dia
pre ju di car o bri lhan te do co lo ri do e o in ci si vo da crí ti ca, em que tan to se
avan ta ja va o Li vro do povo.

No en tan to, para pro var que não cri a va an tes de ima gi na ção, eu
es ta va obri ga do a ci tar as au to ri da des con tem po râ ne as dos fa tos a que aludia,
e que de les po di am di zer: – Qu o rum pars mag na fui – eis o mo ti vo da citação
tex tu al.

Eu de ve ria, para vos in te i rar ca bal men te do meu modo de en ca rar
a si tu a ção po lí ti ca na que la épo ca, adi ci o nar a este ca pí tu lo um dis cur so que
pro fe ri na Câ ma ra do De pu ta dos con de nan do a or ga ni za ção do mi nis te rio
pa la ci a no de 29 de se tem bro de 1848 e de nun ci an do fa tos se me lhan tes nas
ante ri o res or ga ni za ções mi nis te ri a is. Mas o meu dis cur so se ria ape nas o
pá li do re fle xo do que aca bo de trans cre ver; e , se fez al gu ma sen sa ção em
1848, por que ou bon da de para co mi go, ou para de mi nha fra que za ti ra rem
o par ti do em fa vor da po lí ti ca a que es ta vam ads tri tos, al guns ilus tres
adver sá ri os de ram im por tân cia ao meu pro nun ci a men to.

Mal to quei nas flo bri as do go ver no pes so al o dis tin to sr. Carvalho
Mo re i ra, hoje nos so mi nis tro em Lon dres, ex cla mou: - Jac ta est alea!
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E o ilus tra do sr. Van der lei! Argu men tan do com meu si lên cio an -
te ri or, quis trans for mar em acon te ci men to po lí ti co as mi nhas mo des tas con-
si de ra ções, das qua is por pou co não con clu iu que a pá tria es ta va em pe ri go.

To cou alar ma no seu acam pa men to, di zen do as tu ci o sa men te que 
Aqui les ha via sa í do da sua ten da.

Co i ta do do Aquiles do sr. Van der lei! Como a me lhor von ta de
nes tes ca sos é in su fi ci en te, nada pode con tra os He i to res que de fen di am a
pra ça si tu a da; viu os seus ali a dos le van ta rem o cer co, sem que es ti ves sem
de acor do com al gum Si non pa la ci a no, e ao con trá rio de i xa do em po der dos 
Pa ris oli gar cas e cor te sãos a He le na que pre ten di am li ber ta, que era a Cons -
ti tu i ção.

O Aquiles do sr. Van der lei teve de vol tar ao Sey ros da abs ten ção e
do si lên cio, e oito anos não fo ram ex pli ca ção bas tan te para apla car a có le ra
dos de u ses.

Tan te a e ne ani mos co e les ti bus irae
O dis cur so a que te nho alu di do está no Jor nal do Co mér cio de 3 de 

ou tu bro de 1848.

XI
AINDA O GOVERNO PESSOAL

À par te a fic ção cons ti tu ci o nal que aca to como devo, ne nhum
bra si le i ro mais cons ci enciosamente faz hon ra às re tas in ten ções e ele va-
ção de es pí ri to que eno bre cem a au gus ta pes soa que de pre sen te ocu pa o
tro no do Bra sil.

Como cons ciên cia de que nem os meus lá bi os nem a mi nha pena
se con ta mi na rão ja ma is com as mi sé ri as da ba ju la ção, es pe ro que nin guém
po nha em dú vi da a sin ce ri da de do ju í zo que aca bo de emi tir.

Se as qua li da des mo ra is dos mo nar cas por si so men te sig ni fi cassem
bom go ver no, bem es ta ria a nos sa pá tria.

Po rém o mal que nes ta car ta te nho por ve zes de nun ci a do é in de-
pen den te das in di vi du a li da des, por que é um ví cio or gâ ni co do sis te ma.

Con for me a Cons ti tu i ção art. 102 o Impe ra dor deve exer ci tar o
Po der Exe cu ti vo pe los seus mi nis tros de Esta do.

Se, em vez de gui ar-se pelo pre ce i to cons ti tu ci o nal, con sen tem os 
mi nis tros em que so men te se lhes con ce da a po si ção de me ros co pis tas e
ama nu en ses do pa lá cio, bem se vê que a mo nar quia cons ti tu ci o nal fi ca rá
trans for ma da na mo nar quia pes so al, que de bal de de nun ci ou o dis tin to
mine i ro o sr. se na dor Vas con ce los.

A pa la vra go ver no é si nô ni mo de go ver no res pon sá vel: se a en ti-
da de in vi o lá vel e ir res pon sá vel go ver na pes so al men te, de duas uma: ou se
há de anu lar a in vi o la bi li da de do mo nar ca, ou se há de ad mi tir o ab so lu tis mo.
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No Se na do, a 28 de maio de 1832, di zia o sr. Mar quês de Bar ba ce na:
“O Po der Mo de ra dor é uma ino va ção no sis te ma cons ti tu ci o nal e 

incom pa tí vel com a ivi o la bi li da de do mo nar ca, a qual só pode exis tir quan do
to dos os atos des te são re fe ren da dos por um mi nis tro res pon sá vel.”

O no bre mar quês, por não ad mi tir a res pon sa bi li da de mi nis te ri al
para os atos do Po der Mo de ra dor, con clu ia lo gi ca men te que este po der é
in com pa tí vel com a in vi o la bi li da de do mo nar ca. É uma de mons tra ção por
ab sur do da res pon sa bi li da de mi nis te ri al em todo o caso.

Se dis se que o ab so lu tis mo do Po der Mo de ra dor está no ad ver bio
pri va ti va men te que no art. 98 ex pri me o modo da de le ga ção.

Ao ad ver bio pri va ti va men te do art. 98 do modo mais con ve ni en te
o ad ver bio li vre men te do art. 101, § 6º. A no me a ção e de mis são dos mi nis tros
é a úni ca atri bu i ção que o Po der Mo de ra dor exer ce sem res pon sa bi li da de
de nin guém. Que ou tra sig ni fi ca ção pode ter o li vre men te do art. 101, § 6º?

Eu es tou con ven ci do de que no âni mo cons ti tu ci o nal do sr. D.
Pe dro II não se ani nha a mais re mo ta idéia de usur pa ção.

É a sub ser viên cia dos mi nis tros e cor te sãos, que pro cla mam
unís so nos a oni po tên cia im pe ri al, quem per ver teu com ple ta men te a nos sa
for ma de go ver no.

Os srs. Mar quês de Pa ra ná e con se lhe i ro Bar bo sa pro fli ga ram na
im pren sa e na tri bu na os ex ces sos da fac ção áu li ca, in cul can do-a como
deno mi na do ra, e a mim pró prio tal vez me es ca pas sem ex pres sões aná lo gas.

Há fla gran te ine xa ti dão e in jus ti ça em uma tal im pu ta ção.
O Impe ra dor não é nem foi do mi na do pela fac ção áu li ca ou por

fa vo ri tos e vá li dos, que nun ca teve e que pa re ce fa zer es tu do de os ten tar
que não tem.

O sr. Au re li a no se Sou sa e Oli ve i ra Cou ti nho foi sa cri fi ca do em
1843 e 1848 às exi gên ci as dos con ser va do res com um de sa pe go que em
nada se as se me lha va a es sas efu sões do co ra ção e gran des ex pan sões de
sen si bi li da de que em oca siões aná lo gas atri bua a Luís XVIII e Car los X.
Quan do a re a ção le gi ti mis ta der ri bou do mi nis té rio o Du que de De ca ze,
Luís XVIII, ba nha do em lá gri mas, se des pe diu do seu mi nis tro pre di le to
des pa chan do-o em ba i xa dor da Ingla ter ra e dan do-lhe o tí tu lo de Du que.

“ao me nos aqui, me fica o teu re tra to, que não de i xa rá” – dis se
Luís XVIII, De ca ze, apon tan do para fun do do seu ga bi ne te, onde man da ra
co lo car o re tra to do fa vo ri to ape a do do mi nis tério.

Anos de po is no ga bi ne te de Car los X dava-se uma cena igual
com o Con de de Por ta lis na oca sião da de mis são do mi nis tro Mar tig nac.

O mo nar ca do Bra sil não tem mi nis tros vá li do, mas Sua Ma jes ta de
o Impe ra dor tem po lí ti ca pes so al, e a po lí ti ca dos mo nar cas consti tu ci o na is
ou tra não deve ser se não a do Par la men to.
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E, con for me as exi gên ci as da sua po lí ti ca, Sua Ma jes ta de ora se
apo ia so bre a fac ção áu li ca, ora so bre o Par ti do Li be ral, ora so bre o Par ti do
Con ser va dor.

Dá ou re ti ra aos par ti dos e aos in di ví du os o grau de pre pon de-
rân cia que jul ga con ve ni en te em qual quer emer gên cia.

Pa re ce mes mo que em cada pa ri do a po lí ti ca im pe ri al tem sen ti-
ne las avan ça das, que pro cu ram mo di fi car os vôos da opi nião e obri gam os
che fes a não to mar uma po si ção mu i to de ci si va em re la ção ao Paço. 

Não estamos e nun ca es ti ve mos sob o do mí nio da ca ma ri lha, fa -
vo ri tos ou va li dos, mas pa de ce mos de do en ça mu i to mais gra ve que es -
sas to das: é o go verno pes so al.

E quem é o cul pa do des ta si tu a ção? Será o Impe ra dor? Não, por
cer to. Os cul pa dos so mos nós, e es pe ci al men te os mi nis tros li be ra is, con ser-
va do res e pa la ci a nos: – Nos con su les, nos con su les de su mus.

Se o sr. D. Pe dro II ti ves se tido a for tu na de en con trar en tre os
seus mi nis tros um con de de Ca vour, se ria tal vez o Vic tor Emma nu el da
Amé ri ca, e com uma po lí ti ca ge ne ro sa e ame ri ca na quem sabe se os du ca dos
do Rio da Pra ta hoje não te ri am cons ti tu í do co nos co um es ta do mais po de-
ro so do que o so nha do re i no da Itá lia.

Oh! Quem em tal caso ao me nos não se re for ma ria in cons ti tu ci o-
nal men te o art. 6º da nos sa Cons ti tu i ção, por as sim tê-lo or de na do a le ga ção
fran ce sa.

Mas o cer to é que os nos sos ho mens de es ta do nun ca di zem ao
Impe ra dor a ver da de. Não lha di zem por que lho pro í bem a am bi ção do po der
e o te mor de que lhes fal tem os gra ci o sos sor ri sos e boas gra ças.

Des de o ver dor dos anos o es pí ri to do mo nar ca tem es ta do pe re-
ne men te ex pos to à ação cor ro si va da li son ja.

Pe los es cri tos da épo ca atu al pu bli ca dos sob os aus pí ci os do
Mi nis tério se po dem bem ava li ar quan tos erros fu nes tos, in fil tran do-se por
to dos os po ros ofi ci a is, têm pro cu ra do ino cu lar-se no âm bi to im pe ri al.

Vimos em 1860 em um fo lhe to que saiu dos pre los da fo lha ofi cial
com o tí tu lo Mo nar ca e de mo cra cia pro cla mar-se que era tra di ci o nal a mo narquia
bra si le i ra, de ri va dos do cam po de Ou ri ques os seus di re i tos e anu la das con se-
guin te men te a nos sa in de pen dên cia e eman ci pa ção.

Na cor te é te o ria ba nal que o dia 7 de abril sig ni fi ca pura e sim-
ples men te o prin cí pio do se gun do re i na do pela or dem na tu ral de su cessão.

Não que re mos com pre en der que no dia 7 de abril de 1831
povo e tro pa re u ni dos no cam po da hon ra ao gri to sig ni fi ca ti vo de - Viva 
a fe de ra ção! – quan do si mul ta ne a men te se fa zi am pro nun ci a men tos
idên ti cos e, Mi nas e Ba hia, ha vi am con su ma do uma re vo lu ção como a de 
1988 na Ingla ter ra.
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Não que rem com pre en der que a na ção que brou no dia 7 de abril
o que po dia ha ver de ins pi ra ção tra di ci o nal no pri me i ro re i na do, e mar cou
so be ra na men te as con di ções de exis tên cia do se gun do.

Não que rem com pre en der que as ins ti tu i ções no dia 7 de abril
re ce be ram nova têm pe ra, e que nes se dia foi, por an te ci pa ção, ina u gu ra da a 
re for ma fe de ra ti va ou ato adi ci o nal.

Não que rem com pre en der que a ab di ca ção pu bli ca da no ato do
em bar que para a nau in gle sa Wars pi te foi uma ins pi ra ção fe liz, mas não ato
es pon tâ neo, e que re al men te nes se dia o Bra sil ti rou o tro no ao prín ci pe
portu guês e o de vol veu re ge ne ra do ao prín ci pe bra si le i ro.

No en tan to, em bem da mo nar quia, era este o ca te cis mo em que
Sua Ma jes ta de o Impe ra dor de ve ra ter sido edu ca do.

Pelo con trá rio, pa re ce que des de o ber ço os cor te são lhe so le tra vam
o di re i to di vi no e os de va ne i os da le gi ti mi da de.

E os mi nis tros li be ra is e con ser va do res em vez de re ti fi ca rem o
que ha via de fa laz no di re i to pú bli co dos cor te são, por fi am, para dar ar ras
de sua or to do xia, em au men tar o elas té rio ao prín ci pe da au to ri da de, anu -
lan do cal cu la da men te tudo quan to de lon ge que seja pode pa re cer li mi ta ção
da prer ro ga ti va im pe ri al.

Para de mons trar a pro po si ção que aca bo de anun ci a ra, é bas tante
fo lhe ar os ana is do Par la men to e re pe tir o que lá está es cri to em nome de
mi nis tros de pri me i ra pla na que aca ba vam de sair do con se lho da Co roa.

Ain da me soam os ou vi do as pa la vras pro fe ri das pelo meu ve ne-
rá vel e sa u do so ami go o sr. Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da Ma cha do e
sil va na dis cus são do or ça men to dos es tran ge i ros em 1841.

A cor di a li da de com que Sua Ma jes ta de o Impe ra dor ha via ace i ta do
a co o pe ra ção dos Andra das e de seus ami gos, para le var-se a efe i to a ma i o-
ri da de, ha via sub ju ga do aque la al ti va e ge ne ro so na tu re za.

Des sa cir cuns tân cia res sen ti am-se mu i tos atos do mi nis té rio de
24 de ju lho de 1840.

Com a sin ce ri da de que lhe era con gê ni ta, Antô nio Car los ex plicou
às Câ ma ras a ori gem e pro gres so do go ver no pes so al.

Tra ta va-se de apu rar en tre o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i-
ros e os ex-mi nis tros as ca u sas da dis so lu ção do ga bi ne te, e sou be ram as
Câ ma ras que o fato de não ser con de co ra do opor tu na men te o ir mão do
mi nis tro pa la ci a no fora um dos prin cí pi os dis sol ven tes do mi nis té rio de
24 de ju lho.

JORNAL DO COMÉRCIO DE 23 DE JUNHO DE 1841

Ses são de 21 de mes mo mês
“O Sr. Andra da Ma cha do – Pro pon do-se esta re mu ne ra ção, Sua Ma -

jes ta de dis se que se ria me lhor que se es pe ras se para quan do se re mu ne-
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ras sem os ofi ci a is do Rio Gran de, que de vi am ser con tem pla dos, e man-
dou-me es pe rar; de i xou-se, pois, de dar a con de co ra ção ao sr. Sa tur ni no. Mas,
de po is e re pen ti na men te, sua Ma jes ta de quis, e re pa re-se que sua Ma jes-
ta de quis por uma ra zão que po dia ser par ti cu lar, pois nes se tem po al guém
mais ha via que po dia pre ten der o mes mo, por exem plo, o no bre ge ne ral
nos so co le ga: mas tudo se es pa ça va para com pre en der a to dos os que no
Rio Gran de ti nham pres ta do ser vi ços: eis que Sua Ma jes ta de re pen ti na men te
man dou que se lhe des se; e eu tive en tão de o fa zer con des cen dên cia.”

Ne nhu ma re cla ma ção apa re ceu con tra as pa la vras do ex-mi nistro
do Impé rio.

E quem ha via de re cla mar?
A opo si ção? Essa ve ne ra va por de ma is o pa tri ar ca da in de pen-

dên cia, e co nhe cia os no bres mo ti vos do seu pro ce di men to.
Os Cé sa res? Esses, além de fra ter ni za rem na oca sião com os

pala ci a nos, ti nham ina u gu ra do o pro gra ma do em pe re ur quand même… pela
boca do seu che fe mais pres ti gi o so.

Ti nham pro cla ma do que onde está o rei está a lei, e não po di am
cen su rar os des man dos do go ver no pes so al, que aco ro ço a vam, na in ten ção
de se lhe as so ci ar.

Se em todo o caso é le gí ti mo o go ver no a cuja fren te está o Impe -
ra dor, de sa pa re ce esse te mor sa lu tar que, re cor dan do a pu ni ção de 1688,
obri ga os reis de Ingla ter ra a não go ver nar se não como apraz ao Par la men to.

Se a re vo lu ção de 7 de abril de 1831 ti ves se en tre nós o mes mo
pres tí gio que a de 1988 na Ingla ter ra o sis te ma cons ti tu ci o nal te ria lan ça do
ra í zes mais pro fun das.

Quem com pa ra, po rém as cor te si as do nos so par la men to coma
lin gua gem va ro nil em pre ga da na tri bu na in gle sa tem de re co nhe cer que o
ma chis mo do nos so go ver no é uma ca ri ca tu ra.

Em 1825 o du que de York, her de i ro per sump ti vo da Co roa, com
as sen to na Câ ma ra dos Lor des, foi por ta dor de um re que ri men to do deão e do 
ca pí tu lo da igre ja co le gi al de Wind sor con tra a eman ci pa ção dos ca tó li cos.

Ao man dar à mesa o re que ri men to Sua Alte za Real, de po is de
abun dar em pro tes tos de um zelo ex clu si vo e in to le ran te em fa vor da igre ja
an gli ca na, ex cla mou com emo ção, diz o Annu a rio de Le sur, pág. 526:

“… e em qual quer si tu a ção em que para o fu tu ro eu ve nha a ser
co lo ca do, por ma i or que seja a cen su ra a que esta de cla ra ção me ex po nha,
hei de per ser var em mi nha opo si ção à eman ci pa ção dos ca tó li cos. Assim
Deus me aju de.”

Na no i te se guin te Broug ham, que en tão ti nha as sen to na Câ ma ra
dos co muns, de po is de ter ana li sa do o dis cur so do prín ci pe, de cla ra do que
as dou tri nas pre ga das por Sua Alte za Real ata ca vam a se gu ran ça do Esta -
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do, e as sen ta vam mal na boca de um prín ci pe cuja fa mí lia ocu pa va o tro no
de Ingla ter ra, por vir tu de dos prin cí pi os da re vo lu ção de 1688, acres cen tou:

“Eu não ode io a per se ve ran ça, não con de no mes mo um zelo vi o-
len to e a lin gua gem de uma ho nes ta obs ti na ção; mas, la men to ver es sas qua -
li da des va ro nis obs cu re ci das pela ig no rân cia, exas pe ra das pe los pre ju í zos e
ce gas pela hi po cri sia. Não re ce io di zer que nun ca mo nar ca al gum che gou ao
tro no des tes re i nos em um es pi ri to de ho nes ti da de tão di re to, tão pre de ter mi-
na do, tão al ta men te de cla ra do de an te mão con tra as opi niões e voto do seu
povo. Qu an do tal acon te ci men to ti ver lu gar o Bill será im pos sí vel, e mes mo
ago ra sua apro va ção está cer ca da de dú vi das e de pe ri gos, des de que tal per -
so na gem lhe pre pa ra se me lhan te opo si ção. O mo men to pre sen te é crí ti co, o
tem po pas sa, e esta glo ri o sa oca sião pode es ca par. E no en tan to che ga rá o re i-
na do de hi po cri sia e su pre en der-vos-á como um ho mem ar ma do sur pre en de
à no i te ho mens ador me ci dos, e des tru i rá a paz da Irlan da, com pro me te rá a
se gu ran ça da Ingla ter ra, ame a ça rá a li ber da de de todo o Impé rio… eu não
me que i xo de uma re sis tên cia sin ce ra e leal, a nin guém acu so de má fé nes ta
Câ ma ra ou fora dela… mas é pre ci so con fes sar que mu i tas ve zes ho mens
ho nes tos, à for ça da ig no rân cia, tor nam-se ad ver sá ri os tão per ver sos que nin -
guém se deve in tro me ter a cor ri gi-los de seus er ros. Assim Deus me aju de.”

A re vo lu ção me mo rá vel que ex pe liu do tro no a di nas tia dos Stu-
arts a cada pas so é co me mo ra da pe los ma i o res ho mens de Ingla ter ra, como
uma gló ria na ci o nal, sem que nin guém se lem bre de atri bu ir es sas ma ni fes-
ta ções a afe ta ção de pa tri o tis mo ou a des pe i to de es ta dis ta que per deu as boas
graças da cor te Lorde John Rus sell, pri me i ro mi nis tro da ra i nha, ain da este
ano na Câ ma ra dos Lor des foi mu i to ex plí ci to so bre esta ma té ria.

A opo si ção ha via qua li fi ca do o in vic to Ga ri bal di, he rói da Si cí lia,
de pi ra ta de fu bus te i ro. Lorde John Rus sell res pon deu-lhe sim ples men te:

“A his tó ria é que há de de ci dir-se é pi ra ta e flibus te i ro, ou pa tri ota
e he rói. Em no vem bro de 1988 de sem bar ca va nas cos tas da Ingla ter ra um
pira ta e fli bus te i ro, e a evo lu ção que fez é uma das ma i o res gló ri as da na ção.”

Lorde John Rus sell fa la va as sim a res pe i to do che fe da di nas tia
da Sua Ma jes ta de a ra i nha de Ingla ter ra, flo ri an do-se de com pa rá-lo a Ga ri bal-
di, qua li fi ca do na Câ ma ra de pi ra ta e fli bus te i ro.

Se em nos so par la men to um mi nis tro se atre ves se a com pa rar
com o de Ga ri bal di o pro ce di men to do sr. Dom Pe dro I, quan do, em vir tu-
de das vi vas ins tân ci as dos Andra das, pos so bre o bra ço a le gen da da in de-
pen dên cia, no dia se guin te não se ria mais mi nis tro.

Ain da na úl ti ma ses são um de pu ta do, ten do ou sa do fa zer uma
remo ta alu são à in cú ria com que se con sen te que os fi lhos da nos sa es timada
prin ce sa a sra. D. Ja nuá ria se es te jam edu ca dos sob os aus pí ci os de uma
cor te be a ta e ab so lu tis ta como a de Ná po les, os mi nis tros ti ve ram sem ce ri-
mô nia de im por si lên cio ao ora dor, pro cla man do que tal ob je to não podia
es tar na alçada do par la men to.
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Pelo que, acer ca da ilus tre prin ce sa, o par la men to deve não ter
ou tro di re i to se não o de vo tar anu al men te 102:000$ de pen são para Sua
Alte za e mais 6:000$ para cada prín ci pe na po li ta no que Sua Alte za dá a luz.

Na Ingla ter ra a ra i nha, acom pa nha do os sen ti men tos e sim pa ti as
do rei con sor te, que tan to ou quan to, é tam bém aus tría co, de se jou, or ga ni-
zan do o ano pas sa do um mi nis té rio li be ral, dar pre si dên cia a lord Gram ville,
li be ral pa la ci a no, mas re cu ou de tal pre ten são, por que a von ta de so be ra na
do par la men to lhe im pôs como pri me i ro mi nis tro a lord John Rus sel.

E a ra i nha de Ingla ter ra não se jul gou com isso de sa i ra da.
No Bra sil o im pe ra dor es co lhe a po lí ti ca que há de do mi nar e

mar ca-lhe pe ri o di ca men te o tem po de sua du ra ção, e de sig na qual é o pri -
me i ro–mi nis tro que deve re pre sen tar cada par ti do, qua is são os co le gas que 
o pri me i ro–mi nis tro deve ter, e re cu sa ao Mi nis té rio a de mis são de em pre-
ga dos de con fi an ça.

E os cor te sãos jus ti fi cam o go ver no pes so al es cre ven do, como se
es cre veu, que o im pe ra dor do Bra sil com a vas ti dão dos seus co nhe ci men tos
não po der re sig nar-se ao pa pel pas si vo da ra i nha Vi tó ria.

Esque cem que o pa pel dos reis cons ti tu ci o na is é es sen ci al men te
pas si vo.

Du ran te os cem dias Na po leão di zia a Ben ja min Cons tant:
“sin to-me ve lho, e por isso me pa re ce que já sir vo para rei cons ti tu ci o nal.”

Infe liz men te pre ten de-se que no Bra sil o exer cí cio da re a le za
cor res pon da ao ser vi ço ati vo da mi lí cia

XII
ABSTENÇÃO POLÍTICA – MUCURI

Não en tra nas mi nhas vis tas es cre ver a his tó ria des tes úl ti mos
doze anos, nem cabe ela nos li mi tes des ta car ta.

De se jo so men te tor nar bem cla ro que em todo esse lon go pe río do
guardei sem pre o pun do nor da co e rên cia, per ma ne cen do fiel ao sím bo lo
que ar ti cu lei no jor na lis mo em 1831, e que pro fes sei im per tér ri to na tri bu na
da as sem bléia pro vin ci al da nos sa pro vín cia, na da Câ ma ra dos De pu ta dos
e no ban co de réu pe ran te o júri de Ma ri nha.

Qu an do em 1848 o ar re fe ci men to das boas gra ças do pa lá cio
afas tou os li be ra is de toda a par ti ci pa ção no po der, to ma da a pra ça pe los
con trá ri os, ne nhum de les me dis pu tou o di re i to de re ti rar-me er gui da em
pu nho a ban de i ra que, ao en trar no par la men to em 1838, eu ar vo ra va e fora
ado ta da pela opo si ção li be ral.

E em 1851, quan do, com ra zão ou sem ela, pa re ceu-me que os
che fes li be ra is, can di da tos às pas tas de mi nis tros, se mos tra vam na im prensa
e no par la men to dis pos tos a fa zer ao go ver no pes so al mais con ces sões do
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que aque las que jul ga va ad mis sí ve is, re ti rei-me da po lí ti ca, e de i xei de es tar
em co mu nhão com qual quer par ti do.

Uma de cla ra ção que en tão fia, e a que se as so ci ou o sr. con se lhe iro
C. B. Otto ni, pu bli ca da nas fo lhas diá ri as da cor te, va leu-nos, a se guin te fe -
li ci ta ção dos li be ra is mais avan ça dos do mu ni cí pio de Ita bi ra:

FELICITAÇÃO

“Ci da dãos Otto nis
“Sen do-nos pre sen te o Jor nal do Co mér cio de 22 de ju nho pas sa do,

nas pou cas li nhas que aí es tam pa das en con tra mos abun dan tes e ir re cu sá ve is
pro vas de vos sas cí vi cas vir tu des, vir tu des que há mu i to te mos a sa tis fa ção
de ler em vos sos co ra ções ver da de i ra men te ame ri ca nos; e, com par ti lhan do
os sen ti men tos por vós ma ni fes ta dos, con vos co nos con gra tu la mos, e vos
ofe re ce mos nos sos ser vi ços como si nal de con si de ra ção pela fran que za, le al-
da de e de sin te res se com que pro cu ras ser vir ao país que nos viu nas cer.

Te mos o pra zer de as si nar-nos.
Vos sos pa trí ci os de di ca dos e ami gos cer tos
João Ba tis ta Vi a na Dru mmond
Do min gos Iná cio Ca pis tra no de Oli ve i ra
Cus tó dio Mar tins da Cos ta
Fran cis co Fé lix Pe re i ra
Ra i mun do Go mes da Sil va
To más d’Aquino e Oli ve i ra
Jo a quim Re i tor Mota
Ben to José Ma cha do
Ma nu el Mo re i ra de Fi gue i re do
Pe dro Ana cle to da Sil va Lo pes
Jo a quim Fer nan des Pas sos
Ma nu el Antô nio de Fre itas
Ger ma no do Pra do Ferreira
João da Sil va Tor res
Jo a quim Pe re i ra No vais
José Ro dri gues Laje
José de Sou sa Pe re i ra Júni or
Cle men te dos San tos
Fran cis co de Pa u la Fa ri as
Cus tó dio Alves de Fa ria
Antô nio Ro dri gues da Vi e i ra
Se bas tião Pio da Cos ta
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Antô nio Te i xe i ra Go dói
Antô nio Alves Mo re i ra
Jo a quim Ze fe ri no de Ma ga lhães
Jo a quim José de Oli ve i ra
Fran cis co Ro dri gues Vi e i ra
Jo a quim José Rosa
Ger ma no Men des de Bri to
Qu in ti li a no Mes si as da Cos ta
Jo a quim José dos San tos
Flo rên cio José Pe re i ra
João Pris co Alves de Ara ú jo
Mar ti ni a no da Cos ta Tor res
Be ra nar di no de Sou sa Bran dão
Pa u lo Pro có pio da Sil va Mon te i ro
Ma nu el La za ro da Assun ção
José Mar ce li no da Cruz
José Jo a quim de Andra de
Ma nu el Ja cin to da Fon se ca
Antô nio Pi res da Sil va Pon tes
José Alves dos San tos
José Alves de Ara ú jo
Jo a quim Ba sí lio dos San tos
Ba sí lio José Vi e i ra
Ca e ta no Ro dri gues Mal ta
Fe lí cio José de Men don ça
Ba sí lio José da Cos ta
Ra i mun do Fer re i ra da Sil va
Jo a quim de Sou sa Pe re i ra Pri mo.”
Iti bi ra de Mato Den tro , 18 de agos to de 1851.
Do Ita mon ta no, que en tão se pu bli ca va no Ouro Pre to, e de que

até essa data fui na Cor te um dos cor res pon den tes, vou co pi ar a res pos ta
que dei aos meus ami gos de Iti bi ra:

RESPOSTA

“Con ci da dãos!
“Os jor na is têm dado no tí cia de um pro gra ma opo si ci o nis ta, no

qual pa re ceu-nos, não só pelo seu con tex to, como por cir cuns tân ci as que
pre ce dem a sua pu bli ca ção que pre ce de ram a sua pu bli ca ção, não es ta rem
for mu la dos su fi ci en tes com pro mis sos para com as idéi as po lí ti cas que em
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nos sa cur ta e in sig ni fi can te vida pú bli ca cu i da mos ter ser vi do com al gu ma
cons tân cia.

“E, como não de se ja mos con tri bu ir de modo al gum para que
uma mu dan ça qual quer da opi nião li be ral che gue ao po der sem in ten ções pre -
vi a men te con fes sa das, que lhe dêem a for ça mo ral in dis pen sá vel à re a li zação
das gran des re for mas que são re cla ma das pela na ção, por es ses mo ti vos
escru pu li sa mos fi car com par ti ci pan tes do men ci o na do pro gra ma, e as sim o
de cla ra mos pura e sim ples men te em uma cor res pon dên cia trans cri ta no
Jornal do Co mér cio de 22 de ju lho.

“Cou be-nos a for tu na de que esta nos sa de cla ra ção tão be ne vo la-
men te fos se por vos in ter pre ta das que qua li fi can do-a como pro va de le al da de
para com o par ti do li be ral e para com o país, ten des a bon da de de ga lardoá-la
com a hon ro sa con gra tu la ção da vos sa car ta de 18 de agos to pas sa do.

“Alta men te pe nho ra dos por ta ma nha des ti na ção, pro cu ra re mos
não des men tir a vos sa con fi an ça, per sis tin do com fir me za em o nos so
mo des to pos to de hon ra, bem com pe ne tra dos da im por tân cia dos de ve res
que nos im põe a li son ja ade são de nos sos com pro vin ci a nos.

“E tan to mais gra to nos é o brin de com que fo mos sa u da dos do
pico da Iti bi ra, por que em suas ex pres sões en con tra mos pro vas do bom e
pa trió ti co es pí ri to que ani ma a opo si ção mi ne i ra, con ven ci da sem dú vi da
que , em bo ra se pro lon guem um pou co mais os so fri men tos da atu a li da de,
cum pre que olhe mos para o fu tu ro, não coma mira em vi tó ri as efê me ras e
con ces sões pre cá ri as ou pou co sin ce ras, mas com a fir me in ten ção de con -
quis tar e con so li dar as ga ran ti as da li ber da de que nos fal tam.

“Pos su í dos des tes sen ti men tos, te mos a sa tis fa ção em nos as si-
nar mos.

“Vos sos pa trí ci os e agra de ci dos ami gos.
Teó fi lo Be ne di to Otto ni

Cris ti a no Be ne di to Otto ni
“Rio de Ja ne i ro, 15 de se tem bro de 1851.”
Esta va eu nes tas dis po si ções de es pí ri to quan do fui cha ma do a

to mar as sen to na Câ ma ra dos De pu ta dos como su plen te por Mi nas.
Ain da nes sa con jun tu ra foi o pu dor da co e rên cia que de termi nou o 

meu pro ce di men to.
Ha via eu pro tes ta do con tra a le ga li da de da ele i ção, não só em ra zão

das vi o lên ci as pra ti ca das con tra a opo si ção em mu i tas fre gue si as, como
espe ci al men te pelo ví cio da ori gem.

A lei de 19 de agos to de 1846 dis pões ter mi nan te men te que,
dado o caso de dis so lu ção, a ele i ção da nova Câ ma ra se faça pela qua li fi cação
do ano an te ri or; de or dem do go ver no, o pro ces so ele i to ral se fi ze ra pela
qua li fi ca ção no vís si ma.

Re sig nei, por isso, o lu gar de de pu ta do.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 367



Afas ta do da po lí ti ca pro cu rei ou tro ter re no, em que pu des se ser
útil ao meu país.

Uma idéia gran di o sas ma ha via as sal ta do o es pí ri to.
Eu a se gui com ar dor pro por ci o nal à im por tân cia do ob je to que

re pre sen ta va.
Quem há ai mi ne i ro que ig no re o que é a em pre sa do Mu curi e

os mo ti vos pa trió ti cos que a pu se ram em cena?
Tra ta va-se de abrir fá cil sa í da para o oce a no a mais de 200.000

mi ne i ros.
Tra ta va-se de lhes pro por ci o nar ter re nos fer ti lís si mos e tão vas tos

que em pou cos anos po de ri am ven der ao es tran ge i ro tan tos mi lhões de
arro bas de café como o vale do Pa ra ná.

Tra ta va-se de ab sor ver a prin ce sa dos Abro lhos da pá tria de
Ti ra den tes – cri ar um mag ní fi co por to de mar para a bri o sa Pro vín cia de
Mi nas.

E, se não de ves se Mi nas con ti nu ar peça in te i ri ça, e nova es tre la
se hou ves se de des ta car da cons te la ção mi ne i ra e da pri mo gê ni ta da Ca bral,
tra ta va-se de abri lhan tá-la de modo que, ao apa re cer en tre as de ma is ir mãs,
não des men tis se a sua no bre li nha gem.

Era ar ro ja do o es for ço, e bem se me po dia di zer:
       Mag na pe tis, Pha e ton, et quoe non vi ri bus is tis.
Mas o Ru bi con es ta va pas sa do.
Arris quei um cen to de ve zes a mi nha vida, ar ru i nei a mi nha sa ú de

e sa cri fi quei os meus in te res ses.
Foi mis ter su je i tar-me ao agro vi ver das mais inós pi tas bre nhas.

Era so men te cada ano, quan do vol via ao Rio de Ja ne i ro, que eu ava li a va o
in sa no da luta em que es ta va em pe nha do.

Então, com pa ran do as do çu ras do lar do més ti co com a vida
agres te das sel vas, con fes so que me ar re pen dia do pas so te me rá rio que ha via
dado.

Mas, de vol ta ao Mu curi, a ima gi na ção pre do mi na va, e por en tre
os es pi nhos via so men te as flo res.

À proa do meu gen til Pe ru í pe, eu me en le va va ao vê-lo cor tar
desem ba ra ça do as tor ren tes, na que les mes mos lu ga res onde três anos an tes
a ca noa rom pia com di fi cul da de por en tre o bal se i ro.

Se atra ves sa va ao ga lo pe as flo res tas ain da há pou co vir gens de
todo o con ta to com o ho mem ci vi li za do, se me afi gu ra va, mes mo ao cor rer
es tar re co nhe cen do fres cas as pe ga das do meu sa pa to fer ra do, pri me i ro que 
ali ti nha pi sa do.

Oh! Que emo ções me as sal ta vam quan do ao cru zar as ve re das
dos sel va gens eu era de ti do aos gri tos: – Po gi rum! Po gi rum! Com que alegres
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me da vam a boa-vin da es sas ca bil das, que a his tó ria apon ta como as mais
fe ro zes en tre os an tro pó fa gos.

E que efe ti va men te ain da dois ou três anos an tes eram o ter re no
da mi nha pró pria ban de i ra.

E cu jas hor ro ro sas pro e zas ain da o mês pas sa do se fi ze ram sen tir
o Rio Doce.

Qu an do pe las es tra das, que, en ge nhe i ro, ad mi nis tra dor e ope rá rio,
eu ti nha im pro vi sa do, en con tra va aqui a bar ra ca de uma tro pa, ali um car ro
ti ra do por bes tas, mais adi an te ou tro de bois car re ga dos far dos de fa zen das,
que iam che gar a Mi nas No vas dois me ses mais cedo do que pe las ve lhas
es tra das, che ia es ta va a me di da dos meus de se jos.

Em 1857 foi tal vez com sen ti men to de va i da de que per cor ri no
meu car ri nho as 27 lé guas e meia da es tra da de San ta Cla ra, e o dia 23 de
agos to en trei tri un fan te na mi nha Fi la dél fia.

Sob as im pres sões em que este com ple xo de cir cuns tân ci as me
em ba la va não ha via ar re pen di men to pos sí vel, to dos os sa cri fí ci os me pa re ci-
am com pen sa dos.

Sen tia-me mes mo com dis po si ção de os fa zer ma i o res e me su pu nha
se u fi ci en te men te for te para, da que le re du to que ha via le van ta do, inu ti li zar
qua is quer tra mas que se ur dis sem con tra o em pre sá rio e di re tor da com pa-
nhia do Mu curi.

Pa re cia-me que, pi san do no solo do Mu curi, cres cia o meu alen to
na pro por ção da base lar ga e só li da em que po dia apo i ar-me.

Li ga do por la ços mul ti pli ca dos aos in te res ses da que las ter ra que
mi nha fora ain da que mi ne i ro eu não fos se, me con si de ra va na po si ção des se
gi gan te in ven cí vel en quan to se po dia aque cer ao seio ma ter no.

Mal pen sa va que a cla va mi nis te ri al em mão de qual quer Hér cu les
bur les co po dia ar re dar do te a tro dos seus ser vi ços o di re tor da com pa nhia
do Mu curi e en tão fa cil men te su fo cá-lo.

E é o que su ce deu
Não re fe ri rei a his tó ria das úl ti mas cri ses da com pa nhia do

Mucuri; com pro me to-me, po rém, a des cre vê-la mais de es pa ço e de ta lha da-
men te.

É sa bi do que há um ano in ter rom pi os im por tan tes tra ba lhos da
es tra da do Alto dos Bois por não po der su je i tar-me às du ras con di ções que,
con tra toda a lei e todo o di re i to, pre ten deu im por à com pa nhia do Mu curi
o mi nis tro da Fa zen da, o sr. Ânge lo Mu niz da Sil va Fer raz , o qual fez de pen-
den te de cláu su las ina ce i ta ve is a en tre ga do em prés ti mo fe i to por con ta e
or dem da com pa nhia, e que in de vi da men te está re ti do no Te sou ro.

Para pro va ra-vos que as mi nhas exi gên ci as não eram de sar ra zo a das,
bas ta ria lem brar que o mi nis tro do Impé rio, o sr. João de Alme i da Pe re i ra
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Fi lho, es ta va em an ta go nis mo com o seu co le ga da Fa zen da, e pre ten deu
de bal de que jus ti ça fos se fe i ta à com pa nhia.

Esta be le ci do o con fli to em ra zão da di ver sa in te li gên cia dada pe los
dois mi nis tros à lei de 8 de ju nho de 1859, fez-se ape lo para o cor po le gis la-
ti vo, que ti nha de ex pli car o sen ti do con tro ver ti do.

De acor do co mi go, a de pu ta ção mi ne i ra una ni me men te com pre-
en deu os ver da de i ros in te res ses da pro vín cia, e pro pôs a pe di da ex pli ca ção,
in ter ca lan do a res pe i to na lei de or ça men to um ar ti go adi ti vo.

Esta ex pli ca ção, im pug na da pelo mi nis tro da Fa zen da, foi re ti ra da
pe los no bres de pu ta dos por Mi nas, que em tal co li são ti ve ram de abra çar o
al vi tre, in si nu a do pelo mi nis tro, de en cam par-se o con tra to com a com pa nhia
do Mu curi, pa gan do-se aos seus aci o nis tas o ca pi tal re a li za do.

Em vis ta do acor ri do, re u ni os aci o nis tas da com pa nhia e fui por
eles au to ri za do a ace i ta ra as con di ções que o go ver no im pe ri al nos im punha,
ten do-me eu abs ti do de to mar par te nes sa ques tão, e ten do tido os aci o nis tas
a ge ne ro si da de de de cla rar que a sua ace i ta ção su ben ten dia que fi ca vam
sal vos os di re i tos que na for ma do art. 22 dos es ta tu tos, tem o em pre sá rio a
uma in de ni za ção. Pela mi nha par te, co mu ni quei esta de li be ra ção ao Go verno
Impe ri al; mas, não que ren do que meus in te res ses pe cu niá ri os pu des sem
em ba ra çar uma so lu ção que, no es ta do atu al das co i sas, os aci o nis tas de se-
ja vam, an te ci pa da men te de cla rei ao Go ver no Impe ri al que essa in de ni za ção
que me era de vi da não de via pre ju di ca ra nem re tar dar a so lu ção da ques tão,
por que acer ca do meu di re i to eu me lou va va no que de li be ras se a se ção do
Con se lho de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, pro tes tan do nada re cla mar
se me fos se con trá ria a sua de ci são.

Assim, a em cam pa ção da com pa nhia do Mu curi deve su por-se
um ne gó cio aca ba do, e eu aguar do so men te as or dens do Go ver no Impe ri al
para sa ber a quem devo fa zer en tre ga da ad mi nis tra ção.

No en tan to, a em pre sa do Mu curi não mor reu. De ora em di an te
não é mais ne gó cio em que quem quer que seja pos sa en xer gar pre ten sões
in di vi du a is. É uma em pre sa ge ral, que in te res sa às pro vín ci as do Espí ri to
San to, Ba hia e mais es pe ci al men te á de Mi nas, cuja de pu ta ção, se es ti ver
uni da na fu tu ra Le gis la tu ra, po der ob ter que jus ti ça se faça nes te e em ou tros
pon tos à nos sa pro vín cia, tão des con si de ra da e mes mo lu di bri a da pelo
minis té rio atu al.

Pelo que me diz res pe i to, apla u do-me con si de ran do que a pro-
vín cia de Mi nas Ge ra is não está cir cuns cri ta ao Mu curi, e que, se um voto
par ci al dali me ar ran cou, mil vo tos im par ci a is po dem de sig nar-me ou tro
pos to, em que, de be lan do os Hér cu les do cor te si a nis mo e da oli gar quia, eu
te nha a gló ria de ser vir, não so men te aos in te res ses de Mi nas como aos do
Bra sil em ge ral.
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XIII
CANDIDATURA SENATORIAL

Em 1875, ina u gu ra da a es tra da do Mu curi, co me cei a per gun tar
a mim mes mo se não era tem po de sa ber o que se ha via fe i to em po lí ti ca e
du ran te a mi nha lon ga abs ten ção.

Ha via do Se na do duas va gas por Mi nas. Apre sen tar-me can di da to
à se na to ria, não ten do so li ci ta do um lu gar na mi lí cia ati va da de pu ta ção,
pa re cia-me pou co con sen tâ neo com os meus an te ce den tes.

Quis po rém, sig ni fi car aos mi nis tros que me acha va pron to para
en trar em ati vi da de po lí ti ca se os meus ser vi ços fo rem re cla ma dos.

O sr. Car ne i ro Leão aca ba va de des cer ao tú mu lo, com o seu
re cen te tí tu lo de mar quês de Pa ra ná, sem ter po di do re a li zar o pen sa men to
re for ma dor que na opi nião ge ral o acom pa nha ra du ran te o seu úl ti mo
minis té rio.

Nove anos de po is das re ve la ções fe i tas ao Se na do por oca sião da 
dis so lu ção do ga bi ne te de 20 de ja ne i ro de 1853 ha via o sr. Car ne i ro Leão
en tra do no va men te para um mi nis té rio que or ga ni za ra.

Não era já o co ra jo so ora dor da oli gar quia, que em 1841 mais
con tri bu í ra para as vi tó ri as e con quis tas dos Cé sa res, e que sus ten ta ra com
ca lor essa tese fa mo sa que tive a gló ria de pro fli gar.

O go ver no é sem pre le gal, a cuja fren te está Sua Ma jes ta de o Impe rados.
O sr. Car ne i ro Leão de 1853 era o pan fle tis ta para quem não há

na Cons ti tu i ção po der al gum ab so lu to, nem mes mo o Po der Mo de ra dor
quan to no me io os mi nis tros.

Era o es ta dis ta que nas ex pli ca ções da das ao par la men to acer ca
da dis so lu ção do ou tro ga bi ne te a que pre si di ra se ha via aba la nçado a de nun-
ci ar os ex ces sos do go ver no pes so al e sua in ter fe rên cia in dé bi ta na or ga ni-
za ção dos ga bi ne tes.

Era o con ser va dor que em 1845 e 1846 mais se ha via em pe nha do
no Se na do pelo tri un fo da lei ele i to ral que os li be ra is ha vi am pro pos to.

E que em 1848 au xi li a ra po de ro sa men te o sr. Pa u la Sou sa para
tra du zir em lei as in com pa ti bi li da des dos fun ci o ná ri os pú bli cos nas ele i ções
po pu la res.

Ou fos se des gos to so con tra o go ver no pes so al, em ra zão do que
os Cé sa res so fre ram no ano de 1844 e se guin tes, ou no bre re co nhe ci men to
de pas sa dos er ros, o cer to é que nos úl ti mos anos de sua vida o sr. Car ne i ro
Leão pa re ceu de se jar sin ce ra men te a fu são dos dois gran des par ti dos po lí ti cos,
para as sim re ge ne rar o sis te ma re pre sen ta ti vo.

Nes sa in te li gên cia os li be ra is pres ta ram apo io ao seu úl ti mo
minis té rio, de po is que ele, acu din do ao re cla mo da pa trió ti ca ma ni fes ta ção
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de Vas sou ras, pa re ceu en trar fran ca men te nos ca mi nhos do pro gres so.
Be las es pe ran ças, que to das mur cha rão em flor!

Mas, que ame ni zan do a lou sa do ilus tre mor to, ain da por al gum
tem po em ba la ram do ce men te o país.

Foi sob as im pres sões des ses fa tos que eu tive a hon ra de vos
es cre ver:

CIRCULAR

“Srs. ele i to res mi ne i ros! – Há al gum tem po que ou vi mos pro cla mar
do alto das ca de i ras mi nis te ri a is a ne ces si da de de re for mas em nos sa or ga-
ni za ção po lí ti ca.

Pa re ce que a voz do povo en con trou eco nas re giões do po der.
As pro mes sas de me lho ra men to, o pro gra ma da li ber da de de voto e de
refor ma par la men tar, acon se lha vam aos aba i xo-as si na dos que per sis tis sem
na inér cia po lí ti ca, em que se tem con ser va do es tes úl ti mos anos.

Cum pria não per tur bar o tra ba lho re ge ne ra dor se, como é de
crer, nele se em pe nham os obre i ros com sã cons ciên cia e pa trió ti ca sin ce ri-
da de.

Se ao con trá rio al gu ma de cep ção amar ga ame a ças se o país, de
de se ja ri am os aba i xo-as si na dos es qui var-se à res pon sa bi li da de de fi gu rar
em tal pro fa na ção.

Nes te in tu i to se abs ti ve ram de to das a in ter fe rên cia nos pre pa ra-
ti vos para o fes tim ele i to ral que vai ter lu gar no país; aliás re sol vi dos a ace itar
o man da to es pon tâ neo, que por ven tu ra os seus con ci da dãos lhes con fe rissem.

Po den do, po rém, este pro ce di men to ter sido atri bu í do a re pre en-
sí vel in di fe ren tis mo, os aba i xo-as si na dos se jul ga vam na obri ga ção de
expli car-se pe ran te o res pe i tá vel cor po ele i to ral de Mi nas, cu jos su frá gi os os 
tem hon ra do mais de uma vez.

E vol ve ram no va men te ao si lên cio da vida pri va da e ao cum pri-
men to de ou tros de ve res, em cujo de sem pe nho se li son jeiam de pres tar ser vi ços
à sua pá tria.

No en tan to, para que a abs ten ção po lí ti ca dos aba i xo-as si na dos
não seja in ter pre ta da como aban do no dos prin cí pi os a cuja de fe sa tem eles
con sa gra do os me lho res anos de sua vida, se apro ve i tam da opor tu ni da de
da ele i ção de dois se na do res que vai ter lu gar na pro vín cia, e cha mam aten ção
do cor po ele i to ral para uma ne ces si da de pal pi tan te da atu a li da de.

Foi en ce ta da pe los po de res do es ta do a re for ma ele i to ral, mas
com bi na das de tal sor te as dis po si ções no vís si mas que, po den do me lho rar a 
re pre sen ta ção tem po rá ria do país, ne nhu ma in fluên cia te rão na es co lha dos
re pre sen tan tes vi ta lí ci os.

Ano ma lia in con ce bí vel!
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Dir-se-ia que o pen sa men to re for mis ta pro gre diu até as por tas
do Se na do, e que aí se lhe fe cha rão os re pos te i ros.

É as sim que a ele i ção por cír cu los aten de rá de ora em di an te aos
in te res ses le gí ti mos de to das as lo ca li da des pros cre ven do o fal se a men to das 
ur nas por meio das cha pas pro vin ci a is; e to da via a dos se na do res ain da se
fará pelo ve lho sis te ma que a ei abo liu por vi ci o so.

Re fle ti, se nho res, e só en con tre is a ex pli ca ção ló gi ca des ta ano-
ma lia no es té ril prin cí pio da vi ta li ci da de.

Ve lha ins ti tu i ção, que, imi tan do a medo as dos go ver nos aris to-
crá ti cos, pos sui to dos os de fe i tos e ne nhu ma das van ta gens do pa ri a to he re-
di tá rio.

Srs. ele i to res mi ne i ros, se de se ja is o pro gres so re fle ti do e pa cí fi-
co, a re for ma sem lu tas vi o len tas, ten tai no cu lar no Se na do o prin cí pio re -
for mis ta.

Pu ri fi quem-se dos ví ci os re co nhe ci dos às ele i ções da se gun da
câ ma ra.

Se jam, cha ma dos os se na do res ao ju í zo das ur nas, com os de pu-
ta dos, em bo ra em mais lar go pe río do.

Invo can do es tes prin cí pi os, os aba i xo-as si na dos não se di ri gem
ex clu si va men te a par ti do al gum, por que a re for ma do Se na do é pen sa men-
to gra va do na cons ciên cia de to dos os bra si le i ros pa tri o tas, sem dis tin ção de 
cren ças po lí ti cas.

Srs. ele i to res mi ne i ros! Em nome da paz, do pro gres so e da con cór-
dia po lí ti ca vos pe dem os aba i xo-as si na dos:  ele gei de pu ta dos e se na do res
que ex pres sa men te se com pro me tem a pug nar por to dos os me i os le ga is:

Pe las ele i ções dos se na do res por cír cu los.
Pela re no va ção par ci al do Se na do em cada le gis la tu ra.

Teó fi lo Be ne di to Oto ni e Cris ti a no Be ne di to Oto ni
Rio de Ja ne i ro, 7 de ou tu bro de 1856.”
Esti ve sem pre per su a di do que um Se na do vi ta lí cio dá so men te

ga ran tia aos in te res ses in di vi du a is dos se na do res e de suas fa mí li as
O Se na do tem po rá rio da Bél gi ca tem sido ali o fi a dor da mo narquia

cons ti tu ci o nal.
Se na do vi ta lí cio, acos ta do a con se lho de es ta do vi ta lí cio, não

pode tra zer ou tro re sul ta do se não a mais de tes tá vel da oli gar qui as
No en tan to, no meu pro gra ma de 1838, apre sen ta do à Câ ma ra

dos De pu ta dos, não vem uma só pa la vra acer ca da re for ma do Se na do.
Era, por tan to aque la cir cu lar um ato de fra que za e de le al da de

de can di da to ho nes to para como os seus cons ti tu in tes.
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Mi nhas pa la vras sin ge las de sa fi a ram a vos sa ge ne ro si da de, srs,
ele i to res mi ne i ros, e, sem dis tin ção de par ti do, vos sos vo tos es pon tâ ne os
ca ti va ram a gra ti dão do can di da to que ape nas in di re ta men te se apre sen ta ra.

Veio de po is a ele i ção de 21 de agos to 1858.Então eu me di ri gi
fran ca men te aos meus ilus tres com pro vin ci a nos.

To dos vós, srs. ele i to res te re is em lem bran ça a lin gua gem da mi nha
so li ci ta ção.

Pe nho ra do so bre mo do pela cir cuns tân cia de ter sido na ele i ção
an te ri or vo ta do pro mís cua e es pon ta ne a men te por am bas as par ci a li da des
em que a pro vín cia está di vi di da, eu con si de rei que era de mi nha par te um
de ver de de li ca de za não dar cor po lí ti ca à mi nha can di da tu ra.

Por isso, sem di zer uma pa la vra que es ti ves se em con tra di ção
com o meu pas sa do, eu me li mi tei em mi nha cir cu lar de 10 de ju nho de
1859 a de cla rar-me can di da to sob os aus pí ci os da vos sa be ne vo lên cia.

E, di ri gin do-me es pe ci al men te aos con ser va do res meus ami gos,
eu lhes di zia:

“As ca de i ras do Se na do, na for ma da Cons ti tu i ção, são des ti nadas
apa ra re com pen sar os ser vi ços pres ta dos ao Esta do. Se jul ga is que tem
al gu ma im por tân cia os be ne fí ci os que a em pre sa do Mu cury já está pres tado à
nos sa pro vín cia, daí um voto ao em pre sá rio, daí um voto mi ne i ro que
prime i ro le vou um va por do Rio de Ja ne i ro à pro vín cia de Mi nas.”

Pri me i ro na es ca la da vo ta ção, eu me con si de rei so be ja men te
ga lar do a do com essa ob se qui o sa ma ni fes ta ção de meus com pro vin ci a nos.

E quan do, sub me tia a lis ta trí pli ce ao Po der Mo de ra dor, foi es co-
lhi do o se gun do vo ta do, o sr. con se lhe i ro Luís Antô nio Bar bo sa, não foi dos 
úl ti mos ao re co nhe cer que jus ti ça fora fe i ta.

Mu i tos den tre vós po de rão ve ri fi car que está lin gua gem está em
pre fe i ta har mo nia com a mi nha cor res pon dên cia de en tão.

Jus ti ça fora fe i ta.
O sr. Con se lhe i ro Luís Antô nio Bar bo sa, po lí ti ca à par te, era um

mi ne i ro que hon ra va nos sa pro vín cia. Ma gis tra do da ma i or in te gri da de,
admi nis tra dor ze lo so e ora dor ilus tra do, é de plo rá vel que tão pre ma tu ra-
men te fos se rou ba do ao Se na do, de que se ria um dos mais be los or na mentos.
Antes da sen ti da mor te do sr. con se lhe i ro Bar bo sa ou tra ca de i ra ti nha va ga do
no Se na do.

Hon ra do como eu ha via sido pe los meus com pro vin ci a nos, não
me apre sen tar can di da to na ele i ção de 11 de fe ve re i ro des te ano fora re ve lar
um des pe i to tão pre ten si o so como ri dí cu lo.

No va men te apa re ci so li ci tan do a vos sa be ne vo lên cia e a vos sa
ge ne ro si da de.
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Com o re sul ta do da ele i ção de 11 de fe ve re i ro des te ano fi quei
con fun di do.Com fun da men to ou sem ele, se me afi gu rou que, ape sar do
mé ri to real que os dis tin guia e das sim pa ti as que os meus ilus tres com pe ti-
do res jus ta men te des fi a vam-se, ha via na ma i o ria dos co lé gi os es tu da dos
expe di en tes para que o meu hu mil de nome fos se sub me ti do com al gu ma
dis tin ção à con si de ra ção da Co roa.

Se gun da vez me cou be ra as hon ras do pri me i ro lu gar na lis ta
trí pli ce, avan ta jan do-me em 174 vo tos so bre o se gun do vo ta do e em 294
sobre o ter ce i ro.

E tão uni for me se ma ni fes tou a von ta de da pro vín cia que, se a
ele i ção de se na do res se fi zes se por cír cu los, como a dos de pu ta dos, eu te ria
tido a gló ria de ser apre sen ta do à co roa pe los 20 dis tri tos ele i to ra is de Minas,
pri me i ro da lis ta trí pli ce em tre ze, se gun do sem cin co, ter ce i ro no dé ci mo
nono, e fi can do em pa ta do em ter ce i ro lu gar no vi gé si mo.

Em 19 dos cír cu los eu te ria sido apre sen ta do à Co roa pela ma io ria
ab so lu ta dos ele i to res, só o sen do por ma i o ria re la ti va em um cír cu lo, onde
aliás ob ti ve 43 vo tos em 85 ele i to res .

Pa re ceu-me que eu po dia ex cla mar com Cí ce ro, ele i to côn sul, e,
como acon te cia a meu res pe i to, pri me i ro na es ca la da vo ta ção.

Me om nes or di nes, me uni ver sa ci vi tas, me cunc ta Ita lia non pri us
tabel la, quam voce, pri o rem con su lem de cla ra vit.

Os par ti dos sem dis cre pân cia, a uni ver sa li da de dos co lé gi os, a
pro vín cia em mas sa an tes que as ur nas fa las sem, me de sig na vam a uma
voz para se na dor do Impé rio.

No en tan to, sub me tia a lis ta trí pli ce à ilus tre con si de ra ção de Sua 
Ma jes ta de o Impe ra dor, foi es co lhi do o sr. Ma nu el Te i xe i ra de Sou za, ter cei ro
vo ta do.

A es co lha foi pu bli ca da nos jor na is do dia 28 de abril do cor ren te
ano, e no dia ime di a to saiu á luz a mi nha cir cu lar da mes ma data, de cla rando
que eu não se ria can di da to na ele i ção se na to ria a que ti nha de pre ce der-se
em con se quen cia do pre ma tu ro fa le ci men to do sr. con se lhe i ro Bar bo sa.

Se eu ti ves se por cos tu me an te por meus in te res ses in di vi du a is à
ca u sa pú bli ca não te ria es cri to a cir cu lar de 28 de abril.

O dano que a mi nha lin gua gem rude há de acar re tar é tal vez ir re-
pa rá vel; mas a tudo me re sig no con so la do, por que o meu pro ce di men to,
por ex cep ci o nal que fos se, deu oca sião a uma dis cus são lar ga e pro ve i to sa
so bre o me ca nis mo da nos sa cons ti tu i ção nas suas mais trans cen den tes dis po-
si ções. A quel que che se mlhe ur est bon.

Afe riu-se o Po der Mo de ra dor pelo pa trão cons ti tu ci o nal e re co-
nhe ceu-se que nas me di das usa das ha via ma ni fes ta fal si fi ca ção.

A im pren sa e a tri bu na eco a ram o pró e o con tra.
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No tri mes tre ime di a to a es co lha se na to ria de Mi nas mul ti pli-
caram-se acer ca dos atri bu i ções do Po der Mo de ra dor as pu bli ca ções jor na-
lís ti cas e pan fle tos.

Um in ti tu la do – Mo nar quia e de mo cra cia – saiu da pena do prin ci pal
de fen sor ofi ci al do mi nis té rio nas co lu nas do Jor nal do Co mér cio.

Pu bli cou-se ou tro em São Pa u lo, em que so bres sai a in co ve niência
do tí tu lo: O Po der Mo de ra dor e o Sr. T.B.Oto ni

Um pu bli ca do nes ta cor te em anô ni mo e como tí tu lo – Da na tu re za
e li mi tes do Po der Mo de ra dor – é o es cri to mais im por tan te dos que se tem
le va do aos pre los so bre o ob je to: tem sido ge ral men te atri bu í do ao ilu tra do
sr. con se lhe i ro Za ca ri as de Góis e Vas con ce los.

As con clu sões se guin te, com que o sr. con se lhe i ro Za ca ri as en cer-
ra o seu fo lhe to, di ma nam por uma de du ção ló gi ca e ri go ro sa, dos prin cí pi-
os mais são be bi dos na le tra de nos sa Cons ti tu i ção, e em mu i tas e va li o sas
auto ri da des, apro pri a da men te adu zi das pelo ilus tres pan fle tis ta.

Por três le gis la tu ras já tive a hon ra de ocu pa ra uma ca de i ra en tre
a de pu ta ção de Mi nas; subi re pe ti das ve zes à tri bu na, e nun ca pro puz nem
ad vo guei a re for ma do Se na do.

Se ria por es ta rem mo di fi ca das mi nhas opi niões acer ca da vi ta li-
ci da de do Se na do.

Se ne nhum modo. Tudo, po rém, quer oca sião opor tu na.
Se re fle tir des no que es cre vi à pá gi na 21, re co nhe ce re is que des de

o ver dor dos anos eu não ad mi to re for mas cons ti tu ci o na is se não di ta das
pelo pro gres so da ra zão pú bli ca e ama du re ci das me di an te uma dis cus são
di ur na.

So men te o pro gres so len to e re fle ti do há de tra zer-nos uma re forma
con ve ni en te no Se na do.

É pre ci so apro ve i tar-se a oca sião pro pí cia, e se a qui se rem cri ar
ar ti fi ci al o prin cí pio li be ral po der per der, em vez de ga nhar.

Eu me ex pli co.
Se o go ver no pes so al se per su a dir que é mais con for me com o

di re i to di vi no que a es co lha dos se na do res se faça li vre men te e de i xe de ser
in qui na da pelo fil tro ele i to ral, re for mar o Se na do fora des ser vir o prin cí pio
pro gres sis tas.

Com efe i to, o elas té rio dado ao ad vér bio li vre men te do art. 101, §
6º da Cons ti tu i ção e a oni po tên cia mi nis te ri al e po li ci al con sa gra da em nos sa
le gis la ção ha bi li tam qua is quer es ta fer mos de pos se das pas tas para ma ni-
pu la rem uma câ ma ra cons ti tu in te e de cre ta rem que a com po si ção do Se na do
seja da pri va ti va com pe tên cia do Po der Mo de ra dor.

Ora, a um Se na do ex clu si va men te pa la ci a no eu pre fi ro o Se na do
atu al com to das as suas ma ze las.
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Qu i se ra, po rém, de pre fe rên ci as o que es ta va de cre ta do na Cons -
ti tu i ção de 30 de ju lho de 1832, a qual ti ra va a co roa o di re i to de con cor rer
com os ele i to res para a for ma ção do Se na do.

E, es cre ven do em 1857 acer ca de ele i ção se na to ri al, era in dis pen sá vel
que os srs ele i to res sou bes sem mi nha, opi nião so bre esta im por tan te ques tão.

É cla ro que a mi nha cir cu lar não sig ni fi ca va, como se pre ten deu
in cul car, que, en tra ndo para o Se na do, eu ri ria pro por uma tal re for ma, que
aliás so men te po der, na for ma da Cons ti tu i ção, ter ini ci a ti va na Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

A mi nha ma ni fes ta ção nada sig ni fi ca va se não que eu te nho o
pun do nor da co e rên cia e que con ser va va, como ain da con ser vo, aque la opi nião,
de ne nhum modo he te ro do xa.

Sig ni fi ca va que, se eu fos se se na dor e da Câ ma ra do De pu ta dos
fos se di ri gi da, em tem po que me pa re ces se opor tu no, uma pro po si ção, por
vir tu de da qual os ele i to res fos sem au to ri za dos a dar po de res cons ti tu ci o na is
aos De pu ta dos da se guin te le gis la tu ra para re for ma rem a Cons ti tu i ção em
re fe rên cia ao Se na do, eu ha via de vo tar para que aque la pro po si ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos fos se di ri gi da ao Impe ra dor, de cla ran do-se, na forma
da Cons ti tu i ção, que era útil e van ta jo sa, e pe din do-se a san ção a Sua
Ma jes ta de Impe ri al.

Fica tam bém fora de dú vi da que o tem po so men te me pa re ce ria
opor tu no para a re for ma se eu ti ves se fun da da es pe ran ça de que, em subs ti-
tu i ção à Câ ma ra vi ta lí cia, se de cre ta ria um Se na do tem po rá rio e ele ti vo,
como a Câmara dos De pu ta dos, sal va a di fe ren ça ra zoá vel nas con di ções de 
ido ne i da de e de du ra ção das fun ções.

“Con clu a mos, diz s. Exª:
No exer cí cio do di re i to de gra ça, ou de qual quer ou tra fun ção do 

Po der Mo de ra dor, as sim como no do Po der Exe cu ti vo, a res pon sa bi li da de
mi nis te ri al é, em nos sa for ma de go ver no, uma con se quên cia ne ces sá ria,
irre cu sá vel, da in vi o la bi li da de do im pe ran te.

O atu al im pe ra dor dos fran ce ses não se apóia na res pon sa bi li da de
de seus mi nis tros; mas a ra zão dis so está no art. 5.º da Cons ti tu i ção da queles
país, que de cla ra o che fe do Esta do res pon sá vel pe ran te o povo fran cês.

O che fe do Esta do da União Anglo-Ame ri ca na não de pen de da
res pon sa bi li da de mi nis te ri al; mas aí esse che fe é di fe ren te men te res pon sá vel e
su je i to a uma ju ris di ção cons ti tu í da.

Não há meio ter mo: em país li vre, ou pelo me nos não de todo
es cra vo, ou o che fe do es ta do é res pon sá vel, e nes te caso de ci de e go ver na
como en ten de, sem ne ces si da de de fir mar-se na res pon sa bi li da de de seus
agen tes; ou ele é ir res pon sá vel, e en tão hão há fun ção, não há prer ro ga ti va
que pos sa exer cer sem o ar ri mo da res pon sa bi li da de mi nis te ri al, res pon sa-
bi li da de que, ain da não es tan do ex pres sa men te es ta be le ci da, não é me nos
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in con tes tá vel, vis to que de cor re da ín do le do sis te ma po lí ti co con sa gra do
na lei fun da men tal do país.

E com efe i to, para que os mi nis tros não res pon des sem en tre nós
pe los atos do Po der Mo de ra dor, dois ar ti gos, além de ou tros, fora pre ci so
can ce lar da Cons ti tu i ção do Impé rio, a sa ber:

O art. 3º, cujo teor é: “ O go ver no do Bra sil é mo nár qui co, he re di-
tá rio, cons ti tu ci o nal e re pre sen ta ti vo.”

E o art. 99, que diz: “a pes soa do im pe ra dor é in vi o lá vel e sa grada.
Ele não está su je i to a res pon sa bi li da de al gu ma.”

Em uma ad ver tên cia pre li mi nar pul ve ri zou o sr. con se lhe i ro
Góis e Vas con ce los di ver sas pro po si ções dos mi nis tros do Impé rio e da Fa-
zen da quan do este ano perante as câ ma ras pre ten de ram de mons trar que
os mi nis tros nada tem que ver nos atos do Po der Mo de ra dor, mas que não
obs tan te ne nhum se re cu sa ria a to mar a res pon sa bi li da de des ses mes mos atos.

Ao no bre mi nis tro da Fa zen da fi quei de ven do es pe ci al fi ne za
pelo em pe nho que S. Ex.ª mos trou ter nes sa oca sião de dis cu tir a pre fe rên cia
dada ao Ex.mo sr. Te i xe i ra de Sou sa.

Cum pre con fes sar que é uma des co ber ta em di re i to pú bli co
cons ti tu ci o nal esta sin gu lar te o ria da res pon sa bi li da de mi nis te ri al vo lun tária!

Os mi nis tros são res pon sá ve is en quan to qui se rem ter a ge ne ro si-
da de de o ser.

Não é por cer to nova es pé cie a res pon sa bi li da de dog ma que o
sis te ma cons ti tu ci o nal su põe.

O sis te ma cons ti tu ci o nal im põe aos mi nis tros a res pon sa bi li da de
de au to res nos atos do Po der Mo de ra dor.

A nova te o ria co lo ca os mi nis tros na po si ção dos tes tas de fer ro,
co nhe ci dos da im pren sa, que se res pon sa bi li zam pelo que ou tros es cre vem.

No en tan to os ex po si to res da dou tri na fo ram ins pi ra dos pela
musa da his tó ria.

Pro fes sa ram a ju ris pru dên cia dos pre ce den tes, pois que é ine gável
que, tan to no pri me i ro como no se gun do re i na do, os mi nis tros têm sido no
Impé rio do Bra sil res pon sá ve is so men te na qua li da de de tes tas de fer ro.

A im pren sa flu mi nen se fez jus ti ça ao lu mi no so tra ba lho do Exmº
Sr. con se lhe i ro Góis e Vas con ce los. Eu a acom pa nhan do no ju í zo im par ci al
que emi tiu. E na ma i or sin ce ri da de re co nhe ço que s.Exª pres tou ao país um
ser vi ço re le van te.

Mas não pos so de i xar de de plo rar que S. Exª, sem dú vi da por que em 
mi nha cir cu lar de 28 de abril eu me não ex pri mis se com a de vi da cla re za, sem
no me ar-me, pa re ça em pres tar-me opi niões que não pro fes so nem ali es tão con -
sig na das, e su pu nha o meu modo de pro ce der mo ti vos que me não gui a ram.
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Não me pode ca ber a im pu ta ção de que eu fi gu ras se a co roa na
no me a ção dos se na do res li vres como o pen sa men to.

Se eu dis se que a pror ro ga ti va não ti nha li mi ta ção, mo ti vei essa
de cla ra ção pe las cir cuns tân ci as de ser o Po der Mo de ra dor o juiz de pre fe-
rên cia que a Cons ti tu i ção man da dar ao mais dig no, sem que de modo al gum
ne gas se a res pon sa bi li da de dos mi nis tros pe los atos do Po der Mo de ra dor.

Tam bém não dis se que, de i xan do de re ca ir a es co lha so bre um
can di da to apre sen ta do se gui da men te di ver sas ve zes, isto trou xes se de zar a
pro vín cia que o apre sen ta va, me nos que i xei-me da pre te ri ção, con si de ran-
do-me mais dig no do que no me a do.

Li mi tei-me a ex pli car os mo ti vos da mi nha de sis tên cia, que é
tam bém um di re i to, e tão sa gra do pelo me nos como o que tem o Po der
Mo de ra dor de es co lher en tre os ele i tos o in di ví duo que lhe pa re cer mais
dig no.

Co me mo rei as di ver sas co in ci dên ci as se gun do as qua is, tal vez
mal acon se lha do pelo amor pró prio, que sem dú vi da en ga na a mu i ta gen te,
e me deve ter en ga na do mu i tas ve zes, acre di tei que os co lé gi os ele i to ra is,
guar da das as con ve niên ci as, ha vi am re ve la do su fi ci en te men te que am bi ci o-
na vam a mi nha es co lha.

A pro vín cia po dia as sim in ter ce der por um in di ví duo que não
fos se dig no da mer cê; mas, se o pe diu, hou ve me nos pre ço no in de fe ri men to.
E por isso eu dis se:

“Essen ci al men te mi ne i ro, se me fal tam os pre di ca dos para ser
es co lhi do se na dor do Impé rio, so bra-me pa tri o tis mo para ze lar o nome e
pun do nor da mi nha pro vín cia.” E por isso de i xei de apre sen tar-me.

Se eu me equi vo ca va acer ca da as pi ra ção dos dig nos ele i to res
mi ne i ros, ces sa vam sem dú vi da o me nos pre ço e o de zar, mas ha ve ria nes se
caso do bra da ra zão para que eu não so li ci tas se uma nova ele i ção.

Por úl ti mo, é mu i to ex pres sa e sem res tri ção men tal a de cla ra ção
que fiz na cir cu lar, de que sou o mais obs cu ro e tal vez den tre os da lis ta
trí pli ce o que me nos ser vi ço te nha pres ta do ao país. 

Não se pen se, po rém, que exa ge ro a mo dés tia ao pon to de ad mi-
tir que uma ca de i ra de se na dor deva es tar fora do al can ce da mi nhas as pi-
ra ções.

O nome de Teó fi lo Be ne di to Oto ni, se não des co nhe ci do na bri o sa
pro vín cia de Mi nas Ge ra is, tam bém não o po der ser pe ran te a co roa.

T. B. Oto ni em 1845 foi o ora dor da de pu ta ção que em nome da
Câ ma ra dos De pu ta do le vou ao Impe ra dor as fe li ci ta ções pelo fe liz nas ci-
men to da Sua Alte za Impe ri al o fa le ci do sr. prín ci pe D. Afon so.

T. B. Oto ni em 1846 foi vice-pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, que de or dem de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor teve de ser con vi da do

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 379



pelo mi nis tro do Impé rio para as sis tir ao ba ti za do de Sua Alte za Impe ri al a
se re nís si ma sra. prin ce sa D. Isa bel.

T. B. Oto ni, na qua li da de de vice-pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta do, e por de sig na ção es pe ci al de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, foi um
dos seis gran des do Impé rio que teve a hon ra de car re gar uma das va ras do
pa lio, sob o qual pas sou o ber ço da Sua Alte za Impe ri al do paço para a
ca pe la im pe ri al.

T. B. Oto ni é o de pu ta do que de 1845 a 1846 foi apon ta do pela
im pren sa opo si ci o nis ta como che fe da pa trió ti ca ma i o ria da Câ ma ra dos
De pu ta dos bem que seja ele o pri me i ro a re co nhe cer que tal qua li da de não
lhe po dia ca ber em uma Câ ma ra onde avul ta es ta dis tas e ora do res como os
Andra das, Lim po de Abreu, S. Tor res-Ho mem, Ga bri el, Sa tur ni no, Urba no,
Ma ri nho e ou tros mu i tos.

No en tan to:
T. B. Oto ni, in sig ni fi can te men te de pu ta do pela pro vín cia de

Mi nas Ge ra is, me re cia nes se tem po al gu ma con si de ra ção aos seus co le-
gas e aos mi nis tros da co roa, al guns dos qua is lhe fi ze ram a hon ra de o
ou vir com ob se qui o sa com pla cên cia mes mo so bre as or ga ni za ções mi nis-
te ri a is, como por cer to não terá es ca pa do á pers pi cá cia de Sua Ma jes ta de
o Impe ra dos.

Da das es tas cir cuns tân ci as fe li zes para mim, pos so li son je ar-me que 
do meu hu mil de nome sub sis ta al guns ves tí gi os nas al tas re giões da cor te.

Lá, onde se co nhe ce dia por dia a vida dos bra si le i ros que es tão
na cena po lí ti ca.

Lá, onde apa re ce em no tas trans pa ren tes a ta ri fa das cons ciên ci-
as e suas apli ca ções, se sabe per fe i ta men te que o De pu ta do Oto ni nun ca se
cur vou ou ba ju lou, e nun ca es pe cu lou com a po lí ti ca.

E, por tan to, se aca so o mi nis té rio de 10 de agos to, sub me ten do à
con si de ra ção da co roa a úl ti ma lis ta se na to ria de Mi nas, co me mo ras se al guns
dos ser vi ços que te nho tido a for tu na de pres tas ao país.

Se lem bras se, por exem plo, que o de sin te res se e in de pen dên cia
são tra ços ca rac te rís ti cos da mi nha bi o gra fia par le men tar.

Se sou bes se e men ci o nas se par te que to mei na pa ci fi ca ção do Rio 
Gran de.

Se ti ves se um mo men to de re mor so para acu sar-se da guer ra
ig nó bil que tem fe i to a pa trió ti ca em pre sa do Mu cu ri, e pe ni ten te con -
fes sas se os ser vi ços re le van tes que, ar ris can do a mi nha vida, ar ru i nan do
a mi nha sa ú de e com pro me ten do a mi nha for tu na, glo ri ou-me de ha ver
ali pres ta do.

Não se ria do es pí ri to ele va do do Impe ra dor que po de ria nas cer
ob je ções pe que nas para que me não fos se ex pe di da a car ta im pe ri al,
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em bo ra em mi nha rus ti ci da de não pu des se eu ale gar como o cor te são
de Fi lin to:

Can sa dos ser vi ços; por vin te anos 
A fio ter cur sa do os ve ne ra dos
Ti jo los de pa lá cio, e fe i to ai ro sas
No be i ja-mão as so li tas me su ras

XVI
CANDIDATURA À CÂMARA TEMPORÁRIA

Co me cei esta car ta di zen do-vos fran ca men te que ia es cre ver uma 
cir cu lar de can di da to.

Nas cir cuns tân ci as ex cep ci o na is em que fui co lo ca do, mi nha
candi da tu ra para a câ ma ra tem po rá ria, que, em ou tros tem pos fora tal vez
uma ve le i da de con de ná vel, hoje é po si ção obri ga da e um de ver de hon ra.

Aco lhi das tão be ne vo len te men te como fo ram mi nhas ul ti mas
as pi ra ções ele i to ra is, cen su rá vel se ria não es tar eu na lis ta dos pre ten den tes,
ago ra que se tra ta de com po si ção da câ ma ra, que é fe i tu ra ex clu si va do cor po
ele i to ral.

Se eu não me apre sen tas se dir-se-ia, e com ra zão, que am bi o cio so,
vul gar, so men te ape te cia de i tar-me nos col chões ma i os dos prín ci pes e dos
Cé sa res.

É por isso que mais em pe nho faço para ob ter uma ca de i ra de
depu ta do.

Sou par ti dis ta da ele i ção do cam pa ná rio, como foi de cre ta da em
1855.

Qu i ze ra, para aper fe i çoá-la, que a re for ma abran ges se a ele i ção
pri má ria.

Sem che gar à ele i ção di re ta, para fi car den tro da Cons ti tu i ção,
bem po dia di vi dir-se cada fre gue sia em tan tos quar te i rões ele i to ra is quan tos
ele i to res hou ves se de dar.

A cada quar te i rão ele i to ral cor res pon de ria um ele i tor.
Esse pro ces so pelo me nos ha via de ma tar um sem-nú me ro de

fra u des.
E o cor po ele i to ral, verá afí gie da po pu la ção, de que as sim sa i ria

re gu lar men te, ha via de es co lher o de pu ta do que me lhor co nhe ces se as
neces si da de do dis tri to e me lhor re pre sen tas se.

Na úl ti ma re for ma ele i to ral os le gis la do res in fe liz men te abs traí ram
dos ví ci os e de fe i tos da ele i ção pri má ria.

Alar ga ram os cír cu los e de i xa ram a disg na ção dos de pu ta dos ao
ca pri cho ir ra ci o nal das ma i o ri as re la ti vas.
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Eis a re for ma.
A nova di vi são ele i to ral da pro vín cia mu i to me pre o cu pa va, por que

do modo pelo qual fos se de li ne a da de pen dia a mi nha can di da tu ra.
Ti nha-me eu lem bra do do cam pa ná rio, que tive a gló ria de er guer

no cen tro das ma tas do Mu cury, onde fiz mi nha ma i or re si dên cia es tes úl timos
anos.

Lem bra-me tam bém do cam pa ná rio do Ser ro, que abri ga o meu
ber ço na tal.

E a pia onde bebi as águas do ba tis mo.
E o ja zi go em que re pou sam as cin zas de al guns dos meus ma io res.
Pa re cia-me que a lei da con ti gui da de re u ni ria, para for mar-se o

novo dis tri to, os de Mi nas No vas e Ser ro com a Di a man ti na, onde a in fi ni-
da des de opi nião e de fa mí lia ani ma vam mi nhas as pi ra ções.

Esse era o dis tri to ele i to ral que eu am bi ci o na va re pre sen tar.
Lá, mais do que em qual quer ou tra re gião de Mi nas, mi nha vida

está ao al can ce da in ves ti ga ção pú bli ca.
Lá se sabe que para mim fora sem pre sa gra do o pa tri mô nio do

ór fão e da vi ú va.
Lá se sabe que não são para mim pa la vras vãs nem os de ve res

do més ti cos nem os da hu ma ni da de.
Lá os ele i to res po dem me lhor ava li a ra se o em pre sá rio da

compa nhia do Mu cury é um es pe cu la dor ou um pa tri o ta.
E até onde vai a mag ni tu de dos sa cri fí ci os a que se su je i tou para

dar ao nor te de Mi nas um por to de mar. Lá, no Ser ro, em Mi nas No vas, na
con ce i ção e na Di a man ti na, mi nha can di da tu ra es ta va apa dri nha da pe las
re cor da ções do cam pa ná rio.

Mas o De cre to nº 2.636 de 5 do cor ren te mês, se re u niu Mi nas
Nova e Ser ro com a Di a man ti na, mu ti lou es tes dois úl ti mos dis tri tos, se pa-
ran do sem ra zão su fi ci en te fre gue si as que, a jul gar pela be ne vo lên cia com
que me con si de ra ram nas úl ti mas ele i ções se na to ri a is, era pro vá vel que em
sua ma i o ria me con fe ris sem o man da to para a câ ma ra qua tri e nal.

Enfra que ci da mi nha can di da tu ra com esta ines pe ra da mu ti la ção,
ou tro re cur so não me res ta se não ape lar para a ge ne ro si da de dos bons vi zinhos
que for ma ram o atu al 2º dis tri to ele i to ral, a que fo ram ad ju ca dos os ele i tores
se ques tra dos dos dis tri tos do Ser ro e Di a man ti na.

Foi o 2º dis tri to que me hon rou com ma i or nú me ro de vo tos nas
úl ti mas duas ele i ções sen ta o ri a is.

Ain da na ele i ção de 11 de fe ve re i ro tive a gló ria de ser o pri me i ro
vo ta do nos três cír cu los em que en tão se di vi dia Ita bi ra, Sa ba rá e Pi tan gui.

Tan ta be ne vo lên cia des cul pa, se não jus ti fi ca, mi nha apre sen tação
já na úl ti ma hora.
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O meu pro gra ma está nos an te ce den tes da mi nha vida.
De pu ta do, meus prin ci pa is es for ços se rão para que o sis te ma

cons ti tu ci o nal seja res ti tu i do à sua ver da de.
Fa rei opo si ção aos mi nis tros de qual quer par ti do que se su bor di-

na rem ao go ver no pes so al.
Hei de tam bém es for çar-me para que ces se o fla ge lo da pri são

ar bi trá ria, pra que seja abo li do o re cru ta men to for ça do, e re ti ra das aos
agen tes po li ci a is amo ví ve is as fun ções ju di ciá ri as, que pela Cons ti tu i ção só
po dem ca ber aos ma gis tra dos.

E, dada a opor tu ni da de, pro cu ra rei fa zer com que se jam le va das
a efe i to cons ti tu ci o nal men te as re for mas a que te nho alu di do nes ta car ta.

Isto pelo que toca ao ge ral.
O 2º dis tri to de Mi nas tem ne ces si da des es pe ci a is.
Do lado do po en te o rio de S. Fran cis co está re cla man do a na ve-

ga ção a va por, que fa ci li te o co mér cio das co mar cas de Pi tan gui e Sa ba rá
com as co mar cas con tín guas e com a pro vín cia da Ba hia.

É ob je to de que a mais de um ano me ocu po, na in ten ção de
mos trar-me gra to à ge ne ro sa pro vín cia de Mi nas, cujo fi lho me en so ber bo
de ser, Na Ja nuá ria po der-se-ão en con trar as pro vas des ta mi nha as ser ção.

Na ele i ção de 21 de agos to de 1852 um só exem plo de una ni mi-
da de apa re ceu nos co lé gi os ele i to ra is da nos sa pro vín cia.

Foi no co lé gio da Ja nuá ria, com pos to de li be ra is e con ser va do res,
que to dos sem dis cre pân cia me hon ra ram com o seu voto.

Pe nho ra do por ta ma nha dis tin ção, des per tou-se-me o de se jo de
ser útil aos ja nu a ren ses.

Nes se in tu i to di ri gi-me ao hon ra do ne go ci an te da Ja nuá ria o
meu ami go sr. Ma nu el Ca e ta no de Sou sa e Sil va, pe din do-lhe no tí ci as
cir cuns tan ci a is so bre a na tu re za e va lor do co mér cio que se faz pelo rio
S. Fran cis co, do Por to do Sal ga do com as co mar cas li mí tro fes da pro vín cia
da Ba hia, e so bre a li mi ta ção das em bar ca ções em pre ga das na que le trá fe go.

As in for ma ções não se fi ze ram es pe rar e me vi e ram os da dos
esta tís ti cos mais com ple tos e sa tis fa tó ri os so bre o co mér cio das ca no as, e
ajou jos usa do no ca u da lo so S. Fran cis co, so bre o nú me ro apro xi ma do dos
vo lu mes trans por ta dos, pre ço dos fre tes etc.

Con fron ta das es tas in for ma ções com a in te res san te der ro ta do sr. 
Hal feld, não he si tei em acon se lhar o meu ami go sr. Sou sa e Sil va para
por-se à fren te da idéia da na ve ga ção a va por no rio S. Fran cis co, do Ju a zei ro
para cima, ofe re cen do-me para au xi liá-lo com a ex pe riên cia que tão caro me 
tem cus ta do no Mu curi.

Em car ta de 15 de ju lho úl ti mo o meu ami go me anun ci a va que ace i-
tou com en tu si as mo a idéia da na ve ga ção a va por no S. Fran cis co, que se tem

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 383



en ten di do a res pe i to com os ne go ci an tes e ca pi ta lis tas das vi las ri be i ri nhas na
pro vín cia da Ba hia, que to dos es tão ade rin do à idéia com o mes mo en tu si as mo.
O sr. Sou sa e Sil va vem ao Rio de Ja ne i ro tra tar des se im por tan te ob je to.

Res ta que an tes do apa re ci men to do meu ami go al gum mag no
char la tão, des ses que sa bem o je i to para con quis tar as boas gra ças da cor te,
não ob te nha gor da fi an ça e lar ga sub ven ção, a pre tex to de ter sido o pai da
idéia e o des co bri dor da na ve ga ção do rio de S. Fran cis co. São co i sas que já se têm 
vis to.

A pra ti ca bi li da de da na ve ga ção a va por no rio das Ve lhas é para
mim du vi do sos; mas na ex ten são de mais de 200 lé guas, en tre o mu ni cí pio
do Ju a ze i ro e a ca cho e i ra de Pi ra po ra, aci ma da bar ra do rio das Ve lhas,
o S. Fran cis co com por ta va po res de ma i or lo ta ção do que os do Ohio, nos Esta -
dos Uni dos.

É para pe que nos va po res tam bém, sem ne nhu ma obra hi dráu li ca,
pa re ce que é adap ta do o S. Fran cis co al gu mas de ze nas de lé guas, des de o
Pi ra po ra até a bar ra do rio do Pará, na co mar ca do Pi tan guy.

E, hoje que a es tra da de fer ro de D. Pe dro II pas sou do do mí nio
das uto pi as para o dos fa tos, hoje que to dos os es pí ri tos po si ti vos já ad mitem
que o ca va lo di nâ mi co nes tes pró xi mos três anos terá de de sal te rar-se nas
águas do Pa ra í ba, é tem po de in ves ti gar que par ti do po de mos ti rar das
incal cu lá ve is ri que zas do vale do rio S. Fran cis co.

Um ra mal do bra ço do sul da es tra da de fer ro de D. Pe dro II
pode ir fa cil men te à vila de La vras com me nos de 30 lé guas.

E a es tra da de la vras, apro ve i ta das al gu mas de ze nas de lé guas
de na ve ga ção do Rio Gran de, fran co para bons va po res nes sa ex ten são, é a
es tra da de todo o vale do rio S. Fran cis co.

O 2º dis tri to ele i to ral de Mi nas, alon gan do-se na li nha les te-oes te
da ca cho e i ra das Escan di nhas, no Rio Doce, até as con tra ver ten tes do
Parnahy ba, tem de ser en vol vi do em doce am ple xo pe los dois bra ços que a
ra zão in di ca para a es tra da de fer ro de D. Pe dro II.

Antes que o bra ço do sul se te nha es ten di do até La vras o si bi lar
da lo co mo ti va terá fe i to de cu pli car a ati vi da de e ener gia dos ia nques mi ne iros,
que em tão pou cos anos im pro vi sa ram o rico mu ni cí pio da Le o pol di na.

Qu an do o bra ço do nor te da es tra da de fer ro che gar à Le o pol dina
o vale do Rio Doce co me ça rá a ser de vi da men te apre ci a do. Então se co nhe-
ce rá que as ter ras que ali ja zem in cul tas têm mais va lor do que o ouro do
Côn go, de Co ca es e da Ita bi ra.

A prin ci pal ne ces si da de da po pu la ção do les te do 2º dis tri to está
em fa ci li tar-se-lhe os me i os de ti rar par ti do das fér te is ter ras do Rio Doce.

De cre ta-se a rede fu tu ra das nos sa es tra das de fer ro ao me nos em
re la ção aos va les do Pa ra í ba, Rio Doce, Rio Gran de (ca be ce i ras) e S. Fran cis co.
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Pre pa rem-se ca mi nhos li ge i ros, na di re ção dos ra ma is que de vem
vir en tron car-se no ra mal do Nor te, e essa vi go ro sa emi gra ção, que de i xa os 
mu ni cí pi os de Ita bi ra e cir cun vi zi nhos para vir en ri que cer Ita ba po a na,
Cam pos e Ita pe mi rim, acha rá per to onde em pre gue mais van ta jo sa men te
sua ati vi da de e seus ca pi ta is.

Escre vi es tes úl ti mos pe río dos na in ten ção de de mons trar-vos
que não es tou alhe io a al gu mas ao me nos das prin ci pa is ne ces si da des do 2º
dis tri to.

Se ob ti ver a vos sa con fi an ça de an te mão ape lo para as câ ma ras
mu ni ci pa is, a fim de que, na for ma da lei de sua cri a ção, me au xi li em com
as in di ca ções con ve ni en tes, na cer te za de que se rão por mim to ma das na
mais sé ria con si de ra ção.

Eu sou o pri me i ro a re co nhe cer que no 2º dis tri to abun dam in te-
li gên ci as que não hão de des lus trar no par la men to a pro vín cia de Mi nas.

Sei que aos ve te ra nos da luta po lí ti ca aí re si den tes se as so cia
uma bri lhan te ple i a de de jo vens li de ra do res, cuja as pi ra ções apla u do sin ce-
ra men te, e que, par ti dis ta como sou da ele i ção do cam pa ná rio, não pos so
es tra nhar que me se jam an te pos tos

Co nhe ço mes mo que nes tes ca sos há im pes so a bi li da des mo ra is,
que aca to de vi da men te, por que ve ne ro a re li gião da pa la vra.

Re su ma mos, pois:
Expus sem res tri ção men tal mi nhas opi niões so bre as ques tões

da ma i or trans ce dên cia.
Dis se cla ra men te o que que ro e para onde vou.
De cla rei es tar em dis po ni bi li da de e mes mo de se jo so de en trar o

ser vi ço ati vo da po lí ti ca.
Lida esta mi nha car ta, srs. ele i to res, fi ca re is sa ben do qua is são as 

con di ções sob as qua is pos so ter a hon ra de in cu bir-me de um man da to
le gis la ti vo por vos sa par te. Por tan to, se en ten der des que com as idéi as que
ex pen di eu pos so, na Câ ma ra dos De pu ta dos, ser de al gu ma uti li da de à
nos sa pá tria.

E se em vos so es pí ri to ain da não está fi xa do ir re vo ga vel men te o
voto que ten des de le var ás ur nas:

Ace i ta rei agra de ci do um lu gar en tre os man da tá ri os do 2º dis tri-
to ele i to ral de Mi nas Ge ra is.

Vos so de di ca do com pro vin ci a no
O ex-de pu ta do Teó fi lo Be ne di to Otto ni.

Rio de Ja ne i ro, 19 de se tem bro de 1860.
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