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

DEDICATÓRIA

S

enhores!
O pequeno trabalho que vai sair à luz é todo inspiração vossa.
A generosidade com que nestes últimos, três anos sem distinção
de parcialidades, me haveis galardoado incitou-me a publicar uma exposição
de minha modesta vida política e um juízo critico sobre os fatos contemporâneos em que eu pudesse ter tido participação. Confesso que um dos fins a
que mirava era provar que não sou indigno da vossa confiança. Quem sabe
se errei o alvo?!
Em todo caso estou convencido que os meus nobres com provincianos hão de acolher com bondade o meu escrito porque a singeleza e sin ceridade são dotes altamente apreciados nas montanhas de Minas Gerais.
E os meus nobres comprovincianos sabem que, se ando desvairado,
não é porque intencionalmente queira afastar-me do caminho direito.
Meus erros nascem do entendimento e não da vontade.
Vosso dedicado comprovinciano
Teófilo Benedito Ottoni
ADVERTÊNCIA

Quando foram para o prelo as primeiras folhas des ta minha
circular não estava ainda feita a divisão eleitoral da província de Minas Gerais.
Somen te o último capítulo foi escrito depois que, co nhecida a
divisão, me deliberei a solicitar especialmente o voto dos Srs. ele itores do
2º distrito.
As freguesias que compõem o 2º dis trito criado pelo Decreto
nº 2.636, de 5 do corrente mês, são as seguintes:
§ 1º) Tiradas do 2º distrito criado pelo Decreto nº 842, de 19 de
setembro de 1855 (distrito de Pitangui): Pitangui, Patafufo, Bom Despacho,
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Sant’Anna de S. João Acina São Gonçalo do Pará, Ma teus Leme, Santa
Quitéria, Dores do Indaiá, Morada Nova, Tabuleiro Grande e Sete Lagoas.
§ 2º) Tiradas do 3º distrito (Sabará): Sabará, Raposos, Congonhas
do Sabará, Caeté, Lapa, Curral d’El-Rei, Capela Nova do Betim, Piedade da
Paraopeba, Santa Luzia, Santíssimo Sacramento da Barra do Jequitibá, Santo
Antônio do Rio Acima, Lagoa Santa, Contagem, Matosinhos, Roças Novas,
S. João Baptista do Morro Grande e Trairas.
§ 3º) Tirados do 4º distrito (Itabira): Itabira, S. José da Lagoa, S.
Gonçalo do Rio Abaixo, S. Miguel do Piracicaba, santa Bárbara, s. Domingos
do Prata, Morro de Gaspar Soares, Santana de Cocais, Catas Altas de Mato
Dentro, santana dos Ferros, Antônio Dias Abaixo, Taquaruçu, Sant’Anna do
Alfié, Joanésia e Cuieté.
§ 4º) Tiradas do 5º distrito (serro): Conceição, Nossa senhora do
Porto e Tapera.
§ 5º) Tirada do 6º distrito (Diamantina); Freguesia de Curvelo.
Srs., eleitores!
Mais uma vez ambiciono ser representante da Nação.
Solicito uma cadeira na Câmara temporária.
Aí pode colocar-me à vontade dos eleitores, sem dependência de
referenda.
Se for eleito, tenciono empenhar-me na milícia ativa da política.
E não o poderei fazer com vantagem sem mandado explícito e
significativo.
Este deve basear-se na enunciação franca das minhas aspirações.
Relevar-me-eis, pois, se vou falar de mim mais amplamente do
que é de estilo em tais ocasiões.
Sigo a praxe dos antigos.
Não era somente quando pleiteavam eleições populares que os
romanos se explicavam para com a Nação.
Não coravam de escrever para os contemporâneos a narrativa
dos atos de sua vida, por mais modestos que fossem.
O escritor tinha confiança nos costumes singelos de seus concidadãos.
E os cidadãos acoroçoavam essas manifestações, longe de con dená-las por imodestas.
Pleri que suam ipsi vitam nar rare, fi duciam poti us morum quanm
arrogantiam arbitrati: nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit.
Firmado nestes exemplos, ousarei pôr diante dos vossos olhos o
meu modesto passado.
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Ao menos poderei provar-vos que desde mais tenros anos tenho
sido constante servidor da liberdade e do Governo constitucional.
“A educação, diz Capfigue, deixa em cada um de nós um selo
indelével – as mudanças ulteriores não penetram além da epiderme; nascemos
e morremos com a mesma idéia ou o mesmo sentimento.”
I
O VERDOR DOS ANOS

Eu contava apenas 13 anos de idade quando em 1821 ecoou pelo
Brasil o grito da liberdade.
Levantado no Porto em 24 de agosto de 1820, repercutiu sucessivamento no Pará, na Bahia, e chegou ao Rio de Janeiro a 26 de fevereiro de
1821.
Foi uma faísca elétrica que, passando através do espírito patriótico
de meu pai, o Sr, Jorge Benedito Ottoni, brasou-me também a jovem imaginação.
E que ao adolescente analfabeto arvorou em cantor da idéia regeneradora.
Era o tempo das emoções patrióticas. Primeiro a liberdade, depo is
a independência, foram o assunto de meus ensaios poéticos, desses comuns
nos v erdes anos e de que não restam vestígios nem na memória dos autores.
Mas que obtinham aplausos nas reuniões entusiásticas da época,
e que assim encareciam a meus olhos o pequeno cabedal de inteligência que
concedeu-me a natureza, e enraizavam no meu espírito as idéias liberais.
Foi desenrolando diante de mim os novos horizontes que ia abrir
aos homens ilustrados o estabelecimento de um governo livre que meu pai
passou-me das lidas comerciais, em que me estava iniciando, para o banco
dos estudos intermédios.
Estimulado por tão no bre emulação, cedo aprendi o que no
Serro-Frio se podia ensinar, e achei-me nesta Babilônia, procurando habilitar-me para servir o meu país.
Matriculado na academia de marinha, apliquei-me, como é pró prio dos estudantes aguilhoados pelo amor da glória e pela necessidade de
conquistar posição.
A primeira praça na corporação científica da marinha é a de
aspirante.
Outrora os filhos dos grandes, ainda que idiotas, tinham o direito
de assentar praça de guardas-marinhas, e os descendentes de quatro avós
nobres à de aspirantes, isto antes mesmo de se matricularem na academia.
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Os paisanos como eu, que não tinham quatro avós nobres, só
podiam conquistar o direito à praça de aspirantes obtendo aprovação plena
em todas as matérias do 1º ano.
Eu estudava o 1º ano em 1827.
Era ministro da marinha o falecido Sr. Marquês de Maceió, que,
apesar daquelas regras estabelecidas nas disposições orgânicas da academia,
no meio do ano letivo, por puro favor, mandou que assentassem praça de
aspirantes diversos condiscípulos meus, paisanos como eu, e que, portanto,
só podiam obter as duas estrelas sendo no fim do ano aprovados plenamente
em todas as matérias.
E, como o motivo do favor se dizia ser o aproveitamento dos
agraciados, aleguei o meu direito, requerendo que se verificasse, mediante
as informações acadêmicas, se eu estava em circunstâncias idênticas, e reclamando no caso afirmativo igualdade de tratamento.
Como nunca procu rei padrinhos, o meu requerimento ficou
atirado na poeira da secretaria, e no entanto tive de fazer ato antes de obter o
despacho.
O ato era presidido pelo meu prezado mestre, o Sr. chefe-de-esquadra José de Sousa Correia, o qual convidou os examinadores para não me
argüírem somente sobre o ponto sorteado, porém sim vagamente sobre as
matérias do 1º ano, acrescentando a respeito do examinando palavras de
tanto obséquia que, se aqui as omito, é porque assim o pede a modéstia, e
não porque não me ficassem indelevelmente gravadas na memória agradecida.
Assistia aos exames como diretor da academia o falecido chefe-de-esquadra, Sr. Diogo Jorge de Brito. E por felicidade minha, poucos
dias depois, o Sr. Diogo Jorge de Brito era encarregado do Ministério da
Marinha, em lugar do Sr. Marquês de Maceió, e em solução a minha reclamação expedia a seguinte.
PORTARIA

“Sua Majestade o Imperador, atendendo ao que lhe representou
o aluno dessa academia Theófilo Benedito Ottoni, e a constar da informação
que Vm. dera a seu respeito em ofício de 28 do mês próximo findo ter ele
sobressaído entre todos os alunos acadêmicos como o melhor estudante, há
por bem conferir-lhe a praça de aspirante graduado em guarda-marinha,
concedendo-lhe para esse efeito as dispensas necessárias. O que participo a
Vmº para sua inteligência e execução. Deus guarde a Vmo. Paço, em 2 de
dezembro de 1827. – Diogo Jorge de Brito – Sr. José de Sousa Correia.
Assim, o 1º ato de minha vida cívica era um protesto em nome
do princípio da igualdade consagrada na Constituição, e obtinha em resultado
uma distinção honorífica: – a praça de aspirante graduado em guarda marinha.
Nunca houve nem na armada portuguesa nem na armada brasileira nobre ou
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plebeu que assentasse praça de aspirante graduado em guarda-marinha senão o
estudante de que reza a portaria que acabo de transcrever.
E, se a esta singularidade se acrescentar a circunstância dos honrosos fundamentos da promoção, creio que, se desculpará o meu pequeno
amor próprio, se guardo cuidadosamente um tal pergaminho.
Os triunfos acadêmicos não encham minha ambição, e o aspirante
graduado em guarda-marinha, dominado pelas inspirações que o haviam
arrancado do telônio mercantil, não cessava de entreter o fogo sagrado do
patriotismo.
Sobrava-lhe o tempo para ganhar o pão, explicando geometria,
para estudar suas lições de astronomia ou cálculo diferencial, e ao mesmo
tempo para ocupar-se de política.
Cedo foi admitido à sociedade de Evaristo e de Vasconcelos, que
o acariciavam como que pressagiando-lhe brilhantes destinos.
De Evaristo o as pirante graduado em guar da-marinha teve a
distinta honra de ser explicador de geometria.
No célebre Clube dos Amigos Unidos, de que originariamente
proveio o grande Oriente do Pas seio Público, foi secretário o as pirante
graduado em guarda-marinha. Este clube nasceu sob os auspícios (falo só
dos mortos) de Antônio José do Amaral, José Augusto César de Meneses,
João Mendes Viana, João Pedro Mainart, Epifânio José Pedroso, Dr. Joaquim
José da Silva e Antônio Rodrigues Martins. Um dos presidentes honorários
do clube era o Dr. Cipriano José Barata de Almeida.
Oh! fortes pejoraque passi
Mecum sepe viri.
O Clube dos Amigos Unidos teve mais influência do que se pensa
na Revolução de 7 de abril.
O secretário dos Amigos Unidos se multiplicava escrevendo
para a imprensa daqui e de Minas.
Na Astréa publicava as cartas assinadas Jovem Pernambucano, e,
não estando ainda, por falta de idade, no gozo dos direitos políticos, aceitava
para seus escritos a responsabilidade legal que nobremente lhe concedia
um distinto oficial do nosso exército, filho de Pernambuco, cujo nome as
conveniências mandam que se cale, e que ainda hoje conserva puras suas
crenças do verdor dos anos.
No Astro de Minas, em S. João d’el-Rei, e no Eco do Serro, na Diamantina, fazia-se sentir a atividade do escrivinhador.
Relacionado com os patriotas de maior consideração, por eles fui
levado em 1829 à mesa paroquial da freguesia do Sacramento, presidida
pelo respeitável Sr. Conselheiro Francisco Gomes de Campos, hoje procurador
da Coroa e soberania nacional.
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Escrutador, eu fiz abstração da minha farda de guarda-marinha,
para somente lembrar-me que era cidadão.
Discuti com calor uma questão de ordem que afetava a pessoa
do então ministro da Guerra, o sr. general Joaquim de Oliveira Alvares, que
propus fosse multado.
Se já não estava no livro negro, fui inscrito nesse dia, não só por que
o meu discurso foi talvez inconveniente, como principalmente porque excitou
os aplausos do povo liberal.
Daí começou para mim a per seguição política que o primeiro
reinado legou ao segundo, e que presentemente me atropela.
Tinha completado o curso da academia de marinha sem perder,
apesar das distrações referidas, o lugar de primeiro estudante.
E por isso foi cheio de confiança que requeri licença para continuar
na Academia Militar os estudos matemáticos.
Será difícil crê-lo mas não obtive permissão para matricular-me.
Estudava, porém, como ouvinte por especial favor do lente de
mecânica, o Sr. Joaquim José Rodrigues Torres, hoje Visconde de Itaboraí,
que me distinguia como estudante e como correligionário político.
Ao sair da academia eu me comprazia muitas vezes em acompanhar o meu digno mestre ao telônio de Evaristo.
Não sei onde o Sr. Rodrigues Torres enlevava mais o seu discípulo,
se na academia, iniciando-o nas fórmulas de Francoeur e de Poisson, se nas
palestras do livreiro patriota, explicando as belas teorias de Jefferson, de
que S. Ex.a era caloro encomiasta e eloqüente expositor.
Um estudante que naquele tempo tinha as boas graças de seu
mestre, se esse mestre era o Sr. Joaquim José Rodrigues Torres, incorria por
esse simples fato no desagrado do governo. Não era preciso que o estudante
tivesse sido escrutador liberal em uma eleição paroquial.
Foi, pois, uma questão de Estado separar o discípulo do mestre,
e na secretaria da Marinha há de existir, para vergonha daquela época, o
registro das portarias expedidas ao comandante da companhia dos guardas
marinhas, para fazer um guet apens ao ouvinte do Sr. Rodrigues Torres.
Ordens de embarque para a Costa d’África e para o Baixo Amazonas, inspeções de saúde, já pelo cirurgião dos guardas-marinhas, já pelo
físico e cirurgião-mór da armada, tudo foi posto em prática para que eu não
ouvisse as lições do Sr. Joaquim José Rodrigues Torres.
Já se vê que o ministro não podia deixar de triunfar, e tive de
considerar-me feliz aceitando baixa do posto de guarda-marinha, e consentindo, pesaroso, que se cortasse a minha carreira de engenheiro, em que talvez
me teria habilitado para servir melhor o meu país.
Era isto em 1830.
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Separei-me do meu mestre, que cá ficou no Rio de Janeiro redigindo o Independente, enquanto eu transportava para Minas uma pequena
tipografia, e ia lá publicar a Sentinela do Serro.
O JORNALISMO E O PROGRAMA DO VERDOR DOS ANOS

A Sentinela do Serro era o periódico a que durante a viagem do
Imperador pela província de Minas o Repúblico bradava daqui:
“Olá da Sentinela do Serro, alerta!”
Alerta estava a Sentinela!
No dia 3 de abril de 1831 chegou-nos um expresso enviado pelo
Sr, José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, hoje barão de Cocais.
Comunicava-nos este honrado mineiro as lutuosas cenas das
garrafadas nas noites de 13 e 14 de março no Rio de Janeiro, pedia conselho
sobre a situação, e assegurava da sua parte e da de seus ilustres irmãos que
todos de bem grado sacrificariam vida e fortuna pela liberdade.
No dia 3 de abril eu fazia uma proclamação aos serranos, chamando-os às armas, para deitar por terra a tirania.
No dia 6, mais de 500 pes soas, in clusive todas as autoridades
populares, se reuniram no paço da Câmara Municipal e subscreveram os
seguintes artigos, que vou transcrever do n. 32 da Sentinela do Serro, publicada
a 9 de abril do mesmo ano, e, portanto, dois dias apenas depois da Revolução
de 7 de abril no Rio de Janeiro, fizemos no Serro no dia 6 o mesmo que os
baianos haviam feito no dia 4. Esta simultaneidade prova que moralmente
a revolução já estava consumada por todo o Brasil, em razão dos desacertos
do governo.
Era presidente dos confederados o falecido Sr, João Inocêncio de
Azeredo Coutinho. Eu era o secretário. Formou-se no ato da reunião uma
caixa militar com 11:000$. Antecedentemente se havia comprado todo o
chumbo, pólvora, salitre e armamento que havia no comércio da Vila do
Príncipe, como tudo consta do citado n. 32 da Sentinela do Serro.
São estes os artigos do compromisso jurado publicamente e com
a maior solenidade no dia 6 de abril de 1831:
“Os cidadãos abaixo-assinados, querendo evitar a anarquia que
ameaça todo o Brasil por causa das desordens que têm tido lugar no Rio de
Janeiro, se obrigam aos seguintes artigos, e cada um de per si consente em
ser tratado como traidor e inimigo quando se não preste, pela maneira aba ixo
declarada, para a defesa da pátria e da liberdade:
“Art. 1º) Pois que pelo código criminal se impõe aos brasileiros a
obrigação de resistir ás ordens ilegais, e, visto que os absolutistas podem
lançar mão de prisões arbitrárias para neutralizar os esforços aos liberais,
comprometem-se a repelir os abaixo-assinados, força pela força, e a tirar da
prisão qualquer cidadão que não esteja legalmente preso. Para este efeito
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logo que algum do associados souber que está preso algum cidadão convidará a quantos encontrar, e, dirigindo-se ao lugar da prisão, examinará se
há ordem para ela, e havendo-a, se é legal, e, logo que o não seja, tirar-se-á o
preso à força de armas.
“Art. 2º) Logo que cheguem notícias que continuam as desordens
no Rio de Janeiro, os cidadãos abaixo-assinados se reunirão neste mesmo
lugar para concorrerem com as quantias precisas para uma caixa militar,
que servirá para sustentar os guardas naci onais de fora, que devem ser
chamados, e para pagar soldo aos que tiverem de marchar contra os absolutistas e a favor dos patriotas.
“Art. 3º) Todos os associados assentarão praça na guarda nacional logo que a Câmara Municipal a estabeleça, e promoverão a união entre
os guardas nacionais, e o entusiasmo pela causa da liberdade, por todas as
maneiras que estiverem ao seu alcance.
“Art. 4º) Se antes de chegarem notícias do Rio de Janeiro houver
certeza que as Divisões, de Minas-Novas, ou de outra qualquer parte, marcham
tropas para o Serro, ou que no Ouro Preto rebentou também a lava revolucionária, reunir-se-ão imediatamente todos os associados, aqui ou em outro
lugar, promoverão a reunião da Câmara Municipal o mais breve possível,
convocarão todos os cidadãos para concorrerem ao largo da Cavalhada e aí
se alistarem em diferentes companhias, as quais se organizarão em batalhões, na forma da representação do Conselho, a fim de operar em defesa da
pátria e da liberdade.
“Art. 5º) Se a segurança individual e as garantias constitucionais
forem atacadas aqui com estrondo e escândalo, ou quando cheguem as notícias
em que falam os artigos antecedentes logo depois da reunião, e, se esta não
for possível, antes dela, e logo que cheguem as notícias, se mandará tocar a
rebate em todas as igrejas da vila, a fim de se reunir o povo em defesa da
pátria.”
Quando os cidadãos juravam eletrizados os artigos acima foi o
entusiasmo levado ao delírio com a leitura do seguinte ofício de algumas
das principais senhoras do país, que ofereciam suas jóias, seus serviços e
uma quota para a caixa militar. A primeira assinatura é de uma das matronas
mais veneráveis que tenho conhecido, já pelas suas virtudes domésticas e
exemplar caridade, já pela sua elevada inteligência e retidão de espírito.
Falo da Ex.ma Sra. D. Maria Salomé Perpétua de Queiroga, mãe do Ex.mo
Sr. Dr. Bernardino José de Queiroga, tronco ilustre de uma ilustre e estimável
descendência.
Eis o ofício:
“Senhores: As abaixo assinadas, convencidas da utilidade que
seguramente deve resultar da reunião patriótica de seus concidadãos em
prol da liberdade, e tendo notícia das prestações voluntárias que os mesmos
têm feito de suas pessoas e vidas, e de seus bens, lamentando a fraqueza do
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seu sexo, que as impede de empunhar as armas para a defesa comum, vêm
oferecer espontaneamente para a caixa militar suas jóias, seus serviços,
quando sejam necessários.
'Além das ofertas acima declaradas, onze das abaixo-assinadas
oferecem mais para a mesma caixa 850$.
Vila do Príncipe, 6 de abril de 1831.
Maria Salomé Perpétua de Queiroga · · · · · · · · ·
Teodora L. de Azeredo Coutinho · · · · · · · · · · · ·
Bernardina Flora de Queirós · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ana Ermelinda de Queiroga · · · · · · · · · · · · · · · ·
Marcelina Emília de Magalhães · · · · · · · · · · · · ·
Eufrosina Perpétua de Queirós · · · · · · · · · · · · · ·
Carlota Joaquina da Fonseca · · · · · · · · · · · · · · · ·
Francisca Dorotéia de Padilha· · · · · · · · · · · · · · ·
Ana Bonifácia de Lima · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Maria Nazaré de Queirós
Maria Salomé de Queirós
Maria de Nazaré de Queirós
Mana Salomé Azeredo Coutinho
Maria Flora de Castro Lessa
Policena Alexandrina da Fonseca
Firmiana Henriqueta da Fonseca
Maria Carlota da Fonseca
Maria Nazaré de Lima
Eufrásia Augusta de Lima.’’

100$000
100$000
100$000
100$000
100$000
100$000
100$000
100$000
50$000

Do dia 4 até o dia 22 de abril foi o Serro uma praça de armas, de
cuja revolta aberta contra o Governo Geral eu assumi com prazer a principal
responsabilidade.
Na noite de 22, de 10 para 11 horas, um expresso que meu pai, o
Sr. Jorge Benedito Ottoni, me expedira de Ouro Preto, trouxe-nos a notícia
da Revolução de 7 de abril e da abdicação do Imperador.
Instantaneamente a cidade iluminou-se, bandas de música acompanhavam a guarda cívica e a população em massa, que até ao romper do
dia percorreu as ruas, cantando hinos patrióticos, entre vivas à liberdade, à
Revolução de 7 de abril, ao redator da Sentinela do Serro etc., etc.
Nessa noite, sem a generosa e enérgica intervenção do redator da
Sentinela do Serro, os primeiros ímpetos do povo triunfante teriam sido fatais a
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alguns poucos desafetos à nova ordem de coisas e mesmo a pessoas inofensivas.
Entre os hinos e os vivas repetia-se com furor o grito de guerra
dos dias antecedentes: – Abaixo o tirano! – Morram os portugueses! – Morra o
Japiaçu! Como designavam o ouvidor da comarca, desembargador Antônio
José Vicente da Fonseca, magistrado severo, e que por efeito de suas convicções
havia desaprovado o nosso movimento revolucionário.
A exacerbação dos espíritos prognosticava cenas horrorosas;
mas minha influência, graças a Deus era imensa. A porta do ouvidor, depois
de uma cena tumultuosa, pude conseguir silêncio e atenção. Arenguei o
povo, pregando e exigindo moderação e generosidade, e pedindo que os –
morras – somente ecoassem contra o tirano, e que não manchássemos com
excessos criminosos a bela vitória que nossos irmãos fluminenses acabavam
de ganhar.
Minha palavra tinha autoridade, e coube-me a glória de salvar
um magistrado honrado e os portugueses que residiam na povoação, alguns
dos quais até fraternizavam com as nossas idéias. Não falta ainda hoje na
cidade do Serro testemunhas do fato.
Revolucionário da véspera, o redator da Sentinela do Serro era o
ordeiro tipo no dia do triunfo.
Não significa este procedimento que eu houvesse de aprovar a
direção que os moderados iam dar à revolução.
O 7 de abril foi um verdadeiro journée des dupes. Projetado por
homens de idéias liberais muito avançadas, jurado sobre o sangue dos
Canecas e dos Ratecliffs, o movimento tinha por fim o estabelecimento do
governo do povo por si mesmo, na significação mais lata da palavra.
Secretário do Clube dos Amigos Unidos, iniciado em outras sociedades secretas, que nos últimos dois anos espreitavam somente a ocasião de
dar com segurança o grande golpe, eu vi com pesar apoderarem-se os moderados do leme da revolução, eles que só na últi ma hora tinham apelado
conosco para o juízo de Deus!
O redator da Sentinela do Serro acreditava, como o sábio Carnot,
que a liberdade não é um devaneio, e menos que fosse mostrada ao homem
só para que este se lastimasse de não poder gozá-la.
O redator da Sentinela do Serro não podia admitir que fosse mera
ilusão esse bem tão universalmente preferido a todos os bens, e sem o qual
não tem a posse dos outros a menor valia.
Ao redator da Sentinela do Serro dizia o coração que a liberdade é
possível, que o seu regime é fácil e mais estável que o dos governos arbitrários
de qualquer denominação.
Mas ainda na agitação e devaneio da luta o redator da Sentinela
do Serro nunca sonhou senão democracia pacífica, a democracia da classe
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média, a democracia da gravata lavada, a democracia que com o mesmo
asco repele o despotismo das turbas ou a tirania de um só.
Ao passo que censurava os chefes do Partido Liberal Moderado,
porque desvirtuavam a revolução, de que se haviam apoderado, a Sentinela
do Serro com mais energia estimatizava os excessos anárquicos aplaudidos
pelas folhas democráticas da corte.
Daí nasceu que a Sentinela do Serro mais de uma vez foi invocada
como autoridade contra os desordeiros, transcrita na Aurora por Evaristo e
no Independente pelo Sr. Joaquim José Rodrigues Torres hoje visconde de
Itaboraí.
Parece-me ainda hoje que eu era lógico dentro do círculo das
minhas convicções. Censurava, é verdade, alguns ímpetos do nosso Cavaignac
de sotaina: mas era somente em comunhão com o Sr. Diogo Antônio Feijó e
com as notabilidades parlamentares do último quatriênio que eu admitia a
possibilidade de obter-se uma reforma mais liberal em a nossa Constituição.
A ordem de idéias que depois de 14 de julho predominou no
governo de 7 de abril não me agradava por certo. E, se a democracia criasse
então uma oposição regular, eu me não chegaria provavelmente para os
moderados Porém, a oposição começou a revolver na corte e na Bahia os
mais perigosos instintos da nossa sociedade, chamou em seu apoio a espada
de soldados indisciplinados, quando se tratava da solução das mais graves
questões constitucionais.
Órgão e defensor da democracia pacífica, o redator da Sentinela
do Serro em tal contingência preferiu acostar-se ao princípio monárquico,
contanto que a monarquia fizesse por meio de reformas legais na Constituição
largas concessões ao princípio democrático.
Aí vai o programa e exposição de motivos que o redator da Sentinela
do Serro ofereceu à consideração dos leitores no seu art. nº 43 de 25 de junho
de 1831. Note-se bem que é o democrata pacífico que logo depois de 7 de
abril propõe aos monarquistas liberais a transação de princípios, mediante a
qual se devem fundir as duas nuanças do partido liberal.
ARTIGO DA SENTINELA DO SERRO

“Trezentos anos de escravidão não podem bem preparar um
povo para entrar no gozo da mais perfeita liberdade. Um povo educado sob
o despotismo, sem idéias algumas sobre a organização do corpo social, de
mais imbuído pelos seus tiranos em princípios errôneos, fatores do despotismo,
precisa de ótimos guias para senão desvairar e perder nas ignoradas veredas
que devem conduzi-lo ao templo da divina liberdade. Maus guias, podem
levá-lo aos horrores da anarquia, ou entregá-lo de novo às garras do poder
absoluto. Estes os dois medonhos cachopos que ameaçaram a nau do Esta do
desde os primeiros ensaios que fizemos para a nossa regeneração política. Ora
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a anarquia, ora o despotismo, parecia tragar-nos, apesar da nobre resistência
de alguns espíritos generosos; mas em 1824 definitivamente supôs-se não
haver mais antídoto contra o despotismo. Esta terrível suposição e a fadiga
produzida por uma luta infrutuosa germinaram a apática indiferença política,
que como epidemicamente grassou em todo o Brasil nos anos de 1825 e
1826, e mesmo em 1827.
“A causa da razão e da pátria estava desesperada; o despotismo
parecia infalível, e a ignorância persuadia a não poucos brasileiros que por
não estarem em contato direto com o Governo podiam esperar sossego no
caos do absolutismo. As falanges da tirania sensivelmente engrossavam;
mas de outro lado os deputados, afoitando-se a defender na tribuna nacional
os direitos inauferíveis do povo soberano tinham dado calor à imprensa
para debelar a tirania. Desde então começou o rebate contra os traidores
que nos oprimiam, os clarins da liberdade conseguiram muito, acordaram o
povo do letargo, manifestaram-lhe as traições do poder e a necessidade de
debatê-lo, fizeram-lhe apreciar as doçuras da liberdade, e assim o obrigaram a
correr às armas e lançar por terra o tirano. Este resultado maravilhoso e
quase inesperado é devido à espantosa revolução que operou no espírito
nacional a imprensa livre! Há cinco anos (falamos pelo que vimos na nossa
província) eram apontados como temerários e loucos os cidadãos que tinham
coragem para advogar a causa da liberdade, ou mesmo defender essa Cons tituição ilusória com que o déspota nos quis embalar.
“O – que me importa? – político estava generalizado; a maior
parte dos cidadãos fugia a todos os atos públicos. Hoje os cidadãos têm conhecido que a sua felicidade ou desgraça depende essencialmente do andamento do corpo político; que todos os sacrifícios se devem fazer para evitar os hor rores do despotismo; já ninguém ousa negar a soberania da Nação, e o con seqüente direito que tem qualquer povo para alterar e modificar sua Constituição; que ninguém pode ser punido senão em virtude das leis; em uma
palavra, conhecemos nossos di reitos e estamos na fir me resolução de
sustentá-los. Mas porventura está na mesma linha de perfeição o conhecimento de nossos deveres? O amor da verdade nos obriga a dizer que não.
“E nem a educação que tivemos nos habilitou para estarmos hoje
ao nível dos americanos do norte.
“Faltam-nos a instrução e moralidade política, que tanto distinguem es tes nossos conterrâneos. Mas desenganemo-nos; se tivermos juízo,
baqueou para sempre o despotismo, qualquer tentativa de seus sa télites
ser virá somente para cobri-los (se é possível) de maior opróbrio: é preciso,
porém, reconhecermos que nas atuais circunstâncias a própria utilidade nos
recomenda muita prudência, circunspecção e inteira confiança na representação nacional, ou, para melhor dizer, na Câmara dos Deputados, enquanto ela
marchar, como até agora, dentro da órbita que lhe traçou a lei fundamental. A
Câmara dos Deputados é atualmente o único centro de reunião que pode
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conservar ligadas as províncias, prestes a desgarrar-se; a Câmara dos Deputados é o único poder a quem não falta ainda o apoio da opinião pública, e
por isso o único capaz de opor diques à impetuosa torrente da anarquia,
fomentada por alguns ambiciosos, que querem ser melhor aquinhoados, e
pelos absolutistas, que pretendem, anarquisando o Brasil, fazer ver ao mun do
que não somos dignos da liberdade que conquistamos. A Sentinela do Serro
nunca pertenceu ao partido das meias medidas; pelo contrário, enquanto
existiu o tirano apelou constantemente para os golpes nacionais, consagrou
em suas páginas o sagrado direito da insurreição; mas hoje, caros patrícios,
o despotismo caiu, e, se nos afastamos da órbita da lei, nos arriscamos a
perder o muito que temos ganho pelo pouco que nos resta a ganhar, e que o
tempo pode trazer serenamente.
“É, pois, mister sacrificarmos alguma coisa de nossas opiniões;
isto protesta fazer o redator da Sentinela do Serro.
“Por exemplo, somos de opinião que, se aos dois candidatos da
Nova Luz, os Srs. Bráulio e Manuel de Carvalho Pais de Andrade, se jun tasse o
Sr. Vergueiro, teríamos uma ótima regência: mas, se a Assembléia em sua
sabedoria ou mesmo em sua moderação nos der outros quaisquer regentes
(que contudo não serão por certo Clementes Pereiras) nem por isso declararemos guerra a representação nacional, nem a essa regência. Somos de opi nião que se deve lentamente republicanizar a Constituição do Brasil, cerceando as
fatais atri bui ções do poder mo derador, or gani zando em assembléias pro vinciais
os Conselhos Gerais de Província, abolindo a vitaliciedade do Senado, e isto desde
já. Mas se, contra a nossa humilde opinião, a Câmara dos Deputados se
conservar estacionária, nem por isso apelaremos para golpes da nação; mas,
pelo contrário, continuaremos a reprovar altamente todos os meios violentos,
que podem levar-nos à anarquia e depois ao despotismo militar, que oprime a quase todas as chamadas repúblicas da América ex-espanhola. Ainda
assim, pois, recomendaremos obediência aos decretos legais da Assembléia Geral; esperaremos pela próxima legislatura, e, fazendo ver aos nossos
patrícios a necessidade de atenuar legalmente o demasiado vigor que a
Constituição dá ao sempre funesto elemento monárquico, apontaremos
pelo nome os deputados amigos das reformas constitucionais, para serem
reeleitos, e os deputados estacionários ou retrógrados, não para os insultar,
mas para que o povo os exclua da representação nacional. Estamos intimamente convencidos de que só assim poderemos marchar em segurança para
o estado de perfeição e felicidade a que se elevou a pátria dos Washington,
dos Jefferson e dos Franklin.
“Estamos intimamente persuadidos de que, se Washington,
Franklin e todos os outros patriarcas da liberdade americana tivessem nas
atuais circunstâncias o leme dos negócios do Brasil, eles nos encaminhariam
assim.
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“Podemos er rar, mas é esta a nos sa convicção; e, como es critor
liberal, não queremos deixar de emitir o nosso voto em negócio de tanta
ponderação.
“Quando nos chegou a notícia da abdicação do ex-Imperador supusemos que a revolução iria mais avante, ficando todavia terminada antes
que o brioso povo fluminense depusesse as armas, e saísse do campo da hon ra; felizmente, porém o ressentimento deixou lugar à reflexão, e a Revolução
de 7 de abril tomou a direção mais favorável à liberdade americana. Nós a
desfrutaremos, e legaremos a nossos filhos e netos essa venturosa liberdade,
sem que para isso sejam precisas mais bernardas e rusgas: pelos meios legais
podemos tudo conseguir, e saindo do círculo da Constituição tudo perder.
“Alguém perguntará que coisa pode ter mo tivado este longo
sermão?
“Ao que responderemos: “O Rio de Janeiro não está em sossego:
pessoas respeitáveis nos escrevem, narrando que os homens do cacete continuam em suas correrias; que vai desaparecendo da corte a segurança individual, cuja conservação deve ser o objeto principal de todo o bom Governo;
que os assassínios se têm multiplicado; e finalmente que os ambiciosos, procurando justificar-se com a nímia moderação (no que aliás alguma razão
têm) da Câmara dos Deputados e Regência, que ainda não deitaram para
fora do Brasil os guerreiros de fundo de garrafa, querem tudo baralhar
para, no meio da confusão geral, empolgarem o mando.
“Todavia, nós esperamos que o bom e honrado povo fluminense
não deixará murchar os louros que há colhido nos para sempre memoráveis
dias de abril, os bravos do campo da honra, servirão de guarda à Assembléia
Geral, e não permitirão que alguém ouse querer dar lei à representação
nacional.”
O artigo que acabo de reimprimir palavra por palavra, 29 anos
depois e sua primeira publicação, não precisa de comentários.
Em tempo de lutas eleitorais os meus adversários têm por vezes
transcrito, truncadas, para melhor guerrearem, algumas dessas palavras
que escrevi no verdor dos anos, e que, longe de renegar, ainda hoje repito
com orgulho, considerando-as um dos brasões da minha. fidalguia política.
Aí podem os senhores eleitores ver o símbolo da fé, a cujo serviço,
combatendo na imprensa e na tribuna, tenho consagrado toda a minha
vida.
Quais foram as reformas que o jovem redator da Sentinela do
Serro exigiu em 25 de junho de 1831 que se fizessem na Constituição declarando que só as queria pelos meios legais, como condição do seu apoio ao
governo de 7 de abril.
Leiam os senhores eleitores o artigo mencionado, e verão que
três eram as modificações que eu propunha que se usassem na Constituição:
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1ª) que os conselhos gerais de província fossem convertidos em assembléias provinciais;
2ª) que fossem cerceadas as atribui ções, que cha mei fatais, do po der
mo de rador;
3ª) que fossem abolida a vitaliciedade do Senado.
Poucos meses depois o programa da Sentinela do Serro tinha san ção legal no projeto de lei aprovado na Câmara dos Srs. Deputados, no qual
se ordenava aos eleitores da seguinte legislatura que dessem poderes à fu tura Câmara para reformar-se a Constituição, admitidas as três bases men cionadas.
É sabido que no fim do ano de 1831 os homens do velho regime
haviam tornado a si do atordoamento que lhes causara a inesperada e mal
aproveitada Revolução de 7 de abril. Só o governo parecia não se aperceber
deste movimento retrógrado, e persistia em só reconhecer perigos nas aspirações do Partido Liberal mais adiantado.
O Senado se mostrava sobranceiro às novas idéias, e os conservadores preparavam-se evidentemente para uma leva de broquéis.
Derribar com o governo a regência em nome do Sr. D. Pedro II e
substituí-la por outra em nome do Sr. D. Pedro I, tal era o programa retrógrado, qual o futuro o patenteou.
As circunstâncias eram difíceis. A revolução ia para a rua em
nome dos conservadores.
Não pode admirar, portanto, que os liberais recorressem ao direito
natural da própria defesa.
Era o tempo das sociedades patrióticas de todas as nuanças. No
Rio os conservadores conspiravam na sociedade militar, e mesmo em um
dos grandes orientes maçônicos, convertido em alavanca política. A sociedade defensora era com as suas filiais o instrumento de Evaristo e o espírito
santo do governo. A sociedade federal, de que era presidente o Sr. Frei Cus tódio Alves Serrão, simbolisava o progresso pacífico.
Nas províncias via-se por toda a parte o reflexo da corte.
A questão que mais excitava e animava as diversas tribunas políticas era o projeto de reforma .da Constituição, que acabei de mencionar, e
que havia passado na Câmara dos Deputados.
Era voz geral que havia infalivelmente de naufragar no Senado.
Foi sob estas impressões que eu instalei na cidade do Serro, en tão
Vila do Príncipe, uma associação política com o título de Sociedade Promotora.
do Bem Público, que a Aurora Fluminense denominava a Encíclica Promotora
A reforma da constituição como a tinha decretado a Câmara dos
Deputados era uma, conquista de que o partido liberal já não podia prescindir,
e que negada acarretaria funestos resultados à ordem pública.

260 Paulo Bonavides e Roberto Amaral
A Sociedade Promotora do Bem Público, por própria inspiração,
sem a menor insinuação estranha ao Serro-Frio, havia-se apresentado a peito
descoberto, propondo um golpe de estado eleitoral que salvasse o projeto
de reformas aprovado na Câmara dos Deputados.
Da Sociedade Promotora dá ampla notícia a Sentinela do Serro no
seu n. 74, de 4 de fevereiro de 1832, no artigo que passo a transcrever textualmente e em outros:
ARTIGO DA SENTINELA DO SERRO

“No dia 2, houve sessão da Sociedade Promotora do Bem Público,
e por indicação de um dos sócios [T. B. Otoni] deliberou-se convidar as outras
sociedades patrióticas da província e do Império, bem como as municipalidades, para que, não tendo passado no Senado o projeto da reforma constitucional, ou havendo sido rejeitado até o dia da convocação da assembléia,
hajam de in fluir nos círculos eleitorais do seu distrito, para que os eleitores
dêem poderes constituintes aos futuros deputados para reformarem a
Constituição, como tudo se vê do ofício circular que passamos a transcrever:
“A mesa que dirige interinamente os trabalhos da Sociedade
Promotora do Bem Públi co, es tabelecida na vila do Príncipe,
comar ca do Ser ro Frio, leva ao co nhecimento da sociedade
patriótica, estabelecida em Pouso-Alegre, que o Serro conta já em
si uma associação semelhante àquelas de que tantos benefícios têm
colhido muito municípios.
“A Sociedade Promotora do Bem Público, anelando com to dos os bons cidadãos a prosperidade e glória da pátria, não po dia deixar de lançar os olhos sobre a questão das reformas cons titucionais, que atualmente ocupa, não só os amigos, como os adversários da felicidade pública, os primeiros trabalhando por
afastar os estorvos que inutilizam as mais belas garantias que a
Constituição oferece, e por extinguir as instituições européias,
que se pretendem enraizar entre nós; os segundos, ora procurando evitar ou retardar estas indispensáveis reformas, ora querendo precipitá-las em demasia, ocasionando desordens que sirvam a
seus fins. A sociedade tem meditado, não só sobre os elementos
que se opõem à reforma, como sobre os meios de os destruir: em
resultado tem concluído existir no Senado o primeiro escolho
que devemos evitar, se queremos chegar ao porto da li berdade, de que há tanto tempo nos afastam pilotos imperitos ou mal
intencionados. Este corpo coleti vo, esquecendo-se do cumprimento de seus mais sagrados deveres, ou antes sendo conseqüente com a sua péssima or ganização e influência que na sua
eleição exercitou o despotismo, esmera-se continuamente em excogitar tropeços ao andamento das instituições que possuímos e

Textos Políticos da História do Brasil

261

ao estabelecimento daquelas de que necessitamos. À vista disto,
julga a Sociedade Promotora do Bem Público que os brasileiros
devem prevenir o caso de que o Senado não anua ao projeto das
reformas aprovado na Câmara dos Deputados; parecendo-lhe
mais que neste caso seria con tradição ad mitir os votos dos atu ais senadores para as reformas que se houverem de fazer; e, firmada nestas razões, deliberou convidar a todas as municipalidades e sociedades patrióticas, não só desta como das outras pro víncias, para que, no caso de que até o dia da convocação da fu tura Assembléia Legislativa não tenha ainda passado ou tenha
sido rejeitado no Senado o projeto das reformas constitucionais,
se esforcem de comum acordo para que nos respectivos círculos
eleitorais se dêem poderes constituintes aos futuros deputados
para reformarem a Constituição, na forma do projeto aprovado na
Câmara dos Deputados, fazendo-se a reforma independentemente do Se nado, reunindo-se os futuros eleitos o mais breve que
possa ser, declarando terminada a legislatura atual com o Senado,
fazendo os deputados eleitos as funções de Assembléia Legislativa
em tudo o mais; não passando os seus poderes constituintes
além do projeto de reforma da Câmara dos Deputados, atual, e
continuando depois as funções que segundo a Constituição reformada competirem à Câmara dos Deputados.
“A Sociedade Promotora do Bem Público espera que a sua
proposição será atendida pelos cidadãos que compõem as associações a quem se dirige, e de cujas luzes, energia e patriotismo
depende a felicidade futura da nossa pátria.
“Sala das sessões da sociedade, 2 de fevereiro de 1832. – Joaquim Pereira de Queirós, presidente – Bento José Afonso, secretário –
João Ino cên cio de Aze redo Cou tinho, secretário – Joaquim José
de Araújo Fon seca, se cretário – Teó filo Be ne di to Ottoni, se cretário.”
Tão arranjada iniciativa da Sociedade Promotora do Bem Público
devia causar grande abalo no país. Os moderados, que estavam no governo,
não podiam dar de súbito a sua adesão à ousada medida, planejada em
uma vila do interior sem o seu beneplácito.
Demais, na ocasião a regência e o ministério ainda se achavam
na esperança de que os homens do velho regime – os homens que se diziam
partidistas e en tusiastas do pai – não seriam contraditórios a ponto de
quererem derrubar por meios violentos o governo do filho.
Assim, os moderados supunham ter somente inimigos do lado
liberal um pouco mais avançado.
Por isso guerrearam quanto puderam a representação encíclica o
jornal que a sustentava e os homens que a apoiavam.
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A representação foi fulminada pela imprensa do poder, que imaginava a pátria em perigo e a anarquia levantando o colo, se se desse ouvidos
ao convite condicional da Sociedade Promotora do Bem Público.
A perseguição política dos constituintes do Serro-Frio tomou
vastas proporções.
A Sentinela do Serro cedeu, menos prudentemente, as provocações
das gazetas moderadas; foi processada, e viu-se na necessidade de suspender
a sua publicação.
Mas tão desculpáveis eram os excessos a que a polêmica levou a
Sentinela do Serro que a folha achou apoio no juízo dos seus pares. Submetida a acusação do júri especial da liberdade de imprensa na forma da lei en tão em vigor, o júri não achou matéria para acusação.
Não obstante, os membros influentes da Sociedade Promotora
do Bem Público não tiveram outro recur so senão o de deixar o campo aos
seus adversários, ceder-lhes a tipografia e retirar-se completamente da
cena.
III
SEDIÇÕES CONSERVADORAS – FUSÃO DOS LIBERAIS – O MEU PROGRAMA
CONVERTIDO EM LEI CONSTITUCIONAL

Homem impossível para o Partido Conservador, repudiado pelos
moderados, que me perseguiam, e sentindo a mais pronunciada repugnância
pelos anarquistas, democrata pacífico, recolhi-me a quartéis de inverno e passei
a viver retirado, na mais perfeita abstenção.
No entanto a reação imprudente dos moderados contra os reformistas animou por tal maneira os retrógrados que um mês depois do encerramento da Sociedade Promotora do Bem Público tinham eles empunhado
as armas no Rio de Janeiro contra o governo.
E o dia 17 de abril de 1832, a não ser a repugnância que tiveram
os liberais exaltados de entrar em aliança com os retrógrados, seria o último
dia da Regência e do governo de 7 de abril. São fatos que a história explicará, sem dúvida.
Abandonados com a maior ingratidão pelos retrógrados, que até
a vida lhes deviam, os moderados novamente procurarão congraçar-se com
os liberais exaltados.
E, para captar o concurso deles, apelaram, por uma dessas
contradições usuais na vida dos partidos, para o mesmo recurso
que havi am con denado quando proposto pela Sociedade Pro motora do Bem Público e que havia dado em resul tado o meu
ostracismo.
Projetaram esmagar o Senado e reformar a Constituição de autoridade própria. Foi o Golpe de Estado parlamentar tratado entre regentes,
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ministros e maioria na noite de 29, e que a 30 de julho de 1832 frustrou-se
pela habilidade e valor estratégico de um pequeno grupo de deputados, capitaneado pelo sr. Honório Hermeto Carneiro Leão, que nesse dia não acompanhou
os seus amigos da véspera.
O parecer da comissão que opinava para se arvorar a Câmara
dos Deputados em Assembléia Constituinte, e que foi rejeitado, é o seguinte:
“A comissão especial encarregada de dar o seu parecer a
respeito da mensagem da Regência do Império, em que dá a sua
demissão de alto emprego para que fora nomeada, passa a expor
a sua opinião acerca deste objeto.
“Ninguém de boa fé pode duvidar que as circunstâncias
em que nos achamos são extraordinárias, que a nação se acha a
borda de um abismo, pelas divisões que infelizmente têm retalhado
o nosso país, e principalmente pela exis tência de um partido
retrógrado, que, não contente com pregar abertamente pela im prensa a restauração do detestado governo de D. Pedro I, tem
levado a audácia a ponto de empunhar as armas contra as autoridades legalmente constituídas, não duvidando derramar o san gue daqueles que não partilham seus indignos sentimentos. É
igualmente ma nifesto que o governo não pode lutar, com vantagem contra tal partido com os meios que tem à sua disposição, principalmente quando a maioria do Senado e parte da magistratura,
pela sua conduta têm mostrado protegê-lo abertamente; don de
resultou, não só a demissão de todo o ministério, que merecia
a confiança da Regência e da nação, mas também a impossibilidade de organizar outro, porque os cidadãos mais ilustrados e
reconhecidos patriotas re cusam colocar em tão difícil e arriscado posto.
“Vendo, pois, a comissão que das cau sas acima expendidas não podem deixar de resultar os maiores males; vendo iminente a guerra civil e a anarquia; e antolhando como horror as revoluções parciais e desregradas que de certo hão de apa recer nas
províncias, e de que po dem resultar a desmembração e a ruína
do Império: julga que só as mais enérgicas medidas podem salvar
a nação e o trono constitucional do sr. Pedro II. E, como estas
não cabem nas nossas atribuições, nem tão pouco aceitar a demissão da regência permanente, é de parecer que esta augusta
câmara se converta em Assembléia Nacional, para então tomar as
resoluções que requer a crise atual, e que isto mesmo se participe
ao Senado.”
“Paço da Câmara dos Deputados, em 30 de julho de 1932. –
Francisco de Paula Araújo e Almeida – Geraldo Pires Ferreira – Manuel Odorico
Mendes – Gabriel Mendes dos Santos – Cândido Batista de Oliveira.”
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É sabi do que a nova Constitui ção, em que se abolia o Senado
vitalício e se tomavam outras medidas de igual importância, estava redigida
e ia ser votada por aclamação logo que a câmara se convertesse em Assem bléia Nacional.
A sociedade Promotora do Bem Público estava justificada! Triunfava
logo depois de prescrita. Os moderados, cinco meses depois de haverem
condenado a sociedade Promotora e Sentinela do Serro, se apresentavam em
campo com a mesma bandeira, proclamando os mesmos princípios, visando
ao mesmo fim.
Não podia haver melhor justificação para os constituintes do
Serro Frio.
Nós propúnhamos simplesmente que, no caso de não passar no
Senado a lei da reforma constitucional, os eleitores fossem convidados a dar
de autoridade própria poderes aos novos deputados para fazerem a reforma
qual a tinha aprovado a Câmara dos Deputados. Apelávamos do Senado
para a soberania nacional.
Os moderados em 30 de julho queriam ir além; arvoravam-se,
sem missão, em Assembléia Constituinte, e decretavam uma nova Constituição.
O malogro do 30 de julho deu em resultado o Ministério dos 40
Dias, em que figuravam os srs. Holanda Cavalcanti, hoje visconde de Albu querque, e Pedro de Araújo Lima, hoje marquês de Olinda.
O Ministério dos 40 Dias deu alento ao Partido Conservador,
que então mais do que nunca sonhava a restauração do sr. D. Pedro I.
Aos estadistas do segundo reinado não podia sorrir tal idéia. Se o
duque de Bragança voltasse ao Brasil o pessoal dos altos funcionários estava
de antemão designado, e devia naturalmente compor-se dos que tinham ficado
fiéis ao ex-imperador no tempo da sua desgraça.Mas um grupo bem conhecido,
que se havia apoderado da situação em 7 de abril, e que a explorava em pro veito do seu domínio, temia que, dada uma tal eventualidade, os seus talentos
não fossem devidamente aproveitados, e eles tivessem de voltar ao ingrato
papel de oposicionistas, como tinham sido de 1826 a 1831.
Ainda não tinha chegado o tempo de deporem a máscara e fun direm-se no Partido Conservador, aclamando-se seus exclusivos chefes e
diretores.
Por isso caiu o Ministério dos 40 Dias, e o Partido Mo derado
novamente se assenhoreou da situação, e tomou a bandeira da reforma
constitucional.
Para obtê-la faziam pressão sobre os conservadores mais tímidos,
encarecendo os perigos que corria a monarquia se o Senado não condescendesse com a reforma constitucional. Para chegar a seus fins, mesmo nos debates, que podem ser estudados nos jornais do tempo, desenhavam com as cores
mais medonhas a encíclica promotora, de que eu fora secretário, bem como a
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muito falada república de S. Félix, na Bahia, onde pela primeira vez entrou em
cena o falecido deputado por aquela província Aprígio José de Souza.
Os conservadores, que se iam reconhecendo e reforçando, à
medida que D. Pedro se aproximava do fim da nobre tarefa de que se encarregara em Portugal, não podiam olhar para os livreiros e chapéus redondos,
que governavam, senão como rebeldes que haviam conspirado contra a
monarquia, e usurpadores que se colocavam no lugar do monarca.
Ao passo que os retrógrados se afastavam dos moderados chegavam-se eles para os exaltados.
Por outro lado, o fato de malograr-se o 30 de julho exagerava aos
olhos do partido retrógrado suas forças e a fraqueza do governo
Deliberaram, portanto, fazer uma nova leva de broquéis, e apa receram em armas no Ouro Preto no dia 22 de março de 1833, depondo violentamente o presidente, o sr. Manuel Inácio de Melo e Sousa (depois barão
do Pontal), e o vice-presidente, o sr. Bernardo Pereira de Vasconcelos, que
prenderam, bem com o deputado (depois senador) o sr. cônego José Bento
Leite Ferreira de Melo, e os obrigaram a sair do Ouro Preto acompanhados
por uma escolta de soldados, com ordem de deixarem a província.
Foi uma sedição militar sem a mais fra ca raiz na po pulação.
Minas pode gloriar-se dos prodígios cívicos que então praticou.
O povo de Queluz libertou o vice-presidente Vasconcellos, que
foi instalar o governo em S. João d'el-Rei, e, com o pro fundo tino que o
distinguia, reuniu em torno de si a província inteira.
O governo nos mandou do Rio de Janeiro um general, o distinto
e benemérito sr. José Maria Pinto Peixoto.O sr. general Pinto Peixoto, que já
em 1821 fora o principal motor do estabelecimento do governo provisório,
que assinalou em Minas a época da regeneração, veio em 1833 ganhar novos
louros e conquistar a imorredoura gratidão dos mineiros.
Tratava-se de combater o princípio retrógrado, e por isso eu não
podia ficar neutro. À voz do grande cidadão, que havia assumido em S. João
Del Rei a vice-presidência, fiz-me o centro do movimento no Serro e mar chei
comandando uma companhia da guarda nacional da força expedicionária,
que dali foi ao Caeté, e que não custou um vintém de despesa ao tesouro
público.Os serranos não tiveram que bater-se, porque durante a sua marcha
os sediciosos se haviam rendido às forças da legalidade.
Voltamos, pois, à cara pátria, contentes por não termos molhado
as espadas no sangue de nossos irmãos. Trazíamos também a consciência
satisfeita, não só por termos cumprido o dever que nos chamou às armas,
como porque havíamos deixado honrada por onde passamos a severa disciplina, em que caprichava o nosso chefe, o sr. coronel Faustino Francisco Branco, e
a generosidade e cavalheirismo da briosa guarda nacional serrana. Em prova
citarei um fato. Estavam comprometidos na sedição os meus amigos, os srs.
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Dr. Jacinto Rodrigues Pereira Reis, coronel José de Sá Bittencourt, e seus
ilustres irmãos, os quais na certeza que não foi iludida, de que no acampamento dos serranos livres seriam tratados cavalheiramente, caminharam
muitas léguas ao nosso encontro, para nos honrarem entregando-nos de
preferência as suas espadas.
Terminada a expedição, voltei ao meu retiro, onde fui esperar
tranqüilamente o resultado da reunião da câmara constituinte que tinha de
reformar a Constituição.
A sedição militar do Ouro Preto aparecera depois de terem sido
feitas as eleições para a Câmara constituinte. E não tinha havido lugar na
deputação de Minas para o redator da Sentinela do Serro, que havia sido na
província o primeiro arauto da reforma!
Mas de ninguém podia eu dizer que me houvesse atraiçoado,
porque nesse ano não troquei palavra acerca de eleições com potestade
alguma.
O meu nome foi arredado das urnas sob o falso pretexto de falta
de idade legal, e pelo motivo real de não ser eu maleável à vontade dos che fes:
fiquei entre os suplentes.
Nem por se me haver desviado do Congresso constituinte deixei
de aplaudir as suas deliberações.
Ao contrário, foi com grande entusiasmo que vi consignado no
ato adicional, e conseguintemente fazendo parte da constituição do império,
o programa que três anos antes eu havia oferecido à consideração pública
em o nº 43 da Sentinela do Serro, que já transcrevi nesta carta.
Das três bases propostas por mim só não tinha vingado a abolição
da vitaliciedade do Senado, que aliás fora rejeitada pela maioria de um voto
apenas em sessão promíscua da Assembléia Geral Legislativa.
Os conselhos gerais de província estavam convertidos em assembléias legislativas com amplas faculdades.
A supressão do conselho de estado vitalício era também um
grande triunfo da idéia liberal, pois que anulava em sua essência o poder
moderador, causa de tantas apreensões durante o primeiro reinado.
IV
O PODER MODERADOR

Reabilitado por uma lei inconstitucional, a do Conselho de Estado, o
Poder Moderador ressurgiu com pretensões que ninguém se atreveu a emprestar-lhe no primeiro reinado, quando era um poder constitucional.
Sofismando a Constituição, pretende-se hoje que não há responsabilidade para os atos do Poder Moderador e que o Poder Moderador, fi lho
do direito divino, não tem no exercício de suas funções outra sanção senão
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o foro interno, para não dizer o capricho da prestigiosa individualidade a
quem é delegado.
Assim se tem ousado afirmar na imprensa e no Parlamento.Questão
tão impor tante que vejo nela comprometido seriamente o sis tema cons titucional.
Por isso desculpareis se, cortando o fio da narração que ia escrevendo, acerca da promulgação do ato adicional, eu me antecipo a explicar-vos o modo por que tenho encarado sempre o Poder Moderador e o
exercício de suas funções.
Sonharão alguns políticos em seus devaneios especulativos a criação
de um quarto poder, que associassem à trindade ortodoxa do sistema cons titucional: Poder Legislativo, Executivo, Judiciário.
Esse poder neutro foi introduzido na nossa Constituição com o
nome de Poder Moderador.Era uma variante de certa entidade que no seu
projeto de Constituição do 18 Brumaire Sieyès inventara com o nome de –
grande eleitor – e que Napoleão anulou com o ridículo de uma palavra: –
“O vosso grande eleitor, disse Napoleão a Sieyès, é um – grand cochon”.
Morto em embrião pelo epigrama do 1º cônsul, em vão Benjamin
Constant com o seu talento esforçou-se por tirar o poder neutro dos domínios
da ideologia.
Intercalado encapotadamente no art. 14 da carta de Luís XVIII,
sucumbiu com a revolução de julho, de que foi feito pelo menos a causa
ocasional.
Admitido na Constituição brasileira, talvez, na intenção de quem
o iniciou, o Poder Moderador devesse ficar envolvido nos limbos da legitimidade, para ser oportunamente parafraseado, como a parábola do art.14
da carta francesa o foi com o comentário das ordenanças de julho.
Mas o bom gênio que presidiu a redação do nosso pacto fundamental traduziu a parábola em linguagem constitucional, definiu o poder
que criava, e cortou os herpes à monomania absolutista. Estudemos na
Constituição o Poder Moderador.
Considerado somente no art. 93, o Poder Moderador é tão nominal
como o título de defensor perpétuo que o art. 100 dá ao Imperador.
Com efeito, o art. 98 não encerra atribuições ou preceitos definidos, porém sim meras apreciações do que o Poder Moderador fica sen do,
com as atribu i ções e faculdades que lhe são confe ri das em ou tra parte.

* Entre os signatários da Cons tituição serão representantes do município liberal Mariano José
Pereira da Fonseca (Mar quês de Maricá) e José Joaquim Car neiro de Campos (Mar quês de
Carave las). À emenda do Marquês de Caravelas es pecialmente, de contemporâneos a que são
devidas mu itas das principais garantias que a Constituição consagrou.
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Eis as palavras do art. 98:
“O Poder Moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao Imperador, como chefe su premo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, harmonia e
equilíbrio dos outros poderes políticos.”
A legislação constitucional mais ainda do que a ordinária, deve
ser precisa em sua expressão e conter somente regras e preceitos claramente
definidos.
Apreciações abstratas como a do art. 98 são mal cabidas em uma
lei qualquer, e com mais forte razão no pacto fundamental.
Mas é evidente que, separadas das regras e prescrições segundo
as quais o Poder Moderador tem de manter a independência, harmonia e
equilíbrio dos outros poderes, as palavras do art. 98 nada significam.
São, quando muito, como o considerandum de uma lei, ou os
fins que teve em mira o legislador, os quais, se não foram transportados
para o texto da lei, não podem ser tomados em consideração pelo executor.
Se atendermos somente ao art. 98, o Imperador é a chave da organização política, do mesmo modo que pelo art. 100 é o defensor perpétuo
do Brasil.
São títulos e apreciações que demonstram a importância de que
o legislador constituinte quis rodear o monarca. Nada mais.
Só em tempos revolucionários, e porque a vitória sancionou o
arrojo, pôde o título de defensor perpétuo legitimar, por exemplo, a dissolução
da Constituinte.
Somente em épocas e condições análogas poderá o Poder Moderador apoiar-se no art. 98 para praticar por sua conta e risco, a pretexto de
ser a chave da organização política, qualquer ato que não esteja expressamente autorizado por outra disposição constitucional.
Moderador, defensor perpétuo, chave da organização política, são palavras
sesquipedais, que às vezes têm présti mo nas circunstânci as em que são
inventadas, e que são nulas em tempos normais.
O art. 98 é da mesma lavra que as instruções eleitorais de 1824.
“O eleitor, dizia um dos artigos, não deve ter a mais leve sombra de suspeita
de inimizade à causa do Brasil.”
Sempre se entendeu que tais palavras eram simples advertência
aos votantes, para que atentassem na importância do eleitorado. As únicas
condições legais de idoneidade eleitoral considerou-se sempre que eram
aquelas que estavam expressamente definidas na Constituição.
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O título de defensor perpétuo ficou sem dúvida na região das
palavras sesquipedais, de que acabo de falar, e só merece nossos respeitos
como uma designação de honra dada pela Constituição ao chefe do Estado.
Daí não passaria o Poder Moderador se fosse contemplado somente
no art.98 da Constituição.
Mas, cumpre confessá-lo, o Poder Moderador passou da região
das abstrações para a do positivismo.
No art. 101 e no capítulo relativo ao Conselho de Estado estão
consagradas em termos precisos as suas atribuições e meios de ação.
No art. 101 vêm especificadas uma por uma as atribuições cujo
complexo constitui o Poder Moderador, e que lhe dão os meios para ser a
chave da nossa organização política. Fora das faculdades que o art. 101 lhe
concede, nada absolutamente pode o Poder Moderador.
O art. 101 seria uma excrecência se o art. 98 desse quaisquer outros
atributos ao monarca, pois que se os desse, pela generalidade em que é con cebido, a concessão compreenderia os atributos que estão no art. 101 e outros
quaisquer.
Tudo quanto ao juízo do monarca se tornasse necessário para
restabelecer a independência, harmonia e equilíbrio dos outros poderes
sempre que Sua Majestade julgasse estar perturbada essa independência,
harmonia e equilíbrio no art. 98.
Oh! Que se assim fosse nunca o Poder Moderador acharia lacunas
no capítulo de suas atribuições, nunca reputaria manca a constituição, nem
lhe chamaria, como Napoleão à do diretório: – Tola Constituição!
Não o é a nossa, e ao contrário muito sábia, porque consagrou
em todas as suas disposições a divisão e harmonia dos poderes políticos,
conforme a bela tese do art. 9º
O art. 142 é a cha ve do art. 101. Estou supondo exis tente o
Conselho de Estado, suprimido pelo art. 32 do ato adicional.
A audiência do Conselho de Estado, como aí se vê, é obrigatória,
salvo para a nomeação dos ministros, em todos os casos em que tenha de
ser exercida qualquer das funções consagradas no art. 101.
E logo em seguida no art. 143 se declara que os conselheiros são
responsáveis pelos conselhos que derem.
Logo, os conselheiros podem aconselhar o crime, e o crime aconselhado pode estar nos atos do Poder Moderador.
Castigo para o conselho e impunidade para o crime cometido
por virtude do mesmo conselho são idéias que se repelem e contrariam todos
os princípios de justiça.
The king cannot do wrong, dir-se-me-á.
Bem sei que esse é um dos dogmas da monarquia constitucional.
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E não tenho a menor dúvida que daí se derive a irresponsabilidade da pessoa real. “Mas o princípio the king cannot do wrong, sobre que se
funda a irresponsabilidade, diz um escritor, só é racional subentendidas
estas palavras: - Because he does nothing.”
A ficção diz somente que o rei não pode fazer mal, e que, portanto,
e irresponsável.
Não diz que o erro ou crime não possam estar nos atos promulgados em nome do rei.
Nem a constituição o poderia admitir, porque supõe a possibilidade do crime no conselho.
E, se houve crime no conselho, não pode deixar de havê-lo na
execução do conselho criminoso.
E como, segundo a ficção, o rei não pode fazer mal, é preciso que
ao lado da irresponsabilidade real esteja sempre a responsabilidade de um
executor.
É o outro dogma, sem o qual a ficção constitucional fora o maior
dos escárnios ao bom senso.
Pelo mal, que pode estar nos atos do rei, é responsável quem lhe
deu o cunho de exeqüibilidade.
Não há sofismas e filigranas que possam contrariar esta teoria.
A Constituição supô-la, porque é congênita com o sistema, e consagrou no seu texto esta suposição.
Ocasionalmente, quando decretou nos arts. 69 e 70 o formulário
para a publicação das leis, menciona e declara indeclinável a necessidade
da referenda.
Mal cuidavam os legisladores constituintes, que no Brasil de
1860 ministros haveria que julgassem possível no sistema constitucional
referenda sem responsabilidade.
E que rebaixassem os ministros de estado a notários públicos,
que na referenda dos atos do Poder Moderador nada fazem senão portar
por fé que tal é a vontade de seu augusto amo.
Tal direito público é o da Turquia: lá, com efeito, por virtude da
constituição, a referenda do ministro significa somente que no serralho se
decretou como está escrito no documento assinado.
Resta definir a parte que tem o Conselho de Estado nas funções
do Poder Moderador.
Quem se der ao tra balho de ler as discussões do ato adicional
reconhecerá que a câmara constituinte compreendia perfeitamente a íntima
ligação que se dava entre o Poder Moderador e o Conselho de Estado, que
ficou suprimido pelo art. 32.
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Demonstrada a responsabilidade dos ministros pelos atos do Po der
Moderador, as funções deste só diferiam, antes da abolição do velho Conselho
de Estado, das funções do Poder Executivo em um único ponto, e vem a ser,
que a audiência do Conselho de Estado era obrigatória sempre que funcionava o Poder Moderador, exceto no caso da nomeação dos ministros.
Daí resulta que necessariamente a responsabilidade pelos atos
do Poder Moderador tinha de repartir-se entre os ministros e os conselheiros
de Estado, enquanto o Poder Executivo propriamente dito ficava livre para
obrar por si e só com a responsabilidade ministerial.
Não vejo na Constituição outra distinção.
Mas a responsabilidade dividida entre os ministros e conselheiros
de estado se enfraquece, e torna menos efetivas as garantias do país e os
direitos individuais.
Demais, o Conselho de Estado vitalício, senhor das tradições do
governo, cônscio da importância de sua posição, deve perenemente predominar sobre o Ministério.
Eu acredito, e cuido que assim se pensava em 1834, que toda a
vantagem está na idéia contrária. Parece-me que os ministros devem ser
especialmente feitura da câmara temporária, receber as inspirações bebidas
na eleição popular.
O Conselho de Estado vitalício, criatura e auxiliar nato do Poder
Moderador, estará sempre em desconfiança contra os representantes imediatos do povo.
O Senado vitalício, que é essencialmente estacionário, fica reforçado em extremo com a existência de um Conselho de Estado vitalício.
Apoiar-se-ão reciprocamente, e a comunhão de interesses facilmente se
estabelecerá entre as duas corporações.
Para isso não será preciso que os senadores acumulem as funções
de conselheiros de Estado, como atualmente, que de dezessete membros do
Conselho de Estado quinze são senadores.
Com as duas corporações assim organizadas todo o ministério
que não esteja filiado na confraria vitalícia é impossível.
E todo o progresso igualmente.
Abolido o Conselho de Estado, os ministros, mais desassombrados
em presença do Senado, se inspirariam e se apo iariam na se iva de uma
câmara popular, renovada periodicamente, e assim poderiam mais facilmente levar à legislação as reformas que houvessem amadurecido no seio
da nação.
Abolido o Conselho de Estado, ficavam os ministros responsáveis
unicamente pelos atos do Poder Moderador. E, dependentes os seus atos da
referenda ministerial, sem outro influxo estranho, estavam o Poder Moderador
e as suas atribuições suave e naturalmente absorvidos pelo Poder Executivo.
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Eis aí as razões por que sempre entendi que o art. 32 do ato adicional fora um magnífico triunfo da idéia liberal, e que anulava em sua
essência o Poder Moderador.
No entanto essa conquista nos foi confiscada pela lei inconstitucional que restaurou o Conselho de Estado. Posso, para assim qualificar a
lei que restaurou o Conselho de Estado, apoiar-me na prestigiosa autoridade
do sr. Carneiro Leão, marquês de Paraná.
Na sessão de 19 de maio de 1840 S. Exª fulminou, como se pode
ver no Jornal do Comércio, a criação do Conselho de Estado vitalício, com parando a instituição com o Conselho dos Dez em Veneza, e provando a in constitucionalidade de tal criação.
No entanto o Conselho de Estado foi restaurado vitalício, sendo
facultativa a sua audiência, circunstância que diminui as garantias e aumenta
os perigos da instituição.
O Conselho de Estado vitalício, convertido em Conselho Veneziano
dos Dez, como temia o sr. Carneiro Leão, pode com a consulta facultativa
prolongar indefinidamente o seu domínio sem a menor sombra de responsabilidade.
Fica atrás da cortina, e coloca no Ministério os seus instrumentos.
V
PROGRESSO E REGRESSO – ORIGEM E FINS DA OLIGARQUIA

Em 1834 saudeia a abolição do Conselho de Estado, bem como as
outras disposições do ato adicional.
O ato adicional era no meu entender uma vitória memorável da
democracia pacífica.
Se fosse lealmente executado, eu pensava que o sistema representativo se tornaria entre nós uma realidade, que devia por largos anos
satisfazer as aspirações dos amigos da liberdade.
E que, acastelados em tão belo reduto, mais deviam os liberais
confiar no progresso da razão pública do que nas lutas revolucionárias.
Uma só apreensão me incomodava.
O ato adicional era um penhor de aliança que aos liberais mais
adiantados ofereciam os estadistas moderados, senhores da situação.
No entanto a concessão tinha sido arrancada, não as convicções
mas ao medo.
Efetivamente as reformas constitucionais foram decretadas a 12
de agosto de 1834.
Promulgaram-se porque os estadistas que dominavam a situação
temiam o duque Bragança.
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Temiam-no, porque ela, se fosse restaurada, havia de reinar e
governar, e era provável que chamasse para os seus conselhos, antes os que
lhe tinham dado provas de dedicação, do que aqueles que haviam decretado o
seu banimento.
O Duque de Bragança faleceu a 24 de setembro de 1834.
Se este fato se tivesse dado quatro meses antes não teria havido
reforma constitucional.
Os estadistas senhores da situação, se mais cedo se vissem livres
do pesadelo em que se trazia D. Pedro, se soubessem mais a tempo que se
podiam vice-reis durante a menoridade, se vissem diante de si a perspectiva
de serem depois da menoridade proclamado Césares, e associados ao império
mesmo sob o reinado do sr. D. Pedro II maior – oh! por sem dúvida nada te riam cedido ao princípio liberal, e desde logo se teriam constituído os mantenedores do princípio da autoridade.
As reformas constitucionais teriam ficado à margem como aspirações quiméricas de sonhadores políticos, se não como projeto tenebroso
de revolucionários anarquistas.
Assim ficariam desde logo qualificados os Feijó, os Paulo Souza,
e alguns outros ursos, que não têm sabido compreender quantas vantagens
e gozos em uma monarquia como a do Brasil poderiam ter colhido para si e
para os seus, arvorando-se também em donatários irresponsáveis.
Mas enfim o ato adicional foi proclamado durante as exéquias
do duque de Bragança.
Dessa circunstância nasceu que simultaneamente se delineassem
as feições dos partidos do Segundo Reinado.
Um grupo de ambiciosos for mou desde então essa oligarquia
famosa, que no ministério ou fora dele tem sido o primeiro poder no pre sente reinado, e que, separando-se dos simplórios que queriam ainda tomar
ao sério a revolução de 7 de abril e as garantias dos cidadãos, avassalarão
ministérios, regentes e a própria majestade.
Neste comenos, eleito deputado provincial sem a menor solicitação
minha fui defender na assembléia todas as vírgulas desse famoso palladium,
que ainda hoje pode ser a tábua da salvação do Brasil.
Conhecido na tribuna provincial ao menos pelo zelo com que
procurava preencher os meus deveres, tendo deixado no livro da lei mineira
vestígios de minha dedicação aos interesses da província, tendo-me cabido
a glória de haver lutado com atletas como Bernardo Pereira Vasconcelos,
permitir-se-me-á a persuasão de que não foi sem títulos que em 1836 obtive
uma cadeira na câmara quatrienal da quarta legislatura.
Quando em 1838 apareci como deputado a situação era das mais
difíceis.
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Diogo Antônio Feijó, homem como os antigos de melhor têmpera,
havia desanimado na tarefa que aceitara de ensaiar lealmente a execução do
ato adicional.
Fun didos na oligarquia alguns conservadores eminentes do
Primeiro Reinado, a reação corria à rédea solta.
O que andava na berra era a acei ta do regresso, proclamada em
ímpeto de desculpável despeito por uma das maiores ilustrações brasileiras.
Foi a bandeira a cuja sombra os oligarcas derrocaram os monumentos de civilização e de progresso que os patriotas do Primeiro Reinado
haviam erigido na legislação do país. E o talismã com que conquistaram e
têm explorado com privilégio exclusivo o Segundo Reinado.
Era ameaçadora a catadura da oligarquia em 1838!
Entre os cardeais da seita tive o pesar de vir encontrar ministro
da marinha o meu antigo mestre o sr. Joaquim José Rodrigues Torres.
Quantum mutatus ab illo
O Ministério de 19 de setembro apresentava-se diante das câmaras
brilhante de talentos, com a auréola que não se lhe podia contestar de haver
conquistado parlamentarmente as pastas, reforçado pela sanção do corpo
eleitoral, que acabava de elevar à regência o ministro do Império, rico de
prestígio pelo fato de haver abafado na Bahia uma revolta perigosa, aliás
insuflada por amigos do ministério antes da conquista do poder, armado
com a força que lhe dava a escola da autoridade, que, arredada oito anos da
cena política, nela entrava remoçada.
Um dos símbolos do novo credo era a reforma do ato adicional,
que já havia sido proposta a título de interpretação.
Minhas convicções e meus antecedentes indicavam suficientemente qual seria o meu lugar no Parlamento.
A verdade do ato adicional – eis o meu programa: a defesa dos
oprimidos, que os havia numerosos, e a economia na distribuição do suor
dos contribuintes – eis a missão que tomei sobre meus débeis ombros.
O combate travou-se no voto de graças.
Acerca do ato adicional aí vai o que a comissão propôs e foi
aprovado que se dissesse ao trono.
Depois de extasiar-se pela vitória da Bahia e de aplaudir o vigor
da autoridade, cujas sanguinolentas demasias tinham afeiado o triunfo da
legalidade, dizia o projeto de resposta a fala do trono proposto pela comissão e aprovado pela Câmara:
“A Câmara dos Deputados está firmemente decidida a sus tentar na sua essência a lei constitucional de 12 de agosto de
1834, que reformou alguns artigos da Constituição do Império,
como conseqüência necessária do princípio da justiça, que exige
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se dê às províncias to dos os mei os de recursos provinciais, que
não podem deixar de existir dentro deles: reconhecendo todavia que
a mesma lei tem suscitado dúvidas graves e gerado conflitos perigosos à
paz do Império, pelos termos vagos, obscuros e inexatos com que foram
redigidas algumas de suas disposições, trabalhará por esclarecer o que
há de obscuro, precisar o que existe de vago, e por fazer desaparecer, pelas regras de uma sã hermenêutica, qualquer inteligência
que pareça estar em contradição com o rigor dos nosso princípios
constitucionais, a fim de que esse ato, de vital esperança para o
Brasil, possa produzir os salutares benefícios que teve em vista a
soberania que o ditou.”
Jornal do Comércio de 9 de maio de 1838
Propus a seguinte emenda, que copio do mesmo jornal:
“A Câmara, senhor, confia que o progresso da razão pública,
ajudado por uma administração firme, liberal e prudente, severa
com o crime e indulgente com o erro, acalmará a violência das
paixões e firmará a obediên cia legal. É princi pal mente da escolha de delegados esclarecidos e fiéis que muito depende a ascendência moral do governo nas províncias. O Brasil quer o desenvolvimento progressivo das instituições constitucionais, quer ver
respeitados todos os direitos e cumpridos com fidelidade todos os
deveres. O Brasil, senhor, ama a liberdade e a ordem. A Câmara
dos Deputados fiel aos seus juramentos, está firmemente decidida
a sustentar o Ato Adicional, hoje parte integrante da Constituição do
Estado, e não se recusa a, senhor, a fixar a inteligência de algum
artigo dele, quanto depois de maduro exame, se convencer ser
duvidoso o seu literal sentido.
O Estado deplorável da fazenda pública e da circulação
monetária merecerá da Câmara o mais rigoroso exame, e as providências que lhe parecerem adequadas ao seu tão indispensável
melhoramento. Nenhuma medida, porém, senhor, será profícua
sem que os ministros de Vossa Majestade Imperial, unindo-se ao
voto geral da nação, e convencidos da necessidade de uma severa e inteligente economia na gestão dos dinheiros nacionais, limitem-se as despesas públicas às rendas ordinárias, e tomem a iniciativa em todas as reduções possíveis, esmerando-se em fazer com que
a arrecadação de modo algum seja negligenciada.”
Esta emenda, eu a justifiquei, conforme se vê do seguinte extrato,
que vou transcrever do Jornal do Comércio de 29 de agosto do mesmo ano:
“O SR. OTTONI: – Passando a tratar da resposta ao quarto período da fala do tro no, o orador diz que pro curará saber pelo relatório do sr.
ministro da Justiça quais eram as dúvi das gra ves que se hão sus ci ta do
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sobre a lei constitucional de 12 de agosto de 1834, mas que S. Exa. aí nada
esclareceu a respeito, o que o orador espera que S. Exa faça nesta discussão.
Não se satisfaz com o período da comissão, ainda com a supressão
da palavra – essência –, a qual realmente lhe causou alguma sensação, e
que podia ter uma significação sumamente perigosa.
Mostra que o art. 25 do ato adicional somente autoriza o corpo
legislativo para resolver quando ocorra alguma dúvida sobre um ou outro
artigo: assim, enquanto documentos oficiais não aparecerem mostrando
que se têm suscitado dúvidas, não podem passar no corpo legislativo resoluções relativas à inteligência do ato adicional. Observa que duas espécies
à de interpretação, a gramatical ou lógica, e a autêntica. Guiado pelo art. 25
do ato adicional, é sua opinião que o poder constituinte não teve em vida
outra coisa senão dar ao Poder Legislativo o direito de quando houvessem
inteligências diferentes em diversas assembléias declarar qual seja a verdadeira, isto é, qual era o sentido lógico e gramatical do artigo duvidoso; que,
pois, não se pode dar a interpretação que se chama autêntica, por meio da
qual se podem insinuar modificações na posição do que legislou.
Parece-lhe que a ilustre comissão no seu período promete interpretar reformando. Tudo quanto tender a modificar os princípios constitucionais que são garantidos no ato adicional é uma reforma que está fora da
espera do poder ordinário e não pode ser decretado senão por um poder
constituinte competentemente autorizado. Se algumas das disposições do
ato adicional prejudicam, entendidas no seu sentido lógico e gramatical, ao
que a comissão chama princípios constitucionais, então não compete ao corpo
legislativo ordinário senão, referindo-se ao art. 174 da Constituição, decretar
que os eleitores da legislatura seguinte autorizem os deputados para esta
reforma. O orador julga esta ques tão de suma trans cendência e expõe as
funestas conseqüências que podem resultar se se entender que, pela faculdade de interpretar explicando-se no sentido lógico e gramatical, pode-se
estender o direito de interpretação.”
Durante a discussão do voto de graças a emenda em que eu consagrava como artigo de fé a fidelidade aos princípios do ato adicional foi
ridicularizada por uma maioria que se dizia brasileira; mas tive a glória de
vê-la elevada às alturas de um programa político – proclamada como símbolo
e bandeira da oposição – ado tada e elo qüentemente defendida pelos
Montezuma, Limpo e Álvares Machado.
Se não me engano, foi o Exmo. sr. Montezuma, hoje visconde de
Jequitinhonha, quem deu ao nosso símbolo o nome, que largos anos conservou,
de – Bandeira das Franquezas Provinciais.
Democrata constitucional, eu procurei combater com toda a
energia da minha natureza o orientalismo da Corte, que, para dar arraz do
seu recente monarquismo, haviam os oligarcas restaurado.
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Um dos penhores que de sua conversão haviam oferecido os novos
ministros fora o res tabelecimento do beija-mão, que es tava em desuso
durante a menoridade.
Censurando uma tal ressurreição, eu qualifiquei o beija-mão
como um ato indigno do cidadão livre.
Este incidente de um dos meus discursos deu ocasião a uma
cena que dou idéia na correspondência que vou reproduzir, e que foi publicada no Jornal do Comércio de 6 de fevereiro de 1857:
Os monarquistas
“Na ausência do sr. Cristiano Benedito Ottoni, que atualmente viaja inspecionando os trabalhos do alinhamento da estrada de ferro de Pedro II, não posso deixar passar desapercebida a
publicação a pedido do Jornal do Comércio de hoje, na qual um sr.
monarquista puro exulta de prazer, a pretexto de haver o sr. C. B.
Otoni ultimamente beijado a mão a Sua Majestade o Imperador;
e, atribuindo este procedimento presente ao amadurecimento da idade,
comemora o Sr. monarquista puro a sábia política do falecido mar quês de Paraná.
“Começarei repelindo com desprezo a insinuação de que o
procedimento do sr. C. B. Ottoni em qualquer ato seu de deferência para com o chefe da nação possa ter sido pautado pela
sábia política do falecido marquês de Paraná.
“O sr. C. B. Ottoni nunca teve outras relações com o ilustre
morto senão as de vice-presidente da diretoria da estrada de ferro de D. Pedro II, como presidente do conselho de ministros, em
duas entrevistas a respeito do fundo de reserva da companhia; tendo tido o sr. C. B. Ottoni a felicidade de chamar o nobre marquês à
sua opinião em favor da criação do fundo de reserva, sem afetar a
garantia dos 7%.
“Seria, pois, conveniente que o mo nar quista puro explicasse como é que a políti ca sábia atuou sobre o sr. C. B. Otto ni.
“Os que têm feito fortuna especulando com as discórdias
civis, e que desejam continuar nesse modo de vida incomodar-se-ão acaso de ver o sr. C. B. Ottoni retirado das lutas políticas,
e prestando, com o auxílio dos seus honrados colegas da diretoria da estrada de ferro D. Pedro II, relevantíssimos serviços ao
país? Como quer que seja, informarei ao Sr. monarquista puro que
o sr. C. B. Ottoni desde 1839 tem tido muitas vezes a honra de se
achar perante Sua Majestade o Imperador e que o seu procedimento presente é pautado pelo seu procedimento anterior. Em
1848, por exemplo, o sr. C. B. Ottoni foi convidado pelo falecido
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visconde de Macaé, autorizado por Sua Majestade o Imperador,
para aceitar a pasta da Fazenda ou da Marinha no ministério de
que S. Exª era presidente. O convite foi dois dias discutido no
terreno do programa ministerial.
“O sr. C. B. Ottoni só entraria para o ministério comprometendo-se os seus colegas a restituir às assembléias provinciais as
faculdades de que farão elas inconstitucionalmente esbulhadas, a
pretexto de interpretação do ato adicional. Ousou propor que
fossem retirados do Conselho de Estado ordinário os mais proeminen tes chefes do Partido Conservador, a fim de que as sim
reconhecesse o país que a coroa depositava a necessária confiança
nos seus conselheiros responsáveis. As condições da aceitação da
pasta da Fazenda ou da Marinha, sobre que não se pudera chegar a
acordo, foram com toda a lealdade postas por escrito e entregues
ao falecido visconde, pelo qual foi o documento levado à augusta
presença de Sua Majestade o Imperador. Resolvida constitucionalmente a não entrada do sr. C. B. Ottoni para o ministério,
restava a S. S. o dever de ir apresentar a Sua Majestade o Imperador a homenagem de sua gratidão pela alta confiança com que
Sua Majestade o Imperador o havia honrado, permitindo que
fosse convidado para seu conselheiro oficial.
“Nessa audiência, que obteve, o procedimento do sr. C. B.
Ottoni foi igual ao procedimento presente. E posso acrescentar, estimando muito que isso dê prazer ao monarquista puro, que o sr. C.
B. Ottoni se retirou da presença imperial penhorado pelo gracioso
acolhimento que teve, dignando-se Sua Majestade louvá-lo pela
escrupulosa sinceridade do seu procedimento.
“Parte do que tenho referido está no domínio público, e por
isso devo crer que o Sr. monarquista puro nas suas histórias de beija-mão, pensou dirigir-se ao indivíduo que ora escreve este artigo, e que teve a infelicidade de censurar na Câmara dos Deputados em 1838 o restabelecimento do beija-mão. Não será esta a
primeira vez que, em razão da feliz solidariedade que entre nós
existe, tenha o sr. C. B. Ottoni remido os meus pecados.
“Considerando-me, pois, chamado também a contas pelo sr.
monarquista puro, vou ter a honra de explicar-me sobre esse objeto.
“Na sessão de 10 de maio de 1838, impugnando as tendências retrógradas do ministério de 19 de setembro de 1837, citei,
por exemplo, o restabelecimento do beija-mão, que estiveram em
desuso durante todo o tempo da menoridade, e que me parecia,
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como ainda hoje me parece, um uso oriental impróprio do cidadão
de um país livre.
“As poucas palavras que eu disse neste sentido foram abafadas pelos gritos de ordem e pelos insultos da polícia ou do partido ministerial, que preponderava nas galerias. Repeli com ener gia tão indecorosa manifestação, e, ofendido em meus brios e
dignidade, julguei que devia dar prova da sinceridade das minhas
opiniões não me sujeitando jamais ao uso que uma vez e tão
solenemente condenara. Afirmo ao sr. monarquista puro que tenho
sido fiel a este propósito. E, tendo tido a honra de comparecer
perante Sua Majestade o Imperador, já como vice-presidente da
Câmara dos Deputados em 1847, já como orador da deputação
que em nome da Câmara felicitou a Sua Majestade o Imperador
pelo nascimento de Sua Alteza o príncipe imperial, e já como
particular, tenho consciência de que em minhas palavras e no
meu procedimento tenho sabido conciliar a dignidade da minha
posição com o acatamento devido a tão augusta pessoa, que,
com os sentimentos elevados que lhe são co nhecidos, não é
possível que tenha levado a mal ver diante de si um homem em pé.
“Não seja, pois, o monarquista puro mais realista do que o
rei, e deixe-me em paz; mas, ainda que o não faça, não voltarei à
imprensa acerca deste assunto.
“Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1857. – T. B. Ottoni.”
De reação em reação temos penetrado tão longe pelas regiões
asiáticas que muitos espíritos refletidos hão de achar pequenina esta questão
de beija-mão.
Não o é em suas conseqüências relativamente a mim, se é certo,
como disse um jornal diário nesta corte, que ainda este ano contribuiu para
que se me fechassem as portas do Senado.
Para avaliar com critério um fato qualquer diz a boa hermenêutica que se devem considerar atentamente o tempo e as circunstâncias sob os
quais ocorreu.
Judicis officium est, ut res, ita tempora rerum.
Querere: quaesito tempore tutius eris.
O restabelecimento do beija-mão em 1837 delineava as feições de
uma política nova no país, e que nunca foi minha.
Sobre este objeto diz o sr. dr Justiniano José da Rocha, à pág. 32
de um interessante panfleto publicado em 1856 com o título – Ação, reação,
transação, verbis ibi:
“Apelamos para a recordação dos que então viviam e se achavam
na capital do Império: eles que digam que sensação imensa produziu na
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cidade, de exaltação em uns, de indignação em outros, de surpresa em todos,
quando se soube que na festividade da Cruz, à porta da igreja, diante de
numerosíssimo concurso, havia-se o regente inclinado e beijado a mão do
Imperador!”
Na sessão de 1839 conservou-se a oligarquia fiel ao seu programa.
Destruir os monumentos levantados ao progresso no primeiro
reinado e nos primeiros anos da menoridade – tal era o seu empenho.
Não escon diam o nefando propósito de compor um governo
arbitrário, sob o qual, associados ao Império dominassem a geração presente.
A reforma inconstitucional do ato adicional, promulgada com o
nome de interpretação, foi um dos seus mais atrevidos lanços de jogo.
Apóstolo das fraquezas provinciais, tendo fé no governo do
povo, por si mesmo, eu procurei por toda a sorte de embargos a semelhante
lei, que considero o maior dos erros da legislatura de 1838 a 1841.
Parecia-me que se devia antes alargar do que restringir as faculdades provinciais.
Acho ridículo que o ordenado de 150$ do carcereiro de uma aldeia
da província do Amazonas ou de outra qualquer que seja objeto de um
decreto imperial; que as províncias não possam designar os seus vigários e
oficiais da guarda nacional; que um ta belião da aldeia ou es cri vão dos
órfãos só possa ser nomeado na corte. É um modo de se escolher o pior e de
aumentar os meios de corrupção que tem o governo geral para seduzir os
representantes da nação.
No Jornal do Comércio de 11 de junho do ano de 1839 vem um dos
discursos em que, protestando contra a intitulada interpretação do ato adi cional, assim me exprimi.
Para melhor inteligência do meu discurso o faço preceder do
projeto depois lei de interpretação do ato adicional:
“A Assembléia Geral Legislativa decreta:
“Art. 1º A palavra municipal do art. 10 § 4º do ato adicional
compreende ambas as anteriores – polícia e economia – e a am bas estas se refere a cláusula final do mesmo artigo, precedendo
proposta das câmaras. A palavra polícia compreende a polícia
municipal administrativa somente e não a polícia judiciária.
“Art. 2º A faculdade de criar e suprimir empregos municipais e provinciais, concedida às assembléias de província pelo §
7º do art. 10 do ato adicional, somente diz res peito ao número
dos mesmos empregos, sem alteração da sua natureza e atribuições, quando forem estabelecidos por leis gerais, relativas a objetos sobre os quais não podem legislar as referidas assembléias.
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“Art. 3º o § 11 do mesmo art. 10 somente compreende aqueles
empregados provinciais cujas funções são relativas de província,
e os quais podem legislar as assembléias legislativas de província, e por maneira alguma aqueles que são criados por leis gerais
relativas a objetos de competência do Poder Legislativo geral.
“Art. 4º Na palavra magistrado, de que usa o art. 11 § 7º do
ato adicional, não se compreendem os membros das relações e
tribunais superiores.
“Art. 5º Na decretação da suspensão ou demissão dos magistrados procedem as assembléias provinciais como Tribunal de
Justiça. Somente, podem, portanto, impor tais penas em virtude
de queixa por crime de responsabilidade, a que elas estão impostas
por leis criminais anteriores, observando a forma de processo
para tais casos anteriormente estabelecida.
“Art. 6º O decreto de suspensão ou demissão deverá conter: 1º, o relatório do fato; 2º, a citação da lei em que o magistrado está incurso; 3º, uma suscinta exposição dos fundamentos ca pitais da decisão tomada.
“Art. 7º O art. 16 do ato adicional compreende implicitamente o caso em que o presidente da província negue a sanção a
um projeto por entender que ofende a Constituição do Império.
“Art. 8º As leis provinciais que forem opostas à interpretação dada nos artigos precedentes não se entendem revogadas pela
promulgação desta lei sem que expressamente o sejam por ato
do Pode Legislativo geral.
"Paço da Câmara dos Deputados, em 26 de setembro de
1838. – Paulino José Soares de Sousa – J. C. de Miranda Ribeiro – José
Clemente Pereira.
Jornal do Comércio de 4 de julho de 1839.
“O SR. OTTONI – Sr. pre sidente, levanto-me para sustentar o
requerimento do meu nobre colega o sr. Álvares Machado, que denunciou
conter o projeto incoerências, contradições e absurdos, por ser manifestamente contrário à Constituição e por envolver uma verdadeira reforma do ato
adicional, debaixo do mal fingido pretexto de interpretar alguns artigos.
“Antes, porém, de entrar nas provas em que baseio a minha opinião, seja-me lícito responder a uma censura do nobre deputado pela Bahia,
o ilustre sr. 3º secretário.
“Não é a suposição de que as luzes estejam só no lado da oposição o que nos obriga a abrir mais ampla discussão sobre este projeto.
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“O ano passado a oposição impôs-se completo silêncio, não teve
parte no debate desta lei; por isso tem mais obrigação de justificar o motivo
que determinou o seu procedimento nesta importante questão.
“Se isto é um dever imposto ao deputado em todos os casos, parece
de mais forte razão neste, em que se propõe modificar a Constituição do
Estado.
“É de rigorosa obrigação para o deputado vencido justificar o seu
voto perante a nação, perante a maioria da Casa. A oposição acha para justificar-se a ocasião ministrada pelo regimento: é esse, pois, o campo que escolho.
"Analisarei os diferentes artigos do projeto que se discute. O 1º
artigo dez [lê]. Na primeira parte deste artigo concordo em que está a única
doutrina que se pode qualificar como interpretação: vejo que diz o artigo
10, § 4º, na última parte, precedendo proposta das Câmaras, sem que, nem a
colocação gramatical, nem qualquer outra circunstância, nos induza a crer
que esta condição não compreende ambas as partes do 1º membro do parágrafo. Ora, se a última condição envolve tanto a polícia como a economia,
segue-se que a polícia de que se trata é somente a municipal, pois do contrário
puderam as câmaras fazer propostas sobre a polícia geral da província.
Vê-se, pois, a razão por que não impugno a primeira parte do art. 1º. Mas
não sei por que fatalidade, e para não haver um só artigo neste projeto que
não seja inconstitucional, foi se inventar a distinção que se acha na segunda
parte do artigo classificando a polícia municipal em judiciária e administrativa, e declarando que as assembléias provinciais não podem legislar sobre
polícia municipal judiciária.
“O Sr. Presidente – o Sr. Deputado está falando fora da ordem.
“O SR. OTTONI – Perdoe V. Exª eu pretendo mostrar que o pro jeto é todo contrário à Constituição, e por isso contraditório, absurdo e incoerente. Prosseguirei, portanto, consentindo V. Exª. Anteriormente ao ato adi cional já as províncias gozavam das garantias de legislar, por meio de suas
câmaras e conselhos gerais, sobre a polícia judiciária municipal: vejo que o
art. 169 da Constituição diz que uma lei regulamentar marcará o modo da
eleição das câmaras e a formação de suas posturas policiais: vejo que a
Assembléia Geral, desenvolvendo este artigo constitucional na Lei de 1º de
outubro de 1828, determinou no art. 71 [lê], que as posturas das câmaras
versariam também sobre a segurança pública e, como que não satisfeita
com esta declaração genérica decretou no art. 66 [lê], que as câmaras municipais podiam fazer as posturas contra injúrias e obcenidades.
“Ora, se isto não é o que se chama polícia judiciária municipal,
não sei o que possa ser.
“Por conseguinte, na inteligência do corpo legislativo, as câmaras
municipais podiam fazer essas posturas sobre a polícia judiciária, que os
conselhos gerais aprovavam para serem logo observadas. Os legisladores
constituintes que tinham de dar destino a estas atribuições dos conselhos
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gerais nada mais fizeram senão transpassá-las para as assembléias provinciais,
sem terem intenção de tirar o que aos municípios já se havia conferido. Se,
pois, é essa a inteligência da Assembléia Geral, como, sem uma manifesta
violação, não só do ato adicional, como do art. 169 da Constituição, se há de
admitir semelhante interpretação?
“Sr. presidente, chegou o tempo da reação, e não se contentam
os nobres deputados em querer parar em 1834: quer-se regressar de 24 para
trás. Por que nesse tempo não se achou tão perigoso dar às províncias o que
agora se lhes quer tirar? Quando tratou-se de reformar a Constituição foi
em conseqüência de um clamor geral de todos os ângulos do Império, porque
as províncias distantes oitocentas e mais léguas, com tantas necessidades,
tanta dificuldade de comunicações, não podiam dispensar por mais tempo
o desenvolvimento desse gérmen federativo, já consagrado na Constituição
do Estado. Entretanto a reação que apareceu ao tempo em que essa fatal
idéia do regresso foi proclamada não se contentou em destruir o trabalho
da câmara constituinte de 1834, mas que ir ainda muito para trás.
“Vamos ao art. 2º, antes de entrar na análise deste artigo, farei
uma observação: parece que até há receio de se dar às assembléias legislativas
provinciais o título que lhes compete. O artigo já somente as chama assembléias de província; daqui a pouco serão reduzidas a conselhos administrativos do governo. Outra observação que julgo dever fazer é relativa à invenção
feita de empregados gerais e empregados municipais gerais. Não posso deixar
de confessar que é uma distinção galante, para não chamar absurda. Nos
Estados Unidos existem, ou empregados federais, isto é, empregados da
União, ou empregados dos estados; creio que não há outra distinção. Tribunais federais e tribunais dos estados. Neste projeto, porém, há uma idéia inteiramente nova, e vem a ser empregados gerais municipais e empregados gerais
provinciais; parece que era o mesmo que dizer nacionais estrangeiros.
“Outra observação ainda. Dada a inteligência que o art. 2º estabelece para o § 7º do art. 10, isto é, de que a atribuição aí conferida às assembléias legislativas provinciais reduz-se a marcar o número dos tais empregados
gerais e municipais gerais, esse § 7º é a mais insignificante do ato adicional.
E, com efeito, se recorremos à classe dos empregados judiciais, os mais im portantes compreendidos neste § 7º são os juízes de direito; mas já pelo § 1º
do mesmo art. 10, podendo as assembléias provinciais legislar sobre a divisão
judiciária, isto é, podendo criar as comarcas que acharem conveniente, tinham
implicitamente o direito de marcar o número dos juízes de direito. Portanto, na classe judiciária nada trouxe o §7º, ou quase nada, que já não estivesse no §1º Na hierarquia eclesiástica os empregados compreendidos no § 7º
são os párocos; ora, cabendo já pelo mesmo §1º do artigo às assembléias
provinciais o número dos párocos. Vê-se, pois, que a inteligência dada pelo
artigo 2º do projeto reduz o § 7º do ar tigo a uma redundância, inuti lidade ou insignificância.

284 Paulo Bonavides e Roberto Amaral
“Ora, eu desejo que se confronte imparcialmente esta redundância,
inutilidade ou insignificância, a que se pretende reduzir o § 7º, com o que
disse anteontem o nobre ex-ministro da marinha. Revelou-nos S. Exª que
em uma conferência de seus amigos políticos, os do tempo em que se reformou a Constituição, S. Exª se pronunciou altamente contra este §7º do art.
10, por julgá-lo inadaptado às circunstâncias do país; que igual oposição lhe
fizeram outras personagens que afinal cederão; mas que enfim S. Exª, não
tendo podido convir em tal disposição, e tendo ela sido aprovada, tais es crúpulos lhe trouxera que até veio a votar contra a adoção do ato adicional. Se,
pois, o nobre ex-ministro nas suas conferências com seus amigos políticos
de então julgou tão importante esta doutrina que não admitiu transigência
alguma, apesar de cederem outras personagens, não devo eu desta circunstância concluir que na inteligência dos deputados constituintes o § 7º era
um dos mais importantes do ato adicional? Que o §7º não era uma inutilidade, porém sim disposição tão transcendente que a seu respeito não admitia
transigência alguma entre as personagens que aliás pareciam estar até ali de
inteligência e acordo? Esta declaração, de que tomei nota, me parece sumamente preciosa para demonstrar que a inteligência que se quer dar não é a
dos legisladores que o povo mandou a esta Casa com a missão especial de
criar um Poder Legislativo provincial e marcar-lhe atribuições.
"Entro agora na análise do § 7º, como está concebido. Creio que
quando a mesma lei a respeito dos mesmos objetos se exprime com os mesmos
termos parece que hermeneuticamente não se pode concluir senão que ela
quis decretar a mesma, idêntica disposição. Vejo que a Constituição no art. 15,
§ 16 determina. [Lê]: se, pois, a Constituição, marcando nossas atribuições
sobre a criação e supressão de empregos, usa das mesmas palavras com que
o ato adicional dá às assembléias provinciais o mesmo direito, como se
pode negar às assembléias provinciais fazer o mesmo direito, como se pode
negar às assembléias provinciais fazer o mesmo que nós aqui, tendo elas
legislação idêntica pelos mesmos próprios termos? Creio que esta identidade
de termos, tratando do mesmo objeto, significa a identidade de idéias que o
legislador quis exprimir. Sr. presidente, noto mais que ainda há pouco tempo
a Assembléia Geral se pronunciou em diferente modo. Aqui se legislou que
os oficiais da guarda nacional do município neutro fossem nomeados pelo
governo. Ora, se a assembléia não se julgou autorizada para legislar sobre a
guarda nacional senão no município neutro, é porque reconheceu que havia
atribuições de outro poder, que são as assembléias provinciais, a quem o
negócio está cometido nas províncias. A este respeito, todas as províncias,
ou a maioria delas, têm dado a mesma inteligência que a câmara e a Assembléia Geral têm dado. No Rio de Janeiro não se legislou sobre isto? Creio
mesmo que essa lei foi sancionada pelo nobre deputado o sr. Paulino, ou
pelo sr. ex-ministro da marinha. Se o nobre deputado foi quem sancionou
uma tal lei, já por este fato reconheceu que no § 7º do art. 10 está compreendida uma faculdade mais ampla do que a de marcar o número dos empre-
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gados. Como é que o nobre deputado teve de arredar-se de um voto tão
solene? Nessa ocasião devia ter examinado a natureza dessas atribuições
provinciais, e, com a vastidão de inteligência que tem o nobre deputado,
proceder na forma da Constituição. Eis a inteligência da maioria das assembléias provinciais da geral e dos próprios autores e defensores deste projeto,
e que todos estavam de acordo a dar a esse § 7º tal qual se acha nas suas
palavras. Como, pois, eu hei de convencer-me sem que apareçam razões
que destruam tantas e tão respeitáveis convicções? Como acreditar que este
artigo tem outra in teligência? São mis térios que não posso penetrar! A
comissão quando desenvolveu estas idéias estabeleceu, várias hipóteses e
diz: [Lê o parecer da comissão.]
“Sr. presidente, quanto à primeira hipótese, não acho inconveniente; declaro-o, com franqueza, apesar do que se possa dizer a este respeito. E,
se o inconveniente é real, o meio de o remediar é outro. Se de um artigo da
Constituição resultam inconvenientes, estes remedeiam-se reformando-o
pelos meios constitucionais, e não é de necessidade que seja este artigo por
isso interpretado con tra a literal disposição das suas palavras. Se acaso a
assembléia conhecesse que os códigos deviam ser uniformes no Império, e
o ato adicional determinasse o contrário, resultaria a obrigação de pedir ao
povo soberano a autoridade para reformar este artigo do ato adicional.
“Devia-se primeiramente provar que a inteligência não era esta;
pode haver inconvenientes, mas há o remédio, que é autorizar a Câmara
dos Deputados para removê-los: faça-se isso pelos mei os lega is e não
(permita-me dizer) revolucionariamente.
[O orador lê a 2ª, 3ª e 4ª hipóteses do pa recer da co missão, e, con cordando com as conclusões a este respeito, ainda insiste em fazer ver que os inconvenientes resultantes da primeira hipótese só podem ser removidos, se existem, reformando-se a Constituição, e passa ao art. 3º do projeto.]
“Sr. presidente, estabelece este art. 3º a mes ma distinção entre
empregados provinciais criados por leis gerais e empregados provinciais
por leis provinciais, e diz que só a respeito destas podem as assembléias
provinciais legislar quanto à nomeação etc. Eu já demonstrei que tal distinção não está no ato adicional; é assim creio poder concluir que também o
art. 3º é ofensivo da lei fundamental. Direi mais. O § 11 do art. 10 autorizou
as assembléi as provinciais para legislarem sobre os casos e o modo de
nomeação dos empregados provinciais, sem exceção alguma. [Lê.] Ora, é sabido que mesmo antes da reforma constitucional havia graves descontentamentos nas províncias, por ser preciso vir mendigar de tão longe à Corte a
nomeação de um juiz de direito, de um vigário, de um professor, de um es crivão etc.; e em 1831 a Assembléia Geral compenetrou-se da importância
destes inconvenientes, e convenceu-se da necessidade de pôr nas províncias
o remédio. Em conseqüência, na lei da regência se faz a primeira distinção
entre empregados gerais e provinciais, e se autorizou no art. 18 [lê] o que
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está hoje no § 7º e § 11 do art. 10 do ato adicional, os quais não são mais do
que uma cópia do que está na lei da regência, com pequenas modificações.
Como esta lei fosse interina, por vigorar somente durante a menoridade do
imperador, a Assembléia Geral quis fazer desta disposição uma legislação
permanente, e por isso é que vem o § 11 do art. 10. Mas os nobres deputados
dizem, e argumentarão que, se o § 11 concedesse aos presidentes a nomeação
dos juízes de direito, por exemplo, ficaria reformado o art. 102 da Constituição, que não foi julgado reformável.
“Esta razão prova de mais. Portanto, se o § 3º do art. 102 diz que
a nomeação do magistrado compete ao imperador, o § 4º também dá ao imperador o provimento dos mais empregos; e, se tal razão prevalecesse para
o 3º, devia também prevalecer para o § 4º: entretanto, eu creio que os nobres
deputados não quererão negar também às províncias, verbi gratia, o direito
de nomear os mestres de primeiras letras. A coarctada, pois, de artigos da
Constituição reformáveis, provando de mais, nenhum peso merece. A lei de
12 de outubro de 1832, ordenando aos eleitores que mandassem a esta Casa
deputados com faculdade para criar um Poder Legislativo provincial (tais
são suas expressões), virtualmente exigiu que o poder constituinte tivesse a
amplitude de investir o novo Poder Legislativo de tudo quanto podem ser
atribuições legislativas. Citarei mais alguns exemplos que mostram a debilidade da argumentação contrária. O art. 13 da Constituição delega todo o
Poder Legislativo às suas câmaras, com a sanção do Imperador: o art. 13
não foi julgado reformável, e seguir-se-ia daí que não tenham as assembléias
provinciais uma boa parte do Poder Legislativo!
“O art. 36 diz que a iniciativa sobre impostos é da exclusiva competência da Câmara dos Deputados; o art. 36 não foi julgado reformável: e
haverá quem negue às assembléias, não só o direito de iniciar, como o de
decretar impostos?
“Passarei agora ao art. 4º do projeto. Diz este artigo que na palavra
magistrado não se compreendem os membros da relação e tribunais superiores.
O ato adicional § 7º do art. 11 diz. [Lê.] Ora, à vista desta generalidade, só se
não compreenderão aqui os membros das relações e tribunais superiores se
eles não são magistrados; do contrário será também este artigo uma verdadeira reforma.
“Passemos ao art. 5º, que declara que as assembléias provinciais
procedem como tribunais de justiça quando decretam a suspensão ou demissão
do magistrado.
“Em primeiro lugar observarei que nunca li ou ouvi aplicar-se o
verbo, decretar para exprimir uma função de tribunal de justiça; e me parece
que, se o ato adicional quisesse converter em corpos judiciários as assembléias provinciais, diria, em vez de – com pete às assembléias provinciais
decretar a suspensão etc., – julgar os magistrados, aplicando-lhes a pena de
suspensão etc. A Constituição, porém, escolheu a frase legislativa ou admi-
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nistrativa, e sujeitou o termo judiciário. É dos Estados Unidos que se trans plantou para o Brasil esta disposição. Nos Estados Unidos (na Constituição
Federal, por exemplo) o Senado é declarado Tribunal de Justiça para julgar
todos os empregados públicos por causa política (impeachment), impondo a
pena de demissão e declarando a inabilitação para outros empregos. Entre tanto, a par desta disposição, que também reconhece a Constituição particular do estado de New York, vem aí outra disposição do § 13 da seção IV. É
esta disposição que está copiada no ato adicional. Dá a Constituição de
New York neste parágrafo às duas câmaras simultaneamente o direito de
decretar a demissão dos magistrados, cujos títulos lhes dão o direito de continuar enquanto bem servirem.
“A segunda parte deste artigo diz que as assembléias provinciais
só poderão impor a pena de suspensão ou demissão no caso de crimes a
que estas penas estejam impostas por leis criminais anteriores. Ora, permita-me V. Exª que eu combata esta parte do artigo com um princípio geral
consignado no parecer da comissão que propôs este projeto. [Lê.] Como,
pois com este princípio quis a comissão fazer dependentes das leis da
União um ato das assembléias provinciais? Não será isto tornar mancas e
imperfeitas suas atribuições? Não pode, por exemplo, a Assembléia Geral
por uma lei ordinária inutilizar completamente este artigo constitucional,
marcando para os crimes dos magistrados em todos os casos penas que não
sejam a suspensão ou a demissão? Vê-se, pois, que a conversão das assembléias provinciais em tribunais de justiça é mais uma inconstitucionalidade
do projeto.
“O art. 6º declara que o decreto da suspensão deve ser formulado
de uma maneira es pecial. Na ver dade, se as assembléias provinciais são
tribunais da União, pode esta marcar, não só das fórmulas do julgamento,
como as das sentenças; mas uma dificuldade acho eu, e consiste em que
pelo art. 11 [lê] compete às assembléias provinciais decretar seus regimentos com certas e determinadas exceções; acrescentar outras não é interpretar, é evidentemente reformar.
“Art. 7º [Lê] Dá aos presidentes o direito de sus pender os atos
legislativos que julgarem contrários à Constituição. Este artigo é o filho
querido do regresso, cujo originário autor, o sr. ex-ministro da Justiça, já assim
entendeu o ato adicional, e assim o mandou executar pelos seus presidentes.
Se ele governasse sempre, até bem podiam dispensar este artigo os mesmos
senhores apaixonados do regresso; mas, como po dem vir, e eu o espe ro,
administrações para quem a Constituição não seja letra morta, convinha
decretar-se a verdadeira inteligência, se dúvida pudesse haver a este respeito.
Eu me explico.
“O Ato Adicional, declarando o modo por que seriam submetidos
à sanção os atos legislativos provinciais, disse que os presidentes negariam
a sanção quando entendessem que esses atos não convinham ao bem da
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província. Talvez por uma espécie de Poder Legislativo, não quis a Constituição declarar hipóteses em que as assembléias provinciais fossem-lhes
contrárias em seus atos. Quis que a fórmula geral com que o presidente
negasse a sanção fosse com o pretexto de que as leis não sancionadas não
convinham aos interesses provinciais: assim também na Constituição, quan do supõe-se que o Imperador não dê a sanção a uma lei geral (e note-se que
pode em algum caso ser essa lei no juízo do Imperador contrária à Constituição) se diz que o fará pela fórmula cheia de cortesia: – O Imperador quer
meditar. No art. 15 do ato adicional estão, pois a regra e a fórmula geral para a
não sanção, quando as leis são pela primeira vez enviadas ao presidente.
“O art. 16, porém, é já para o caso de querer a Assembléia Provincial
por dois terços de votos fazer prevalecer sua opinião sobre a do presidente:
o ato adicional dá esse corretivo ao veto presidencial, mas estabelece duas
hipóteses, em que o presidente possa, a despeito do juízo da Assembléia
Geral. Diz o art. [Lê.] Conheceu o legislador que, se se desse ao presidente a
faculdade de suspender todos os atos legislativos provinciais em que se
pudessem achar pretextos de ofensivos dos interesses de outras províncias,
seria isto uma grande latitude dada ao executivo provincial: restringiu,
pois, o legislador essa suspensão ao caso único do § 8º do art. 10, isto é,
quanto à lei relativa à navegação, estrada, ou outra obra pública, que possa
trazer dano a outra província.
“Quanto à exceção relativa às leis que possam ofender os tratados,
bem se vê em primeiro lugar que ela se limita por sua natureza a poucas leis
provinciais, em segundo lugar que era um recurso indispensável aos delegados
do Poder Executivo Geral, que tem o direito exclusivo de fazer a guerra e a paz,
e de tratar com as nações estrangeiras. Se esta restrição não houvesse, poderia,
verbi gratia, uma província marítima decretar tais medidas que trouxessem inevitavelmente a guerra com alguma potência estrangeira. Mas se, além destas duas
exceções, tão restritas, tão limitadas, tão positivas, se vai ainda acrescentar uma,
e tão ampla como a que se acha consignada no artigo, me dirá V. Exª onde vão
as atribuições das assembléias provinciais, as suas garantias?.
...................................................................
...................................................................
...................
“Finalmente há o art. 8º [Lê] Já foi muito suficientemente provado
quanto ele é absurdo, quanto é contrário à Constituição: desnecessário é
ajuntar as minhas vozes às dos oradores que tão de espaço sobre esta matéria
falarão. Limitar-me-ei a dizer: “Aqui está o maior dos absurdos, a maior das
extravagâncias legislativas que tenham aparecido.”
“Determinar que certos atos legislativos das assembléias provinciais são contrários à Constituição, e na mesma lei determinar que ficam
em vigor esses atos, isto não se poderá aplicar senão, verbi gratia, como uma
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transação com uma província importante. Quando há fatos que parecem jus tificar boatos creio que não estamos inibidos nesta tribuna de apresentar
esses boatos. No projeto original oferecido pela comissão não apareceu este
artigo, com a declaração nova e muito curiosa: – Ficam em vigor as disposições
em contrário. Creio mesmo que este artigo, proposto na 2ª discussão, foi rejeitado, declarando-se a maioria da câmara contra tão cerebrina disposição; mas
boatos correrão de que a representação de Pernambuco estava muito mal satisfeita com a interpretação do ato adicional, porque ia revogar leis que estão
em vigor naquela província, que aquela representação supõe que têm feito
muito benefício, e que revogando se podiam causar abalos: diz-se mesmo
que o sr. ministro da Guerra não era alheio a esta opinião; que em conseqüência uma transação se fez, a fim de que se respeitassem essas leis que se
revogarão.
“Suponho que semelhante modo de proceder não é de maneira
alguma airoso à Câmara dos Deputados: ou a cousa convém ou não; mas
legislar-se com receio de certas influências, legislar-se por transações a res peito do Ato Adicional, a respeito da Constituição, não acho muito decoroso. Entretanto, como a minha razão não me subministra um só raciocínio
em apoio desta disposição, que acho extravagante, eis porque dou algum
crédito ao boato de que ela foi feita por transação; e, como em tudo e por
tudo sou adverso a transações, é uma razão de mais para que eu vote contra
a disposição do art. 8º, manifestamente absurda.
“Tenho dado em geral as razões em que me fundo para julgar
contraditório, absurdo, incoerente e anticonstitucional o projeto em discussão.
Voto, portanto, para que assim se julgue, e entrando ele em nova discussão
se emendem esses absurdos, incoerências, contradições, que resultaram de
sua inconstitucionalidade provada.”
Jornal do Comércio de 11 de junho de 1839.
VI
A MAIORIDADE

No meio destas lutas, chegamos ao ano da maioridade do Sr. D.
Pedro II – 1840.
O princípio de que o rei não pode fazer mal nunca esteve em
mais proveitoso relevo do que durante a menoridade do sr. D. Pedro II.
Em todo esse período os erros das câmaras, das regências, dos
regentes e dos ministros prejudicavam somente o elemento popular, de que
eram filhas essas entidades.
As desordens do primeiro reinado estavam em 1840 como que
apagadas da memória dos contemporâneos.
E as demasias do governo pessoal, que haviam acarretado a ani mada versão nacional contra o sr. D. Pedro I, completamente esquecidas.
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Apenas se estudava a história do passado na devota palinódia
que cantavam penitentes, e, batendo no peito, alguns corifeus (outrora) do
liberalismo.
Os realistas do bom velho tempo, evocados complacentemente
pelos novos conversos, batiam palmas na esperança de verem reerguidos os
altares da idolatria.
Acreditavam sinceramente que o prestígio da realeza havia de
reparar, como por encanto, os estragos produzidos pelo governo da plebe.
Contavam que seriam sufocadas para sempre nossas dissenções
intestinas, e que teríamos de desfrutar a idade do ouro.
Aplaudiam antecipadamente as festas natalícias com as chuvas
de graças e condecorações que são o seu inseparável cortejo.
E os oligarcas aproveitaram o tempo, procurando enraizar o seu
ominoso domínio, estudando a maneira de se fazerem homens necessários
e beneméritos do Império, na sua qualidade de restauradores da monarquia
e exclusivos devotos da boa causa.
Por sua parte, os liberais bem sabiam quanto terreno tinham
perdido nos últimos anos.
E nos seus apertos e embaraços sonhavam encarnar-se na monarquia, e iniciá-la no manejo honesto do governo.
Era o desideratum que havia falhado sob a regência e regentes
populares.
E por acordo universal apareceu a idéia de decretar-se um suprimento de idade para o jovem Imperador.
Opunha-se à Constituição, que é terminante no seu art. 121: “O
Imperador é menor até a idade de dezoito anos completos.”
Por esse pequeno embaraço não se deixavam prender os oligarcas.
Ao contrário, o seu plano confessado era aparelhar a máquina do
governo forte, para entregá-la nominalmente ao Imperador menino.
Em nome das simpatias que desafiava o órfão da nação, não eles
confiscando uma a uma as garantias consagradas no pacto fundamental.
Eram os preparativos do seu projeto de maioridade.
Mas, se a maioridade fosse iniciada em lei ordinária pelos liberais,
era quase certo que a lei seria combatida pelos conservadores em nome da
Constituição.
Da Constituição que eles acabavam de rasgar violentamente na
interpretação do ato adicional!
A maioridade só poderia ter o cunho da constitucionalidade se
fosse iniciada e decretada por essa oligarquia tenebrosa, que, apoiada no
poder e no dinheiro dos traficantes da costa d’ África, a cujas empresas se
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associara, começava, segundo a frase de um aproveitado neófito, a plantar
na corte o seu futuro.
E que, posta à margem a Constituição, preparava ousadamente
as máquinas de guerra que deviam assegurar-lhes, e de fato lhes asseguraram,
o domínio em nome do sr. D. Pedro II.
O Par tido Libe ral ha via re conhecido o gravíssimo pe rigo da
situação.
A verdade do sistema constitucional estava ameaçada pela trama
oligárquica.
A lei da interpretação antes da anulação do Ato Adicional era a
precursora da lei inconstitucional de 3 de dezembro de de 1841, da restauração inconstitucional do Conselho de Estado, e das mais armadilhas legislativas que confiscarão as liberdades públicas em proveito da oligarquia.
E que fizeram a desgraça e selaram o opróbrio do presente reinado.
A escolha do liberalismo verdadeiro é a escola da legalidade e da
ordem bem entendida.Mas cumpre confessar que circunstâncias se dão em
que a letra da lei mata e o espírito vivifica.
"Para aproveitar-se uma ocasião fugitiva de fazer o bem do
país, diz Jefferson, é lícito ir além da Constituição. Nestes casos, os
representantes da nação, se interpretam bem as necessidades
públi cas, devem pres cindir de sutileza me tafísicas, e, ar riscando-se como fiéis mandatários, pedir depois à soberania nacional
um bill de indenidade. Se o fato praticado é verdadeiramente útil
e honesto, a nação não desaprovará o procedimento dos seus
mandatários, e o bill de indenidade, tornando mais salientes os tra ços da separação da linha dos poderes, longe de enfraquecer,
consolidará a Constituição."
De conformidade com a sã doutrina que acabo de citar, justificados
se devem considerar os liberais brasileiros se, na deplorável situação que
está descrita, apelarão para um Golpe de Estado parlamentar, proclamando, apesar da Constituição, a maioridade do Imperador, e procurando identificar com a glória do reinado a salvação das garantias constitucionais.
Pensavam os liberais que Sua Majestade o Imperador podia ser o
instrumento providencial que fizesse resvalar o golpe liberticida e quebrar
as tábuas de proscrição das garantias constitucionais.
Oferecendo o seu apoio ao Imperador menor, os liberais eram
sinceros e procuravam assim dirigir no sentido dos seus princípios a política
do Segundo Reinado. Não tinham pensamento reservado. Estava longe da
idéia dos liberais brasileiros o exemplo dessa oposição famosa que, como
diz H. Heine, durante a restauração protestou em França que se contentava
com a carta, que depois da revolução de julho alardeava ter representado
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quinze anos uma farsa, que aliás continuava, fazendo-se com visível ironia
e manifesta repugnância, comparsa da realeza.
Eram uníssonos. No dia 2 de dezembro de 1838, na cidade do
Serro; os conservadores faziam a festa de partido, em que os liberais nada
tinham que ver.
E no meio dos seus cantares estourou en tre eles a pro fecia da
maioridade, por parte de um liberal, como símbolo e bandeira de todo o
partido liberal do império.
Empunha o cetro teu, oh! majestade!
Esmaga o nepotismo, a prepotência,
O regresso, o terror, a iniqüidade.
Que seja, o filho, oh! queira a Providência!
O defensor, o herói da liberdade,
Bem como o pai o foi da independência
Assim acabava um soneto recitado por meu falecido irmão, o sr.
Honório Benedito Otoni, no teatro levantado pelos conservadores, e onde
eles julgavam estar sós.
Nesta disposição dos espíritos abriu-se a sessão legislativa em
1840.
Uma associação se formou com o compromisso confessado de se
levar a efeito a maioridade.
Creio que o primeiro motor da idéia foi o senador Alencar, em
cuja casa a associação celebrou todas as suas sessões.
Quatorze éramos os confederados, seis senadores e oito deputados.
Entre os senadores contavam-se Vergueiro, José Bento e Alencar;
entre os deputados dois Andradas e Marinho, além de um ilustre veterano
da independência, que tivera a prioridade da idéia, propondo-a dois anos
antes em casa de Álvares Machado. Além do meu humilde nome só me
considero autorizado para declinar os daqueles que já pertencem à história.
Com os fins confessados, a medida só podia atingir o seu alvo se
obtivéssemos previamente o acordo e a benevolência do Imperador.
Neste pressuposto, deliberou-se na primeira sessão, antes de
tudo, sondar o ânimo de Sua Majestade.
Os Andradas ficaram encarregados de o fazer por intermédio de
pessoas alto colocadas, e que tinham acesso junto de Sua Majestade.
Deliberou-se mesmo que a fórmula missiva, que devia reduzir-se
a estes restritos termos:
“Os Andradas e seus amigos desejam fazer decretar pelo corpo
legislativo a maioridade de Vossa Majestade Imperial; mas nada iniciaram
sem o consentimento de Vossa Majestade Imperial.”
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“Quero e estimo muito que esse negócio seja realizado pelos Andradas e
seus amigos.
”Tal a resposta imperial que trouxe a Antônio Carlos um dos
embaixadores. Era o gentil-homem Bento Antônio Vahia, que no dia 2 de
dezembro desse mesmo ano, em remuneração do serviço que prestou ao
clube maiorista, foi despachado conde de Sarapuí.
O gentil-homem Vahia teve por colega na delicada missão que se
lhe confiou outro cavaleiro de igual hierarquia, e que também foi despachado
titular no mesmo dia.
Além destes, um dos deputados confederados para a maioridade
estava encarregado de visitar repetidas vezes o palácio de São Cristóvão,
para se assegurar das boas disposições do Imperador.
Desde que tivemos o assentimento imperial metemos mãos à obra.
Discutiu-se na reunião um projeto de maioridade desde já acompanhado com diversas providências, e entre elas a criação de um Conselho de
Estado.
Por pouco que esta medida era o pomo da discórdia no clube
maiorista.
Já expliquei em outra parte a importância que dou ao art. 32 do
ato adicional. Foi no meu entender uma grande concessão às idéias democráticas e anulou completamente o Poder Moderador. O falecido monsenhor
Marinho tinha as mesmas idéias.
Era, pois, impossível que nos sujeitássemos a advogar nas câmaras
um projeto que contrariava nossas mais queridas aspirações.
Marinho era um aliado prestimoso, de quem o clube não podia
prescindir.
Por consideração para com ele e bondade para comigo, o clube
deliberou destacar as duas idéias e apresentá-las em projetos separados – maioridade e Conselho de Estado.
Assim trabalhávamos unanimemente para a maioridade, e nos
separaríamos segundo a convicção de cada um na lei do Conselho de Estado.
Os dois projetos gerais foram redigidos na reunião em o dia 12 de
maio de 1840 e no dia seguinte foram submetidos à consideração do Senado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA DECLARAR A MAIORIDADE

Sessão em 13 de maio de 1840
“Artigo único. O sr. D. Pedro II, imperador constitucional e
defensor perpétuo do Brasil, é declarado maior desde já.
Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcanti de Albuquerque. –
José Martiniano de Alencar. – Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque. –
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José Bento Ferreira de Melo. – Antônio Pedro da Costa Ferreira. – Manuel Inácio
de Melo e Sousa.”
Tinha-se deliberado no clube solicitar para o projeto da maioridade a assinatura do marquês de Paranaguá, que se inculcava o monarquista
por excelência, mas que não comungava com a oligarquia. O marquês declarou
que não assinava, mas comprometeu-se a advogar sua adoção na tribuna,
como efetivamente o fez, apesar de não ter sido a doutrina impugnada.
Enquanto pendia de decisão do Senado o projeto de maioridade,
o deputado Carneiro Leão, para melhor fazer pressão sobre a câmara vitalícia,
motivou na câmara temporária um projeto de reforma da Constituição, autorizando os eleitores da seguinte legislatura a darem poderes constituintes aos
novos deputados para reformarem o art. 121, que marca a época da maioridade do monarca.
A discussão abriu-se; e, como tenho já exposto meus princípios e
modo de encarar a questão, está claro qual terá sido o meu procedimento
nesta eventualidade.
Quando oradores distintos trouxeram para o campo da argumentação sutilezas metafísicas, e pretenderam provar que a dispensa da
idade imperial cabia nas faculdades ordinárias da legislatura, os princípios
puderam mais no seu espírito do que a consideração que eu tributava e
tributo ainda às ilustrações que assim se enunciavam.
No Jornal do Comércio de 18 de julho de 1940 vem o discurso em
que mais detalhadamente me expliquei a respeito.
Disse eu:
“Sr. presidente, eu estava resolvido a não tomar parte no presente
debate, porque oradores muito abalizados já de antemão se haviam empenhado, mesmo antes de começar a discussão do projeto, em analisá-lo e haviam
anunciado a in tenção em que estavam de fazê-lo, como têm fe ito, com
profundidade de conhecimentos e de ilustração, que eu nem de longe poderei
imitar.
“Entretanto, sr. presidente, fui obrigado a pedir a palavra, provocado pelo nobre deputado 2º secretário, chamado a terreiro e interrogado
sobre minhas opiniões antigas a este respeito; fui por conseqüência forçado
a pedir a palavra para tomar parte na presente discussão: entrarei, pois,
nela, e serei o mais resumido que for possível, dando a minha opinião a respeito
do projeto, a respeito de alguns tópicos que se têm aventado nesta Casa, e
algumas respostas às observações que têm aparecido.
“Sr. presidente, eu voto contra o projeto que está em discussão
porque é inteiramente inútil e não preenche os fins que se diz ter em vista
com a sua apresentação. Quer o projeto quer os eleitores que têm de nomear
os deputados da legislatura que há de começar em 1842 lhes confiram nas
procurações especial faculdade para reformar a Constituição no artigo que
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diz respeito ao termo da menoridade do monarca: entretanto, sr. presidente,
a legislatura de 1842, na forma da Constituição, está convocada desde o dia
3 de junho; e na forma da lei de 29 de julho de 1828 no § 1º, no prazo de seis
meses, contados da época em que o decreto da convocação chegar às diferentes províncias, as eleições devem estar ultimadas. É verdade que S. Exª o
sr. ministro da Justiça já declarou no Senado que havia recomendado aos
presidentes das províncias que tivessem em consideração na execução da
lei o projeto que se achava no Senado, espaçando as eleições.
“Mas, sr. presidente, nem a intenção do governo, segundo se
expressou o ministro da Justiça, era que se espaçasse contra a lei o prazo
das eleições além de seis meses, nem as circunstâncias atuais são hoje aquelas
sob as quais fez esta declaração o sr. ministro da Justiça.
“Quase dois meses são passados da convocação restam, portanto, apenas quatro meses, dentro dos quais se tem de ultimar as eleições nas
províncias mais longínquas, como o Pará e Mato Grosso. Por conseqüência,
será possível que esta lei que discutimos chegue a estas províncias antes de
se fazerem as eleições? Evidentemente é impossível. O espaçamento das
eleições acaba de ser rejeitado na câmara vitalícia, tendo-se voltado ali, não
só contra o artigo que determina que as eleições se não façam senão no ano
de 1841, como contra todas as outras providências, à exceção de uma, que
se achavam consignadas naquele projeto. Por conseqüência, já o Senado in terpôs a sua opinião a respeito do espaçamento da eleição; e, se o curto prazo marcado pela Constituição e pela lei regulamentar respectiva não permite que, ainda no caso de passar o projeto que se acha em discussão pelos
trâmites exigidos na Constituição, chegue ele a tempo de poderem os eleitores conferir poderes especiais aos deputados da seguinte legislatura, é evi dente que o projeto é inteiramente ocioso, é inútil. Nem vejo razão para que
nos ocupemos de um projeto que não preenche os fins a que se destina.
“É verdade que o nobre autor do projeto e os nobres deputados
que o defenderão, advogarão na Casa o espaçamento das eleições; mas eu
tenho de lamentar uma contradição bem flagrante a este respeito, e é que os
aliados dos nobres deputados defensores do projeto, que formam a maioria
no Senado, não fizessem passar ali o espaçamento das eleições! Os aliados
do Ministério atual, os aliados do nobre deputado autor do projeto, já de
antemão haviam declarado no Senado que não queriam este projeto. Ora, à
vista destes sucessos, eu bem podia capitular este projeto como uma alicantina par lamentar, tendente unicamente a fazer cair na outra Câmara,
como já se disse, outro projeto que se temia.
“Sr. presidente, os nobres defensores do projeto parece que hoje
tomam o conselho que Filipe II dava aos estadistas; dizia este monarca que
o homem político devia constantemente voltar as costas para o alvo a que
pretendia chegar, e que devia proceder como os remadores, que, sentados
nos seus bancos, voltam as costas para onde a força de seus braços impele a
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embarcação. Sem dúvida, à vista do sucesso ocorrido na outra Câmara, de
se rejeitar o espaçamento, à vista da impossibilidade em que estamos de
que tenha lugar, pela reforma exigida no projeto, a maioridade, é evidente
que os defensores do projeto, conforme Felipe II aconselha aos estadistas
que procedam, fazem como os remadores; voltam as costas para o alvo a
que pretendem atingir; mas remam para ele. Os nobres defensores do projeto
voltam prudentemente a cara para S. Cristovão, mas remam para a rua dos
Arcos. (Risadas e apoiados.)
“Sr. presidente, a isto poderia eu limitar-me pelo que diz respeito ao projeto; na Casa tem-se já discutido suficientemente qual o meio de fa zer terminar o provisório atual, qual o meio mais conveniente e constitucional para elevar-se ao trono o sr. D. Pedro II; o nobre deputado pela província de Minas Gerais, fazendo ver que a idade de 18 anos é a mais apropriada em geral para terminar a menoridade, entretanto votam pelo projeto.
“Se a idade de 18 anos é a mais apropriada para terminar a me noridade do monarca, por que a razão votam os nobres deputados por um
projeto que tende a encurtar este prazo, que os nobres deputados revela as
suas convicções, revela que os nobres deputados estão persuadidos, à vista
da marcha dos negócios públicos, que não é mais possível que o mesmo
braço que hoje dirige o leme do estado continue. (Apoiados.)
“Sr. presidente, eu entro com alguma dificuldade nesta questão,
porque tem alguma coisa de pessoal a respeito da vontade irresponsável.
Mas em primeiro lugar eu vejo que a Constituição declara irresponsável o
regente, não o declara inviolável; por conseqüência, permite que se discuta
o seu comportamento: em segundo lugar tenho os precedentes dos nobres
deputados que hoje formam a maioria. (Apoiados.) Constantemente na legislatura passada se discutiu a maneira mais ou menos constitucional por que
a vontade irresponsável de então se dirigiu no exercício do seu alto emprego.
...................................................................
...................................................................
“Ora, sr. presidente, à vista destas considerações e de todas que
resultam dos fatos que expus, fatos não meus, não do lado a que pertenço,
mas de outras pessoas que têm estado em contato com o governo atual, não
resulta que estamos nas circunstâncias as mais melindrosas e delicadas em
que o país talvez se tenha achado, e que será preciso alguma me dida que
remova os males que nos estão iminentes? Creio que destas observações
evidentemente se conclui a conveniência de decretar-se a maioridade do
monarca, e que somente pela maioridade do monarca podem cessar-se os
males públicos.
Portanto, se a decretação desta medida não pode ter lugar pelos
meios que o projeto indica, e se, ainda que pudesse ter lugar, não sei se nossos
males admitem uma demora de dois anos.
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“Os Srs. Quadros Aranha e Andrada: – Apoiado.
“O SR. OTTONI: – … creio que nestas circunstâncias deveria a
câmara, quando se apresentasse um projeto dispensando os anos que restam
para completar-se a maioridade do monarca, deveria sem dúvida tomar
sobre si a responsabilidade que desse seu ato pudesse provir e decretar a
dispensa.
“Sr. presidente, eu não pretendo entrar na discussão da constitucionalidade do art. 121 da Constituição. Entretanto, as minhas opiniões a
este respeito estão consignadas em um discurso que o nobre deputado pela
província de Minas Gerais teve a bondade de trazer à Casa; e a câmara há
de permitir que eu leia duas linhas desse discurso, onde bem expressamente
se dá a entender qual é minha opinião. Eu disse na Assembléia Legislativa
provincial de Minas Gerais, tratando de um artigo que está nas circunstâncias
do art. 121 da Constituição: “Se o artigo da Constituição (o que exige a ida de
de 25 anos para o pa rente mais pró ximo do Imperador poder as sumir a
regência) não tem caráter de constitucional, então não há na Constituição
alguma disposição que seja constitucional, e tudo está à discrição e mercê
da Assembléia Geral Legislativa.”
“Sr. presidente, a consideração que mais tem influído no meu
espírito para emitir este voto, e que ainda hoje me obriga a sustentar esta
minha opinião, apesar de meus argumentos tão luminosos que têm sido
apresentados pelos senhores do meu lado, e apesar de ter sido discutida
com tanto saber a questão da constitucionalidade do artigo; a consideração
de conveniência, digo, que me obrigou e me obriga a insistir nesta opinião
que professo é o receio de que a Assembléia Geral abuse de um precedente
desta natureza, e queira reformar outros artigos da Constituição a pretexto
de que não são constitucionais. Foi sempre a minha opinião que era constitucional tudo que estava na Constituição, mesmo apesar do disposto no art.
178. Se nós formos querer entender literalmente o art. 178 da Constituição,
achar-nos-emos a respeito de quase todos os artigos nos mesmos embaraços
em que se tem achado os oradores do lado oposto, para responder aos argumentos dos oradores do lado a que pertenço, que sustentam que o artigo
não é constitucional.“Quando se tratou da reforma do ato adicional e em
outras ocasiões tenho-me pronunciado contra a onipotência parlamentar;
tenho declarado que devemos considerar constitucional tudo que existe na
Constituição, não obstante a letra do art. 178, e que nunca devíamos admitir
reforma de um artigo da Constituição a pretexto de que não era disposição
constitucional, pelos inconvenientes e abusos que daqui podem originar-se.
Por conseqüência, quando aparecer o projeto de maioridade de Sua Majestade, o Imperador, eu votarei por ele, mas pela razão de sua conveniência
(apoiados), pondo de parte a questão de constitucionalidade; porque, segundo
os meus princípios, em certas circunstâncias e ocasiões, pode o executor das
leis e da Constituição tomar sob sua responsabilidade o não proceder intei-
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ramente de acordo com a letra e mesmo espírito da lei, quando motivos
muito poderosos justificam este seu procedimento. Diga a minha opinião
francamente, e quando aparecer em discussão na Casa um projeto a este
respeito tomarei francamente sobre mim a responsabilidade, e direi à nação: “A minha convicção me diz que este artigo é constitucional; eu tenho
receio de que a Assembléia Geral entre na discussão de quais são os artigos
constitucionais e de quais não o são; entretanto o governo atual pela maneira por que procede abisma a nação: o meio constitucional que simpatizaria
mais com meus princípios, e que se acha consagrado na Constituição, é inexeqüível, porque não cabe no tempo; e, quando não seja inexeqüível, trará em resultado tomar-se a medida daqui a dois anos, quando a nação precisa de re médio imediato, quando dois anos são bastantes talvez, ou antes quando
dois são bastantes de certo para acabar-se de perder a nação.”
“Nestas circunstâncias, eu, posto aqui por meus constituintes
para velar na guarda da Constituição das leis, tomo sobre mim esta responsabilidade de emitir um voto, não no rigor dos meus princípios, não muito
de acordo com os meus princípios, mas porque as circunstâncias da nação o
exigem.
“À vis ta desta declaração franca e leal, os meus cons tituintes
decidirão se obrei bem ou mal; eles, ou me darão o bill de indenidade, ou,
lançando-me fora dos bancos desta casa, manifestarão que desaprovam e
que censuram o meu procedimento.
“Sr. presidente, creio que, se a legislatura brasileira, chegada à época
da maioridade, dissesse ao Brasil: “Eis aqui a Constituição com o art. 121 intato;
entendi que este artigo era constitucional e tive escrúpulos (apesar de que o
povo lhe podia responder: “Não tiveste tanto escrúpulo quando trataste de
reformar o ato adicional!!.” Mas quero por isto de parte), tive escrúpulos de
tocar neste artigo, que julguei constitucional, entendido restritamente; entrego-vos, portanto, a Constituição nesta parte ao menos do art. 121 intacta. Mas o
Rio Grande perdeu-se, a conflagração continua em todo o orbe brasileiro; a
bancarrota bate à porta; e entretanto não pudemos evitar isto, porque o regente,
que tomou posse no ano de 1838, tinha direito adquirido, como nos disse um
ilustre jurisconsulto ontem, a governar o Brasil por quatro anos; e, como nos
disse outro nobre deputado de Pernambuco hoje, porque a Câmara dos
Deputados, ou os deputados adquirirão o direito de ser deputados por quatro
anos, e, se acaso a maioridade do monarca tiver lugar desde já, postergam-se os
nossos direitos adquiridos, pode haver alguma dissolução, e nós perdemos
o di reito de ser deputados por quatro anos. (Risadas.)
“Creio, sr. presidente, que o povo brasileiro em tais circunstâncias
não aplaudiria certamente o nosso respeito pelo art. 121 da Constituição;
pelo contrário estou persuadido que o povo aplaudiria aqueles que, posto
não estivessem convencidos de que cabia, nas atribuições da Assembléia
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Geral a medida de que falo, contudo tinham lhe dado seu voto, por julgarem
que as circunstâncias assim exigiam.
“Tem-se, sr. presidente, argumentado muito com os defeitos das
regências, tem-se querido persuadir que todos os nossos males nascem da
falta de prestígio que acompanha ordinariamente a estes governos.
“Sr. presidente, eu estou intimamente convencido de que os inconvenientes que têm sido apresentados nesta casa como próprios das me noridades e dos governos regenciais têm lugar especialmente nas monarquias
absolutas; não entendo, portanto, que seja da construção e da organização
do governo durante a menoridade que nasçam nossos males; nascerão, sim,
do desacerto da escolha. Eu estou persuadido de que, se os votos dos cidadãos brasileiros tivessem colocado no alto posto de regente a um indivíduo
que compreendesse bem o elevado daquela posição, a um indivíduo que
tratasse de corresponder à expectativa de seus concidadãos, esses decantados inconvenientes da fraqueza das regências não teriam aparecido, embora, sr.
presidente, os votos dos cidadãos fossem procurar em uma fábrica de velas
o filho do proprietário; se sucedesse que esse homem, pelo voto de seus
concidadãos, assim tirado da obscuridade, fosse um Franklin, não seria por falta
de prestígio que ele deixaria de cumprir os elevados deveres de sua posição.
“Terei de dizer mais algumas verdades, bem que triviais; entretanto eu julgo-me obrigado a dizê-las.
“Eu confio muito em que o prestígio da realeza contribuirá com
alguma coisa para melhorar as dificuldades do governo; entretanto não
entendo que o prestígio que cerca o trono do sr. D. Pedro II venha de que
seus antepassados, desde séculos muito remotos, ocupassem tronos da Europa.
“Sr. presidente, o prestígio do s. D. Pedro II nasce do campo da
aclamação, onde seu pai foi acla mado Imperador do Brasil, não porque
descendesse de uma antiga linhagem de reis da Europa, mas porque,
compreendendo bem as necessidades do Brasil, pôs-se à frente da nossa
independência, e soltou nas margens do Ipiranga esse grito famoso: – Independência ou morte! – Se acaso sucedesse que, em vez de ser o primeiro
Imperador do Brasil, descendesse da casa de Bragança, quem se pôs à frente
deste movimento verdadeiramente nacional, que nos elevou à categoria de
nação, fosse outro herói, como João Fernandes Vieira, e a nação tivesse colocado
a coroa sobre a sua cabeça, o sr. D. Pedro II, descendesse desse outro herói, e
não do filho dos reis, não teria menos prestígio. (Sussurro de reprovação.) O
prestígio do sr. D. Pedro II nasce da Constituição e da aclamação, pela qual
o povo elevou o primeiro Imperador ao trono que ele tinha erigido.
“Passarei agora a responder, ainda que mui levemente, a alguns
dos tópicos do discurso do nobre deputado que me precedeu.
“Muito sinto que o nobre deputado se tivesse retirado da Casa,
mas, como estou pronto a repetir quando S. Exa estiver presente o que vou
agora dizer à câmara, não se tornará como falta de generosidade de minha
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parte falar pela maneira por que o vou fazer; porque seria na verdade falta
de generosidade da minha parte censurar no ilustre deputado ausente uma
contradição flagrante se eu não estivesse resolvido a dizer o mesmo em
qualquer ocasião em que o nobre deputado possa defender-se.
“O nobre deputado começou o seu discurso declarando que não
queria arriscar a inexperiência dos primeiros anos do Imperador.
“Ora, pergunto ao ilustre deputado: “O Imperador ficaria mais
moço, ficaria mais inexperiente, de 25 de maio de 1837 para cá? Desejava
que o nobre deputado me respondesse a isso, porque, segundo vejo no Correio
Official do dia 26 de maio de 1837, o nobre deputado de Pernambuco,
ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, que acabou de falar, foi um dos dez
membros desta Casa que apoiaram um projeto do sr. deputado Vieira Souto
propondo por uma lei ordinária a maioridade de Sua Majestade o Imperador. (Apoiados.) Eis o que diz o Correio Official de 26 de maio de 1837. [Lê.]
“Alguns Srs. Deputados – Não há a menor dúvida.
“O SR. OTTONI – Por conseqüência, desejava que o nobre deputado atendesse bem para isto, e me dissesse se em 1840 o imperador era
mais jovem, mais inexperiente do que em 1837. (Apoiados e risadas.)
“Mas, sr. presidente, talvez em 1837 existisse com muito mais
verdade o que o nobre deputado pela província de Minas Gerais nos quer
atribuir hoje. O nobre deputado disse-nos que quer-se a maioridade porque
se tem fome de poder. Em 1837, quando o jovem monarca não era jovem,
não era inexperiente, por que razão se davam estes votos? Porque se tinha
fome de poder, segundo os princípios do nobre deputado pela província de
Minas Gerais aplicados à oposição atual.
“Eu não cito, senhores, os nomes dos dez deputados que votaram desta maneira, porque alguns se têm pronunciado coerentemente com
suas opiniões de então e outros ainda se não enunciaram na Casa; e não
quero incorrer na mesma censura que fiz ao nobre deputado pela província de
Minas Gerais, de querer achar contradição antes de os deputados emitirem
suas opiniões.
“O nobre deputado de Pernambuco, ex-ministro dos Negócios
Estrangeiros, fez duas distinções entre mudanças de princípios que se tinham
professado no verdor dos anos, quando liberais, e quando o não eram.
Quando os princípios professados por alguém no verdor dos anos são liberais
esse nobre deputado justifica a mudança; mas disse que o nobre deputado
pela província de S. Paulo, o sr. Álvares Machado incorre em grave censura,
porque mudou os princípios professados no verdor dos anos para princípios
menos liberais atualmente. Entretanto a demonstração disto cifra-se na
conduta do nobre deputado em 1837. De modo que agora é que sei que o
meu nobre amigo em 1837 estava no verdor dos anos. (Apoiados e risadas.)
Mas creio que o nobre deputado não estava nas circunstâncias mencionadas;
não mudou suas opiniões liberais para opiniões menos liberais; nem mudou
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de opiniões que eram menos liberais para as opiniões que o nobre deputado
em outras ocasiões disse que são republicanas.
“Mas, sr. presidente, o nobre deputado, que acha o meu nobre
amigo de São Paulo corcunda, achou uma co isa que ninguém sa bia; e a
reputação de que goza o sr. Álvares Machado como patriota, como amigo
das instituições, como amigo do progresso na ordem, é uma reputação bem
estabelecida. (Apoiados.) Primeiramente, não sei que agora de maneira alguma
possa estar em contradição com os princípios que tão profundamente tem
defendido por tão longos anos (apoiados); em segundo lugar, o nobre deputado, que censurou tanto esta incoerência, é o mesmo que votou também
nesta Casa pela adoção do ato adicional, e vem nos dizer que o ato adicional
é ilegal, que a Câmara constituída em 1834 não tinha poderes para reformar
a Constituição independentemente do Senado.
“Eu não entrarei nesta questão, porque foi ventilada na Casa
com muita sabedoria; apresentaram-se argumentos tirados da letra e espírito da Constituição e índole do sistema representativo, principalmente em
um país cujo dogma fundamental é a soberania nacional. Argumentou-se
nesta Casa com considerações deduzidas deste princípio, que o único poder
que estava competentemente autorizado para modificar o pacto social era
a Câmara dos Deputados, que tinha recebido do povo especial autoridade
para fazer esta modificação. Não preciso entrar nesta questão, que foi muito
bem decidida nesta casa, depois de uma discussão muito luminosa; mas
entretanto o nobre deputado que estava persuadido que era nulo o ato adicional, não sei como justificará o seu voto a favor da adoção do projeto.
“O Sr. Quadros Aranha – Apoiado.
“O SR. OTTONI – … quando podia ter outros argumen tos
para rejeitar o ato adicional, os quais vou mencionar, porque podem ofe recer outras provas da incoerência do nobre deputado. O nobre deputado
podia rejeitar o ato adicional por não terem passado muitas idéias suas e de
pessoas com quem estava intimamente ligado, querendo que os presidentes não
fossem nomeados pelo Imperador, mas pelos eleitores das províncias, em
listas tríplices. (Apoi ados.) Outros argumentos des ta natureza poderia o
nobre deputado apresentar como fundamento para rejeitar o ato adicional;
mas desprezou todos esses argumentos, votou pela adoção do ato adicional, e agora nos vem dizer que o ato adicional é nulo, porque a Câmara dos
Deputados não o podia decretar sem o concurso do Senado. Declarou-nos
também o ilustre deputado que a lei da regência é constitucional, e que, sendo
constitucional, não podia ser alterada por lei ordinária; entretanto, durante
o tempo em que o sr. deputado fez parte do seu Ministério pediram-se mo dificações à lei da regência, como autorização para o governo dar anistia.
(Apoiados.) Entretanto o nobre deputado se esqueceu disto.
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“Passo agora a responder as observações de um nobre deputado
que foi presidente de Minas Ge rais, e na mes ma ocasião res ponderei a
outros argumentos que até aqui não tenho tomado em consideração.
“O nobre deputado pela província de Minas Gerais, a quem me
refiro, expressou como é seu costume, mui francamente a sua opinião a este
respeito. O nobre deputado disse: “Todos os males do Brasil nascem da
oposição que se fez ao governo de D. Pedro I e das leis que foram filhas
dessa oposição”; e por conseqüência o nobre deputado não quer levar o
imperador ao trono enquanto não cair por terra toda a legislação filha da
oposição feita ao governo de D. Pedro I.
“O no bre deputado, quando raciocina desta ma neira, quando
estigmatiza a oposição desde 1824 até 1831, esquece-se de tudo o que ocorreu
naquelas épocas; esquece-se de tudo absolutamente. Pois porventura seria
menos razoável a oposição que se fez à dissolução da Assembléia Constituinte?
porventura seria menos razoável a oposição que se fez quando o Ministério
que caiu em dezembro de 1829, com geral aplauso da nação, tramava para o
absolutismo? Quando este Ministério mandava vir das províncias a um
homem como Pinto Madeira, de quem as próprias autoridades do Ceará,
que o apoiavam do ordem do governo de então, diziam: “Este homem é um
tigre, cuja ferocidade se exercita contra os inimigos de Sua Majestade”;
quando digo, o Ministério mandava vir este homem, o cobria de comendas
e lhe dava postos no Exército, e o encarregava do comando militar das vilas
do Jardim e do Crato, onde este homem foi imediatamente soltar o grito do
absolutismo; seria menos patriótica a oposição feita a ministérios que apoiavam,
galardeavam e premiavam homens desta natureza? O Ministério que criava
comissões militares, que mandava degolar os cidadãos sem sentença, que
mandava fazer assassinatos jurídicos em virtude de sentenças de comissões
militares; O Ministério que procedia dessa maneira, o Ministério que
comprometia por esse modo o fundador do Império, não terá porventura
parte alguma na abdicação do ex-imperador? Não será responsável por ela? E
serão responsáveis por essa abdicação os cidadãos generosos, amigos da liberdade da sua pátria, que tiveram coragem de opor-se aos planos de absolutismo, que tiveram a coragem de opor-se aos planos da sociedade das Co lunas, instituídas em Pernambuco? E se são responsáveis como causa originária dessa abdicação os homens cujos erros comprometeram tão gravemente o monarca, porque o nobre deputado lhes dá anistia? Mas em verdade
o nobre deputado está co erente com seus princípios, porque o nobre
deputado absolveu nesta Casa a homens que tinham criado comissões militares.
“O Sr. Miranda Ribeiro – Eu dei as razões por quê?
“O SR. OTTONI – Mas eu quisera que o nobre deputado não fizesse recair sobre a oposição generosa e patriótica da primeira legislatura, que começou em 1826, os pecados que são propriamente pecados de seus
aliados políticos, porque foram eles que comprometeram o primeiro impe-
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rador do Brasil; porque foram eles que assustaram a nação, caminhando in devidamente por um caminho que não era constitucional. Mas o nobre de putado não quer somente fazer esta opo sição patriótica e generosa so lidária e responsável pelo que então sucedeu, quer também que seus atos se jam todos responsáveis; quer também que se risquem das coleções das leis
do Brasil todas as leis filhas desta oposição, e que se sacrifiquem em holocaustos aos princípios do Ministério de 1829 e das instituições das Colunas. Ora,
eu julguei tanto mais necessário pronunciar-me contra uma proposição desta
natureza, avançada pelo nobre deputado, quando o partido que domina no
Brasil de 1837 para cá, procura fazer uma especulação verdadeiramente
imoral com os sentimentos de benevolência que aparecem em favor de Sua
Majestade o imperador; aproveitando-se destes sentimentos, que to dos
os lados da câmara, e em geral toda a nação, nutre pelo jovem monarca,
vem arrancar leis que não estão de acordo com os princípios do sistema re presentativo. Sirva de exemplo a reforma do código que se propõe no Senado, restabelecendo os comissários de polícia e quando nesta Casa se vem
propor uma lei mais bárbara do que a ordenação do livro 5º. Refiro-me a
uma proposta do Ministério de 19 de setembro, que diz: “No Código Criminal, artigo tal, onde se diz … aos cabeças …, suprima-se a palavra: aos cabeças”. O Código Criminal tinha reconhecido que nos crimes políticos as mas sas nunca são criminosas mas são arrastadas por ambiciosos, que se prevalecem de sentimentos muitas vezes generosos de que estas massas se acham
penetradas para arrastá-las a fins criminosos. Por conseqüência o código
quis que nos crimes de conspiração, sedição e rebelião somente os cabeças fossem punidos.
“Ora, sr. presidente, este princípio luminoso que se acha no código
até certo ponto estava reconhecido na legislação antiga: a mesma ordenação
do livro 5º não mandava condenar, proscrever as massas, queimar as cidades
e sufocar nos porões das embarcações as massas infelizes que pudessem ter
entrado nas rebeliões. (Apoiados.) Mesmo antes da Constituição o espírito
filosófico do século passado tinha já feito proscrever alguma parte da barbaridade que se infiltrara na legislação antiga. (Apoiados.) Já antes da Constituição não se quintavam batalhões quando eles tinham entrado em algum
motim; entretanto, hoje, em 1840, depois de quase 20 anos de sistema representativo, vem-se pedir a esta Casa a condenação das massas; vem-se pedir
que suprima-se no código a palavra – cabeças –; vem-se pedir enfim que todos
aqueles que tiverem parte em algum movimento político estejam sujeitos às
mesmas penas. E, quando se argumenta contra essa exigência, os corifeus
do partido nos respondem: “É preciso dar força ao governo, porque o mo narca está para subir ao trono; se nós o estimamos, se o prezamos verdadeiramente é preciso sacrificar esta legislação e votar neste sentido”.
“Ora, sr. presiden te, isto é, como eu já disse, uma especulação
verdadeiramente imoral. (Apoiados da oposição.)
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“Toda a boa ação obtém de ordinário recompensa. A sinceridade
com que exprimi na ocasião minhas convicções valeu-me as felicitações do
parlamentar mais distinto que então se sustentava oposto ao meu lado na
Câmara dos Deputados.
“O sr. Carneiro Leão, falando logo depois de mim, disse o seguinte: “parece-me que os meus ilustres adversários não estão fortes: um só
é que o está, porque foi sincero” (Apoiados.)
“Sr. presidente, eu sou como esse nobre deputado; eu o aplaudo,
sr. presidente, porque a sua linguagem não é parecida com a de seus nobres
aliados, alguns dos quais têm desmentido todos os seus precedentes.
“Eu, sr. presidente, muito aplaudo que este nobre de putado
pudesse sair do meio de tanta poeira radiante e permanecendo nos seus
princípios. (Apoiados.) Aparte-se tudo quanto diz respeito ao ódio que tem
contra a administração; aparte-se tudo quanto se não dirigiu a esse ponto: e
o discurso do nobre deputado é filho da sinceridade. (Apoiados.) Eu muito
aplaudo que se pudesse libertar do jugo de partido, jugo na verdade pesado, para pronunciar suas opiniões livre e sinceramente…
“O Sr. Carneiro da Cunha – Honra lhe seja feita!
“O Sr. Carneiro Leão – … permanecendo em seus princípios e não
desconhecendo a verdade.”
Jornal do Comércio de 19 de julho de 1840.
Vê-se também do meu discurso que eu estava já assustado com a
tendência demasiadamente realista que a discussão discriminava.
Eu adotava a idéia da maioridade como uma espécie de regresso,
segundo a definição que dava a esta palavra o seu ilustre autor: recurso
contra desatinos; e queria fazer da maioridade uma égide em favor dos
princípios liberais.
E os meus colaboradores, na melhor intenção, a sustentavam na
tribuna, fomentando as mais extravagantes antigualhas.
No entender de muitos oradores maioristas o mal dos últimos
tempos provinha de que os regentes não tinham o prestígio do nascimento
e eram homens do povo.
O remédio que se esperava devia provir essencialmente, assim o
proclamavam, do esplendor da realeza e do respeito à dinastia, cuja nobreza
imaginavam perder-se na noite dos séculos.
Eu tinha a simplicidade de acreditar que a independência era
uma realidade, e que o sr. D. Pedro I devia exclusivamente a coroa à ficção
da unanimidade constitucional que os brasileiros consagraram na seu pacto
fundamental. Cuidava que a dinastia brasileira tinha nascido no dia 7 de
setembro de 1822, e que o sr. D. Pedro I fora aclamado imperador, não porque
fosse o neto dos reis, mas porque, cedendo às instâncias dos Andradas, então

Textos Políticos da História do Brasil

305

seus ministros tinham aceito a missão de protagonista no drama da independência, renunciando à pátria onde nascera pela nova que ado tava, e
renegando solenemente como imperador constitucional do Brasil a dinastia,
de que, herdeiro presuntivo da Coroa portuguesa, era na ocasião o mais
moderno representante.
Assim me enunciei em 1840, e assim o entendo ainda hoje.
Como quer que fosse, o projeto de reforma do art. 121 produziu
o fim que tinha em vista e seu ilustre autor, contribuindo poderosamente
para que fosse rejeitado na câmara vitalícia o projeto da maioridade em lei
ordinária.
No mesmo dia em que se deu este fato, reuniu-se de novo o clube
Alencar.
A agitação dos espíritos era excessiva, geral a adesão com que a
idéia era acolhida pelo povo, tropa e Guarda Nacional.
Da parte dos dois ilustres generais que então comandavam as armas
e a Guarda Nacional se assegurou não haver probabilidade, apesar de qualquer
requisição do governo, de ser a tropa ou a Guarda Nacional empregada
contra as reuniões populares que porventura se formassem com o fim da
proclamação da maioridade.
Nas câmaras, a não se realizar o adiamento, em que já se falava, o
projeto do deputado Carneiro Leão, propondo a reforma do art. 121 da Constituição, facilmente seria convertido em resolução de maioridade desde logo.
Tenho explicado francamente as aspirações com que o Partido
Liberal iniciou a maioridade.
Outras não tinha que não fossem as de salvar do naufrágio as
conquistas que o espírito progressista havia pacificamente, durante os pri meiros anos da menoridade e nos últimos do reinado anterior, consagrando
em leis constitucionais e regulamentares – obstar a torrente da reação, em
que os retrógrados ameaçavam tudo submergir, e finalmente contaminar a
trama dos Césares em projeto.
Parecia-nos que seria grande felicidade para o Brasil se, na honestidade da adolescência, e logo no princípio do seu governo, o imperador tivesse
ocasião de apreciar praticamente a alta moralidade, o acrisolado patriotismo
e pureza de intenções dos Andradas, dos Feijó, dos Paula Sousa, dos Vergueiro,
dos Alencar, dos Álvares Machado, além de outros ilustres finados, não falando, para não ofender-lhes a modéstia, nos vivos que aí estão e que airosamente se agrupavam em tão bela companhia.
Bem que fossem confessáveis da cabeça levantada tão patrióticos
fins, está claro que fora loucura insistir em sua realização se não estivéssemos
bem seguros das disposições de ânimo do mancebo imperial, se não contássemos com o seu beneplácito, e, para tudo dizer, com as suas boas graças.
Era preciso que fôssemos hábeis políticos e até certo ponto cortezãos.
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Já tínhamos a palavra imperial dada por intermédio do conde de
Sarapuí e do seu ilustre colega na embaixada. Já tínhamos certeza de que o
impe rador estava disposto a as su mir as ré deas do gover no, e que se
comprazia em recebê-las das mãos puras e venerandas dos anciãos da Inde pendência.
Fazia-se em geral o mais vantajoso conceito, não só dos dotes
morais do imperador como do seu desenvolvimento intelectual, e mais que
tudo do profundo critério e discreta reserva, em que se mostrava eminente.
No entanto, em tão verdes anos, era lícito que as primeiras manifestações benévolas com que o imperador acolhera a idéia da maioridade
acolhera a idéia da maioridade significassem somente consideração pelos
patriarcas da independência que a propunham, e veleidades de emancipação,
naturais em todos os moços, e a cuja lei creio que não haverá irreverência
em afirmar que não escapam nem mesmo os filhos do direito divino.
O caso era grave: os chefes do Partido Liberal temiam arriscar os
grandes interesses do progresso. Se não vencessem passariam por ambiciosos vulgares, que só tinham tido em mira as vantagens do poder.
Nossa derrota teria de ser explorada, com a habilidade que os
distingue, pelos Césares em projeto, que sobre as ruínas do Partido Liberal
garantiriam o seu futuro no presente reinado. Só a sanção da vitória, a posse
do poder e a realização do programa da oposição liberal nos últimos três
anos podiam justificar nossa participação em tal empresa.
Assim, era de indeclinável necessidade que tivéssemos segurança
prévia de que o poder nos viria para as mãos se a nossa idéia triunfasse,
aliás trabalharíamos estupidamente para refor çar a preponderância dos
retrógrados.
Nesta nossa conspiração, mais do que qualquer outra, o segredo
era uma das condições indispensáveis para o sucesso.
No momento em que se certificassem que o imperador queria
deveras ser maior, nós temíamos, e com razão, que os oligarcas nos tomassem
a dianteira, confiscassem a maioridade, em proveito do regresso e pudessem
aplicar à nossa simplicidade o sic non vobis do poeta.
Nós já tínhamos provas ir recusáveis do fino tato e discrição
superior à sua idade que distinguiam o imperador.
Na tarde do dia em que fora rejeitado no Senado o projeto da
maioridade redigido em nosso clube o imperador entrava, a respeito, em
expansões íntimas com uma alta personagem que se havia declarado neutra
na questão da maioridade. Durante o colóquio apareceu um dos mestres de
Sua Majestade, senador, que havia votado contra a maioridade. E o imperador
ordenou silêncio ao seu interlocutor, e passou placidamente a entreter-se
com o seu ilustre mestre em objetos de literatura.
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Esta cir cunstância, de que tivemos imediato conhecimento,
provou-nos, não só que o imperador havia refletidamente acolhido a idéia
da maioridade, mas também que a queria decretada pelos Andradas e seus
amigos. Sobravam-nos motivos de animação.
Mas como é que se haviam de esconder à polícia perspicaz do sr.
conselheiro Eusébio os fios diretores da conspiração que transpirava por todos
os poros da sociedade?
Como é que havíamos de ocultar nossas relações com o imperial
protagonista, jun to do qual tinham acesso franco e diário os homens da
situação?
A alta polícia do palácio, que necessariamente havia de funcionar
por conta da regência e dos oligarcas, como é que poderia ficar ignorando
que os promotores da maioridade marchavam passo a passo de acordo e
com autorização do imperador?
O perigo de comprometer-se o segredo da augusta intimidade
era, pois, um terrível pesadelo.
Para obviá-lo tratou-se de precipitar os acontecimentos.
Um memorial foi escrito por uma de nossas ilustrações, no qual
se expunha a ansiedade pública, o voto universal do país e os meios do triunfo.
Assegurava-se a Sua Majestade que as câmaras em sua grande
maioria entravam com entusiasmo nas vistas dos Andradas e seus amigos,
e que, no caso de adiamento, que os oligarcas projetavam, o povo, a tropa, e
a Guarda Nacional saudariam com unânimes aclamações o imperador maior;
porém respeitosamente declaramos ao mesmo tempo que nada se tentaria
se a empresa não fosse do agrado imperial e sem ex pressa aprovação do
imperador. Terminava o memorial pedindo que essa aprovação não fosse
verbal, mas sim em despacho escrito.
O memorial nos foi devolvido com um – SIM – escrito pelo próprio
punho do imperador.
A maioridade estava decretada, e decretada exclusivamente pelo
Partido Liberal, com a sanção imperial antecipadamente concedida.
E o regente, o Ministério, em que figuravam os cardiais da oli garquia, a polícia do palácio, a polícia do Parlamento e a polícia do sr. Eusébio
gente toda primeiro plano, estavam mistificados. Ninguém, senão os conjurados e o imperador, sabia das molas secretas que governam o jogo da cena!
Não é que a espionagem do palácio fosse confiada somente a
agentes subalternos. Os mais ilustres arautos da situação não se dignavam
de ir lá diretamente sondar o terreno.
Em certa tarde, um dos deputados que estavam no segredo foi a
São Cristóvão fazer sua corte ao imperador, que na ocasião passeava pela
cidade, e que, chegando em seguida, disse estas palavras: “Vi hoje e (tantos)
deputados maioristas; a casa de F. estava fechada”. F: “Vossa Majestade não
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o podia ver, porque está aqui para ter a honra de apresentar seus respeitos
a Vossa Majestade”.
Este exórdio indica suficientemente quanto seria gracioso o aco lhimento feito ao deputado maiorista, que se achava no palácio, e súbito se
apresentou para beijar a mão a Sua Majestade.”Estavam em conferência,
quando apareceu também o sr. Honório Hermeto Carneiro Leão. De pronto
Sua Majestade deixou o visitante de intimidade com quem se entretinha, e
tomou o braço de Honório Hermeto Carneiro Leão, com quem passeou largo
tempo.
No dia seguinte o sr. Carneiro Leão dizia triunfante a alguns
deputados liberais por Minas, cujo testemunho sendo preciso posso invocar,
que os projetistas da maioridade os comprometiam, levando-os a votar por
uma idéia que, a triunfar, faria ministro a ele Carneiro Leão.
Justificou o seu dito com a anedota que acabei de referir, e de
que já tínhamos conhecimento.
E tão ufano estava com a sua suposta privança que não quis
mostrar-se comunicativo somente nos bancos da câmara; subiu à tribuna
para alardear o seu validismo.
O Jornal do Commercio do dia 19 de maio de 1840 reproduz esta
parte do discurso do exímio parlamentar nestes termos. Aí se lê na pág. 2ª,
col. 2ª:
“O Sr. Carneiro Leão: – … Não hei de procurar, como tenho
ouvido que se tem procurado, homens rasteiros para seduzir o
ânimo do imperante… para perturbar os seus estudos, acendendo-lhe o desejo de governar…”
Vê-se que se nos lançava em rosto pretendermos seduzir o ânimo
inesperto do jovem monarca, por intermédio da ínfima criadagem.
Parece que a polícia ajeitou um criado de galão branco que se
fosse oferecer aos Andradas para medianeiro e portador de quaisquer con fidências, das quais devia dar conhecimento ao governo. Algumas palavras
calculadas para enredar os governadores foram confiadas ao agente provocador, e aí está tudo quanto a alta polícia regencial, ministerial e oligárquica
pode descobrir de nossas relações com o palácio.
O que provam o discurso do sr. Carneiro Leão e as confidências
que referi é que o imperador com 14 anos soube inutilizar a indiscreta curiosidade dos oligarcas, e habilmente mistificou o estadista mais sagaz dos que
se tem sentado nos seus conselhos.
Os conjurados estavam senhores da situação: ou se votava o
projeto Carneiro Leão com o aditamento de um desde já, pois que tal era
nos últimos dias a tendência da câmara; ou, dado o aditamento, o povo, a
tropa e a Guarda Nacional proclamavam a maioridade.
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Quem fazia um triste papel em toda a comédia eram os ministros oligarcas, que supunham ter força para suplantar os anarquistas, e estavam eles mesmos isolados no meio da população do Rio de Janeiro, sem
que aparecesse ao menos uma alma caridosa que lhes abrisse os olhos e dis sesse que o seu reinado estava findo, e que eles já não tinham nem soldados, nem Guarda Nacional, nem força policial, nem deputados e nem imperador. E que tudo estava a nosso lado!
E tal era a confiança que tinham em si que, se algum amigo lhes
levasse estas notícias verdadeiras, passaria por visionário.
Na simplicidade do seu orgulho, o sr. Rodrigues Torres na véspera
da maioridade foi alta noite ao Macaco solicitar do falecido senador o sr.
Bernardo Pereira de Vasconcelos que entrasse para o Ministério, a fim de os
auxiliar na empreitada que premeditava o governo para o dia seguinte.
É um ponto histórico digno de investigar-se a participação de
Vasconcelos na tentativa de supressão da maioridade.
Quando se dissolveu o Ministério de 19 de setembro, porque os
ministros recusaram assinar a carta imperial de senador para o sr. Lopes
Gama, hoje visconde de Maranguape, que o regente desejava es colher,
Vasconcelos retirou-se descontente com a vontade irresponsável e com os
colegas.
Parece que já então Vasconcelos começava a ser homem impossível
para os Césares, como depois o foi para Augusto. O certo é que no dia 20 de
maio a oligarquia voltou para o poder, deixando à margem o chefe do
Ministério de 19 de setembro, que à margem ficou até o fim da vida, salvas
as nove horas de agonia da menoridade.
O certo é que o infeliz deputado Navarro, criatura de Vasconcelos
e um dos primeiros atiradores que soltou o brado da maioridade, era considerado como sentinela perdida, que o velho parlamentar arriscara no meio
dos inimigos.Parece mesmo que da parte de Vasconcelos alguma abertura
se fez a alguns dos corifeus da maioridade, não tendo tido seguimento a
idéia da coalizão que o fato supunha.
Vasconcelos no dia 21 de julho es tava em unidade. Com o tino
político que lhe era co nhecido, eu creio que Vasconcelos bem sabia que a
maioridade ia triunfar, e também que os maioristas não tinham condições de permanência no poder. Pressentira a nossa força do momento
pelo fato de não termos dado às suas aberturas o devido apreço. Para cal cular o desmantelamento do cas telo que se ia levantar não era mister ser
Vasconcelos.
Portanto, Vasconcelos, certo de que os oligarcas, que haviam reentrado para o Ministério sem o seu beneplácito, iam cair com o regente, associou-se calculadamente à queda deles, para obrigá-los a aceitar a sua direção

310 Paulo Bonavides e Roberto Amaral
na hora da vitória, que próxima se lhe afigurava, e que próxima estava com
efeito.
Aceitou o convite do sr. Rodrigues Torres, e veio preencher o
que chamava as nove horas mais gloriosas da sua vida, gloriosas sem dúvida, porque nunca provou melhor ser forte em estratégia política.
O decreto de adiamento e as cenas que se lhe seguiram cons tam dos jornais da épo ca. Consta igualmente, e está o fato autenticado
até na ata da Assem bléia Geral, pu blicada no Jornal do Comércio de 25 de
julho, que o regente, o sr. Pedro de Araújo Lima, foi comprometido pelos
ministros oligarcas, a ponto de ir à S. Cristóvão de manhã dar conta do
adiamento das câmaras, de clarando que o seu fim era unica men te preparar
a solenidade para os proclamar a 2 de dezem bro a ma i orida de do imperador.
Já expliquei quais eram as solenidades com que os oligarcas
queriam proclamar a maioridade.
Lei do Conselho do Estado, que lhes garantisse a associação no
governo da presente geração.
Reforma do código, de sorte que a polícia se tornasse onipotente.
Nomeação dos pontos da Guarda Nacional pelo governo central.
Nova lei de ele ições, fei ta de modo que os agentes de polí cia
tivessem larga influência na designação dos votantes.
Tais eram os arcos triunfantes com que, no interesse do seu oni moso domínio, queriam festejar a maioridade.
Nesses fogos de artifício queimavam sem consciência a constituição.
Ou o imperador ouviu silencioso as comunicações que o Ministério
oligárquico lhe fazia por intermédio do regente, ou deu explícita aprovação
às medidas que lhe iam anunciar.
Em todo o caso, o fim manifesto de Sua Majestade devia ser estudar
até que ponto chegavam a imprevidência e cegueira ou do Ministério ou
dos conjurados.
Mal se leu no Senado o decreto de adiamento uma das maiores
glórias da medicina no Brasil partiu para S. Cristóvão, encarregado de saber
de Sua Majestade a sua última palavra acerca da maioridade, e de assegurar
a Sua Majestade a vinda da deputação, que o público supôs ser inspiração
que acudira de momento aos deputados e senadores reunidos no Paço do
Senado.
O distinto médico tinha também a missão de saber de Sua Majestade se Sua Majestade esperaria pela deputação, ainda que o governo nomeasse
outro tutor, como se dizia, e este convidasse a Sua Majestade para ir temporariamente residir em Santa Cruz.
A resposta não foi demorada. Sua Majestade não iria em caso algum
para Santa Cruz, e esperava a deputação.
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Sabe-se que o desenlace do drama correspondeu à expectativa
dos conjurados, deixando em relevo a alta sagacidade e discreta reserva de
Sua Majestade o imperador, que bem pode, como certo imperador romano,
estimar estas qualidades como das mais eminentes que tem:
Nullam aque ex virtutibus suis quam dissemulationem diligebat.
VII
NASCIMENTO DO GOVERNO PESSOAL – FUSÃO DOS
CONSERVADORES E PALACIANOS – REAÇÃO CONSERVADORA

Mal triunfava a maioridade, e já sobravam razões ao Partido Liberal
para se arrepender de havê-la iniciado. Podia cobrir a cabeça mesmo no dia
do triunfo.
Ainda ressoavam os vivas da festa, e já o governo pessoal se inaugurava com a nomeação do chefe da facção áulica, o sr. Aureliano de Souza
e Oliveira Coutinho, para ministro dos Negócios Estrangeiros.
E os maioristas não tinham que estranhar.
A deliberação do – quero já –, que haviam solicitado e aplaudido,
era de muito mais importância do que uma composição de gabinete.
A doutrina do governo pessoal decorria naturalmente do precedente estabelecido.Instinto ou inspiração, o imperador nomeou livremente o
seu primeiro Ministério.
Cinco ministros foram tirados do grupo parlamentar que proclamara a maioridade. Eram os srs. Antônio Carlos e Martim Francisco, Holanda e Paula Cavalcanti, e o sr. Limpo de Abreu. O sexto era o ministro dos
Negócios Estrangeiros.
Se considerarmos o montepio dos servidores do estado, a casa de
correção, a navegação a vapor, a companhia de ônibus, e outras fundações
úteis a que está ligado honrosamente o seu nome, Aureliano de Souza e Oli veira Coutinho é um brasileiro benemérito, e já o era então.
Mas, arredado da cena política por ciúmes de preponderância,
este notável estadista se afastara dos oligarcas, e se constituíra o fundador e
pontífice da seita palaciana.
Na grande batalha que se acabava de pelejar o sr. Aureliano se
havia conservado em estudada neutralidade, e os seus antecedentes em
relação aos colegas o convocavam em perfeito antagonismo para com cada
um deles.
Mal se compreendia, em vista da feliz solidariedade que se con servou inalterada entre os irmãos Andradas, que os dois supérstites de bom
grado se associassem no governo com o ministro que havia desterrado para
a ilha de Paquetá e feito processar perante o júri o Andrada – primogênito
José Bonifácio -, o Washington brasileiro.
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Menos cordiais ainda deviam ser as relações com o colega da justiça,
que, na qualidade de presidente de Minas, recusando cumprir um decreto
do Poder Moderador, havia apressado a queda do Ministério anti-restaurador,
em que era figura proeminente o sr. Aureliano.
Donde vinha, pois, tão anômala organização de gabinete? Como
fora aceita?
Capricho infantil ou trama palaciana, o gabinete de 24 de julho
tinha no ministro dos estrangeiros o princípio dissolvente.O que ia fazer o
Ministério? Os seus mais dedicados amigos o ignoravam.
Pela minha parte vi com a mais dolorosa surpresa que, tomando
o castelo, depois de assédio tão prolongado e assalto tão perigoso, os generais
não houvessem içado nos torreões a nossa bandeira vitoriosa.
Como, porém, fazê-lo se a organização ministerial não era o
produto de uma combinação política, nem exprimia, como se devera esperar,
o triunfo do programa que a oposição sustentava desde 1838?
Parecia que um dos corolários imediatos do que ocorrera era a
dissolução da Câmara dos Deputados, e a convocação de outra que viesse
reconsiderar o que pudesse haver de inconstitucional na legislação novíssima
e iniciar a política do segundo reinado.
Assim era preciso, até para que a soberania nacional se pronunciasse
quanto ao bill de indenidade de que careciam os autores da maioridade.
A dissolução teria poupado à moralidade pública o vergonhoso
espetáculo de uma câmara que apoiou sem tergiversar o Ministério parlamentar de 1837, o Ministério regencial de 1839 e o Ministério oligárquico de
1840, e que em seguida, depois de haver alternadamente condenado e aplaudido a maiori dade, acompanhou servilmente o Mi nistério maiorista, e
terminou a sua carreira obnóxia como rabadilha do Ministério palaciano de
23 de março de 1841.Mas, em ver do de creto da dissolução e programa
ministerial, o público foi edificado com os despachos que tiveram os ministros,
primeiros agraciados da maioridade.
Logo no dia seguinte ao da organização do Ministério o pontífice
da seita palaciana vestia com a libré de camarista os seus cinco colegas.
E os Andradas, sobre cujas cabeças venerandas resplandecia o
astro do Ipiranga, conforme a bela e verdadeira frase do meu amigo o sr.
Sales Torres Homem, tiveram de enfileirar-se nas cerimônias da corte com a
criadagem imperial.
Mais cavalheiros do que estadistas, os ministros que haviam in citado o imperador a trocar os seus estudos pelas rédeas do governo se achavam por essa circunstância obrigados a condescendências que seriam impossíveis em outra situação.
O tempo era excepcional, e a reação absolutista, que os oligarcas
haviam suscitado para o fim de serem declarados beneméritos da Monarquia,
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estava ainda no seu período ascendente.Logo que as câmaras reabriam as
sessões porfiavam os oradores em mostrar-se cada qual mais realista do
que o seu vizinho.
A discussão do projeto que decretava a dotação do imperador é
uma página digna de estudo. Li berais e conservadores, oposicionistas e
ministeriais, disputarão entre si quem do pão do compadre haveria de dar
mais larga fatia ao augusto afilhado.
O sr. Antônio Carlos cobriu o lanço dos outros licitantes propondo
800:000$, que foram votados de entusiasmo. Ainda assim a imprensa dos
oligarcas invectivou o Ministério por não ter aceitado a emenda excêntrica
do infeliz deputado Navarro, que concedia 1,000:000$ em quanto mais não
permitisse a penúria do tesouro.
Quando se votava a dotação na Câmara dos Deputados o venerável Martim Francisco celebrava sua primeira conferência e despacho com
Sua Majestade o imperador.
Ao chegar de S. Cristóvão fui eu quem lhe anunciou a votação
dos 800:000$. “É muito, me disse o honrado velho; o tesouro está pobre, e o
imperador se contentava com menos. É bom menino, tem patriotismo, e
pode-se fazer dele alguma coisa”.
Em seguida me referiu que Sua Majestade exigira uma lista dos
brasileiros que com os Andradas haviam projetado a maioridade.
Se, como é provável, a lista foi apresentada, é a primeira em que
o meu humilde nome foi submetido a alta consideração de Sua Majestade o
imperador.
Aprovada a dotação, tivemos cena igualmente desfrutável com a
decretação da nova festa nacional de 24 de julho.
Cortesanice ou epigrama, o sr. Henrique de Rezende propôs por
emenda que dos dias de festa nacional se riscasse o 7 de abril.
No Jornal do Comércio de 26 de julho de 1840 vem o pequeno protesto que fiz contra a emenda no nobre representante por Pernambuco.
“O sr. Otoni: – Não posso deixar de protestar contra a
emenda que se acha sobre a mesa, e admira-me que fosse ela pro posta pelo digno representante de Pernambuco. Quando se leu
esta emenda eu recordei-me de um fato ocorrido no Senado depois
do dia 7 de abril, a apresentação de um projeto pelo falecido sr. senador Gomide, riscando o dia 12 de outubro do catálogo dos dias
de festa nacional. Esta coincidência penaliza-me, ainda mais por
ver que a censura merecida pelo sobredito senador podia ser
aplicada a um cidadão tão distinto como o no bre deputado o
sr. Rezende. O dia 7 de abril há de ser constantemente de festa
nacional; odia 7 de abril não está nas mãos de ninguém riscá-lo
da memória do povo. (Apoiados.)”
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Falando assim eu quis demonstrar que a torrente ainda não me
tinha assoberbado, e que, soldado do progresso, me conservava com firmeza
no meu modesto posto de honra.
Porém, conhecida a tendência dos espíritos, recolhi-me ao silêncio e
à inércia, reduto em que mais de uma vez me tenho entrincheirado, ora por
considerar-me inferior à situação, ora por falta de resolução para colocar-me
em antagonismo com os meus amigos da véspera.
A posição dos ministros era melindrosa. O desgosto dos liberais
tão manifesto como o trabalho incessante do elemento palaciano, que
pretendia depurar o gabinete.
Por sua parte os oligarcas não cessavam de inculcar-se como os
únicos capazes de salvar a Monarquia. Incurtindo terrores no ânimo do
monarca, proclamavam-se homens necessários, certos de que assim conquistariam a posição de Césares associados ao império. Segundo tenho repetido e
cuido que demonstrado, esta era a sua idéia fixa.
Como invejavam a excelente posição do sr. Aureliano, queriam
tomar-lha, e foi contra ele que mais especialmente assestaram as suas baterias.Consultem-se os anais do Parlamento na sessão de 1840, e muito se terá
que aprender na discussão do orçamento para a repartição dos negócios
estrangeiros.
Fora do parlamento não se descuidavam os oligarcas de aviventar
a fé dos traficantes da costa da África, que eram os seus mais prestimosos
aliados. Neste ponto o arrojo tocou a meta do delírio, e para dar arras de
sua adesão ao tráfico, um senador do Império fez entrada triunfal em uma
povoação importante da província do Rio, escoltando uma ponta de moleques
de tanga e barrete vermelho, em um domingo, à hora em que o povo estava
reunido para ouvir a missa conventual.
Declararam ao sr. Holanda Cavalcanti, ministro da Marinha, a
guerra mais indecente, porque S. Exa. deu instruções aos comandantes dos
navios de guerra para apreensão dos barcos suspeitos. O comandante de um
lanchão que perturbou certo desembarque foi desembaraçadamente processado.
Em tais circunstâncias, cônscio, tanto das dificuldades com que
lutavam os ministros, como da pureza de suas intenções, dei-lhes constantemente o meu voto, bem que silencioso; mas, estando posto inteiramente à
margem o programa das franquezas provinciais, e o Ministério entregue à
vida inglória do expediente, recusei ser seu colaborador oficial.
E ao meu amigo o sr. Limpo de Abreu, que por bondade sua me
destinara um emprego eminente, tive a honra de ponderar que, estando
próxima a elevação dos conservadores, eu julgava melhor ficar de sentinela
no aprisco liberal, onde, soldados da mesma idéia, breve estaríamos reunidos
para debelar o inimigo comum.
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Encerradas as câmaras, fui para a minha província absorver essa
seiva vivificadora de que a alma fica saturada quando se respira o ar livre
da província de Minas.
Quando voltei em 1841 as cenas tinham mudado completamente.
O elemento palaciano tinha predominado e, autorizado o sr. Aureliano para
reorganizar o gabinete, os oligarcas se haviam prestado a coadjuvá-lo com a
mais seráfica humildade.
Expiaram amplamente as injustiças que haviam feito ao regente
Feijó, exibindo um Ministério parlamentar e condenado a intervenção das
camarilhas nas organizações dos gabinetes.Ninguém lhes perguntou quais
eram os chefes parlamentares que as câmaras quereriam elevar ao Ministério.
O elemento palaciano, que se havia achado mal na unidade em
que estivera no ministério na maioridade, procurou reforçar-se, e chamou
para o seu lado o sr. Ara újo Viana, dócil até a subserviên cia e mes tre do
imperador; o sr. José Clemente, que outra política não tinha que não fosse o
pagamento de uns célebres 800:000$ a Guilherme Young, e que na última
hora havia desertado das bandeiras oligárquicas para apoiar a maioridade;
e finalmente o sr. marquês de Paranaguá, que fazia rancho à parte.
Aos oligarcas propriamente ditos, concedeu somente e como que
por favor um lugar no Ministério.
A oligarquia do sul nunca foi um partido político, mas sim um
grupo de homens que associaram a sua influência e a sua inteligência, para
explorar em próprio proveito o segundo reinado.
Criando terrores imaginários e perigosos para a Monarquia, conseguiram acastelar-se em posições vitalícias rendosas, donde suscitam a seu
bel-prazer manifestações populares, abalos financeiros e verdadeiras sedições,
que, na qualidade de mestre do ofício, são chamados a comprimir. É a sua
faina mais lucrativa.
Que o digam a revolução de Minas em 1842 e a de Pernambuco
em 1849. Formam uma espécie de companhia dominica com o seu geral e
capítulos, recrutando os talentos sem consciência, que, certos da onipotência
da ordem na distribuição dos dons do Estado, são nas mãos das seus superiores perinde ac cadaver.
Governos liberais ou palacianos, se um noviço se confraria é convocado para servir em qualquer posição eminente, ministério ou presidência.
Antes de ir, como é de regra, levar sua resposta a palácio, vai consultar a
vontade do sinedrim e receber as devidas instruções.Por via de regra aceita.
Ministro não discute em conferência com os seus colegas, ou
mesmo em despacho com o imperador, assunto que não tenha sido suficientemente esclarecido nos capítulos da ordem, que assim imprime sua ação
e direção ao governo do Estado. Esta explicação deve aclarar o que há de
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obscuro, e às vezes de incompreensível, mesmo no procedimento de certos
ministérios, instrumentos involuntários da associação misteriosa.
Já em 1841 era assim.
E, felizmente para o oligarca, o neófito convidado para fazer parte
do ministério de 23 de março de 1841 era de primeira força.
O sr. Paulino José Soares de Souza, depois de senador, visconde
de Uruguai, era o relator que propôs e o ministro que sancionou a reforma
do ato adicional.
Sob os auspícios do Ministério de 23 de março de 1841 desencadeou-se contra os ex-ministros o furor da oligarquia, que lhes não perdoava
havê-la defraudado do seu domínio oito longos meses.
E eu, que apenas havia prestado ao Ministério maiorista um apoio
silencioso na sessão de 1840, glorio-me a ter ocupado perenemente a tribuna
em 1841, defendendo os ex-ministros e os altos funcionários que havi am
saído das fileiras da oposição liberal.
Também ocupei numerosas vezes a tribuna por ocasião de discutir-se a reclamação que fazia o súdito inglês Guilherme Young da soma de
800:000$, como indenização de perdas e danos que alegava em conseqüência
de não haver o governo de 7 de abril recebido uma porção de armamento
que lhe havia encomendado em 1829 o ministro da Guerra, o sr. Clemente
Pereira.
Naquele tempo ainda não se havia descoberto a califórnia dos
critérios suplementares, com que os ministros legalizam toda a casta de
despesas a que os leva a sua fantasia, reduzindo, como efetivamente tem
reduzido, a lei do orçamento à mais escandalosa das mistificações.
Naquele tempo ainda não havia câmaras que fossem feitura
exclusiva da polícia, e tinha-se a pretensão – hoje risível – de que a lei da
responsabilidades dos ministros de Estado não fosse letra morta.
Assim, o governo de 7 de abril recusou receber a encomenda
porque o ministro a fizera sem ter para isso fundos decretados na lei do or çamento.
E a Câmara dos Deputados decretou a acusação do ministro, que
foi levado à barra do Senado, convertido em Tribunal de Justiça.
O ministro defendeu-se produzindo um documento em que o
negociante in glês declarava ter sido a encomenda con dicional, fi cando a
recepção das armas e o pagamento dependentes de autorização legislativa.
O ministro foi absolvido, e o negociante vendeu ao governo, por
mais do que o preço do custo, uma par te das ar mas, e com as res tan tes
especulou, remetendo-as para o Rio da Prata e para a Grécia, estão em guerra
com a Sublime Porta.
Passados anos, o vento começou a rondar para o quadrante do
absolutismo, e portanto, era preciso honrar e recompensar o ministro que
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havia armado no Ceará a Pinto Madeira, e que havia colmado de condecorações quantos se haviam declarado em rebelião contra o sistema constitucional.
Em conseqüência, foi levada às câmaras, sob a proteção do mi nistro-em-comandante, a reclamação de perdas e danos, na importância de
800:000$, soma a que se fazia chegar, mediante uma conta de juros compostos,
o preço originário da fatura apresentada em 1831, sem ao menos, propter decus,
abater-se a quota que na mesma ocasião o governo de 7 de abril comprara e
pagara.
Abriu-se largo deba te sobre a questão, em que empenhei com
alguma tenacidade.Vinha o pedido documentado com uma sentença, bem
ou mal emanada, do Poder Judiciário, e que pelas tralhas e pelas malhas havia
passado em julgado.
Pretendeu-se que uma sentença do Poder Judiciário condenando
a Fazenda Pública ao pagamento de uma soma de dinheiro obriga o corpo
legislativo, sem mais exame, e decretar os fundos para execução da sentença.
Fiz os maiores esforços para que não vingasse tão ruim princípio.
Se os poderes políticos criados pela Constituição são independentes, um não se pode subordinar, sem exame, às deliberações do outro.
A votação anual dos impostos é uma das mais seguras garantias
do sistema constitucional.
Suponhamos que por falta de confiança no Ministério as câmaras
recusam os impostos e que o Ministério de autoridade própria levanta um
empréstimo e o aplica ao serviço público.
No meu entender, voltando a situação ao estado normal, o Ministério subseqüente não pode fazer a despesa do serviço desse empréstimo
sem que as câmaras a decretem.
Suponhamos que as câmaras se recusem a amortizar esse empréstimo ilegal.
Os possuidores dos títulos do empréstimo podem sem dúvida
ventilar o seu direito perante os tribunais judiciários e estes reconhecer-lhe.
Mas a sentença judiciária não é exeqüível sem o placet do corpo
legislativo, grande júri neste caso.
Desta teoria, que sustentei como pude, derivei o corolário de
que, assim como as sentenças do Poder Judiciário não po dem coarctar a
liberdade de exame ao Poder Legislativo quando importam novos ônus aos
contribuintes, assim também os atos do Po der Legislativo que possam
prejudicar as atribuições e regalias que a Constituição confere a qualquer
dos outros poderes não são obrigatórios para estes.
É uma alta questão constitucional que eu muito desejaria ver
aprofundado pelos jurisconsultos abalisados que abundam entre nós.
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Eu sustentei, por exemplo, que, se o corpo legislativo decretar
uma lei inconstitucional, o Poder Judiciário pode, como os tribunais da
União, nos Estados Unidos, não aplicar essa lei aos casos decorrentes.
E do contrário os poderes não seriam independentes.
Assim como dizemos estados in depen dentes aqueles que são
soberanos em relação uns aos outros, parece que dos poderes independentes
podemos também dizer que são soberanos uns em relação aos outros, isto é,
que a nenhum obrigam os atos dos outros quando não são traçados dentro
da órbita de cada um.
Se o Poder Legislativo ordi nário decretasse, por exemplo, a
mudança da dinastia, sem dúvida o Poder Executivo estaria no seu direito
considerando como papel sujo um tal decreto, porque as câmaras exorbitariam
de suas atribuições se a promulgassem.
E o Poder Legislativo não pode dar ordens ao Poder Executivo,
que é independente, ou por outra, soberano dentro da órbita de suas faculdades.
Cuido que o mesmo se deve dar a respeito do Poder Judiciário.
Sou, porém, o primeiro a confessar que esta jurisprudência, de
cujo fundo de verdade estou compenetrado, é sobremodo singular no nosso
país, onde o juiz municipal, o de Direito, o Tribunal do Comércio, e não sei
se até o da relação, consultam aos ministros do Poder Executivo acerca da
inteligência dos atos legislativos , e gastam o seu tempo estudando a jurisprudência dos avisos e portarias.
Revoltava-me a condescendência e a ama bilidade com que os
antigos chefes do Partido Parlamentar, que apeou Feijó na regência, agora
se curvavam perante o reposteiro.No ano da graça de 1841 quem ousava falar
em facção álica era, sem cerimônia, proclamado anarquista.
Estavam os oligarcas enfeitando os arcos festivos com que em
1840 queriam festejar a maioridade.
A reforma do Código do Processo, abastardo o júri, generalizada
a prisão arbitrária a título de averiguação, suprimida a inviolabilidade do
asilo que a Constituição tinha garantido à casa do cidadão, entregues aos
espiões da polícia as funções judiciárias, preparou o domínio absoluto para
o governo pessoal. Hoje o conhece e deplora talvez a própria oligarquia.
Mas em 1841, no interesse de associação, o Conselho de Estado
deixou de ser Conselho Veneziano dos Dez. Consagrado em lei deixou de
ser inconstitucional, porque fundava-se em proveito da oligarquia, e era o
terrível reduto em que ela ia acastelar-se, conquistando os oligarcas a posição
de Césares associados ao Império.
Era preciso a todo o transe inutilizar a oposição liberal, que lhes
fazia frente.
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Para esse fim continuaram a trama revelada na tribuna quando
se discutia a maioridade.
Nessa ocasião o chefe mais hábil e mais prestigioso dos oligarcas, mas ao mesmo tempo o mais franco e mais generoso, havia intimado ao
Partido Liberal e ao país o seu ultimato.
No Jornal do Comércio de 19 de julho de 1840 vêm as seguintes
memoráveis palavras do sr. Carneiro Leão:
“Eu o que receio, senhores, é que as coisas não se estejam
preparando para fazer eleger uma câmara oposicionista ao sr. D.
Pedro II. Se tal aparecer declaro desde já que o Brasil se declarará contra toda essa câmara; se tal acontecer quando o sr. D. Pedro II governar com todos os poderes majestáticos que a Constituição lhe concede seus conselheiros não deixarão de representar-lhe que uma assembléia eleita debaixo das in fluências perniciosas que atualmente dirigem os destinos do Brasil não pode ser
apropriada para cooperar com o sr. D. Pedro II.”
Vê-se, pois, que antes da maioridade os oligarcas, senhores de
todas as posições oficiais de alguma importância, com esses e outros meios
de influência que tinham, contavam derrocar e substituir de pronto qualquer
ministério que o imperador maior organizasse, e de antemão nos intimavam à
guerra de extermínio que nos estava preparada.
As palavras que o sr. Carneiro Leão proferiu no parlamento em
1840 seriam uma jactância indiscreta se não ficasse transparente o fim que
levavam em mira.
Era uma advertência feita aos seus soldados da câmara e de fora
para não se apressarem a fazer engajamentos com os comandantes interinos
que iam ter, visto que os proprietários não tardariam a empunhar o bastão,
que lhes pertencia et par droit de naissance et par droit de conquete.
“Se decretardes a maioridade, dizia-nos o sr. Carneiro Leão
para aviventar a fidelidade nos seus satélites, se conseguirdes
nomear uma Câmara dos Deputados das vossas idéias, desde já a
proclamamos câmara de oposição ao imperador, e protestamos que
havemos de enxotá-la ao passo legislativo, porque não permitimos que ninguém seja monarquista senão os oligarcas.”
Quando ouvi aquelas palavras em 1840, confesso que lhe não dei
todo o peso que devia dar, até porque o orador que as proferiu não costumava discorrer em vão.Na sessão de 1841, o sr. Carneiro Leão anunciou que
a letra sacada da tribuna em 1840 havia de ser aceita e mesmo paga antes
do vencimento.Estudou-se na tribuna cinicamente o meio pelo qual a oligarquia se havia de descartar dos seus adversários, que em grande maioria
estavam eleitos para a seguinte legislatura.Primeiramente se declarou que o
governo bem podia dissolver a câmara, que estava terminando o quatriênio, e
que a dissolução desta importaria a da câmara eleita.
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Reconhecido o absurdo deste expediente, imaginaram e discutiram
outro que o não era menos, a dissolução prévia e ao mesmo tempo um golpe
de Estado, por virtude do qual se desse por nulo o ato adiciona, a pretexto
de que na sua adoção não havia intervido o Senado.
Na discussão apareceram em frente um do outro os dois princípios
que estão em luta eterna em todos os governos possíveis, o princípio progressista e o conservador.
A grande tática dos oligarcas consistiu em proclamarem-se os
arautos exclusivos do princípio conservador, que exageraram a capricho.
Era um meio de ganhar terreno no espírito do jovem monarca,
sendo o fim tanto mais fácil de alcançar, porque os representantes progressistas defendiam os princípios sem estratégia e sem pensamento reservado.
Aproveitando-se de nossa sinceridade, exageravam as teorias
opostas, certos de que assim faziam a corte e levavam a água ao seu moinho.
De exageração em exageração, o sr. Carneiro Leão chegou a formular como expressão resumida do seu símbolo político este notável teorema:
“O governo é sempre legítimo a cuja frente está o imperador.”
Para simbolizar a política oposta, eu sustentei que, se governo do
Rio de Janeiro dissolvesse previamente a Câmara dos Deputados, e declarasse nulo o ato adicional, seria para mim um governo de fato tão legítimo
como o de Piratini.
É fácil de avaliar qual das duas teorias agradaria mais o governo
pessoal.
Mediante esta explícita profissão de fé, que os oligarcas corroboraram anulando to das as garantias que a legislação anterior con cedia às
liberdades públicas, ficou decidido que a situação lhes pertencia exclusivamente e que as suas condições estavam aceitas.
Pensavam que, entrincheirados como estavam no Senado e
aponderando-se do Conselho de Estado, que estavam decretando, eram
homens necessários, que podiam dar a lei tanto ao povo como ao monarca.
Cedo tiveram de verificar com que a máquina executiva e judiciária que haviam montado não havia mais poder efetivo no Brasil senão o
de quem nomeia os ministros.
Cedo tiveram de reconhecer que, fautores da iniqüidade, não ficariam preservados contra os corolários naturais de sua teoria, e que, se quisessem continuar a desfrutar a gorda pitanças que ajeitassem ou tivessem ajeitado, teriam de passar humildemente pelas forças caudinas do palácio.
Em 1841 estávamos em plena reação e ninguém via as últimas
conseqüências da situação.
Não pretendo descrever a história dessa memorável sessão, mas
simplesmente explicar-vos, senhores eleitores, que no fim da legislatura eu
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advogava os mesmos princípios que tinha invocado no começo, e que era
coerente comigo mesmo. E que tinha seguido o preceito: Qualis ab incoepto
processerit, et sibi constet.
Para esse fim, porei diante dos vossos olhos alguns períodos de
um longo discurso que profe ri na ses são de 12 de julho por ocasião de
discutir-se o Orçamento do Império e que foi publicado no Jornal do Comércio
de 14 de julho de 1841.
Vereis também do meu discurso que já passa nessa época, isto é,
há quase 20 anos, eu estudava seriamente a magna questão das comunicações
do centro e norte de nossa província com o litoral adjacente.
Entendia que não eram proveitosamente aplicados os esforços
para abrir estradas de Mariana e Ouro Preto para Vitória, mas já então indicava as estradas de Itapemirim, São Fidélis e Mucuri como as que tinham
mais atualidade. O tempo provou que eu estava bem informado: o povo,
sem auxílio algum do governo, tem aberto estradas para São Fidélis, Itabapoana e Itapemirim, no sul do Espírito Santo, e a companhia do Mucuri as
comunicações desta corte com o norte de Minas.
Entendia, como igualmente vereis do meu discurso, que era preciso proteger a companhia do Rio Doce, que muito podia ter feito em prol
do comércio e engrandecimento da Itabira e do Serro, se o governo a não
deixasse morrer desprotegida e abandonada. Mal podia eu imaginar em
1841, quando intercedia em favor da companhia do Rio Doce, que 20 anos
depois eu seria diretor de uma campanha semelhante, e que lutaria com
dificuldades análogas!
Na rede dos meios de comunicação dos Abrolhos para o sul figurará no futuro o Rio Doce, como dependência que é, tanto como o Mucuri,
do porto de Caravelas.
“O SR. OTTONI – Sr. presidente, o discurso do nobre ministro
do Império tomou em consideração o que eu disse sobre estradas de comunicação entre a província de Minas e o vasto litoral compreendido entre a
barra do Paraíba e a barra do Jequitinhonha, no Belmonte, ou a do rio
Pardo, em Canavieiras.
“No meu dis cur so, a este respei to, mos trei quanto o relatório
havia sido lacônio sobre tais objetos. Sr. presidente, sem dúvida que uma
das matérias de mais transcendência que estão cometidas especialmente
ao Ministério do Império é o melhoramento das vias de comunicação.
Lamento tanto laconismo da parte do nobre ministro no seu relatório, tanto
laconismo nesta discussão.
“A censura que fiz, especialmente acerca da companhia do Rio
Doce, o nobre ministro a justificou trazendo à Casa informações que deveriam
estar consignadas no relatório. Sr. presidente, há dois ou três meses que se
acham apodrecendo, no porto do Rio de Janeiro, uma ou mais embarcações
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da companhia , por causa das dificuldades suscitadas pelo governo ou pelos
seus agentes. Eu estou bem certo de que o governo não pode ter desejos de
suscitar embaraços à companhia; mas entretanto era preciso que estas dificuldades tivessem já cessado. A companhia, com muita razão, se recusa a
pagar a siza do valor das embarcações que lhe são próprias, e a respeito das
quais exige-se o pagamento, segundo informou o nobre ministro, pelo simples
fato de mudarem a bandeira inglesa que trouxeram para a bandeira nacional.
“Suponho que com isso não há transferência de domínio, são os
mesmos proprietários e, somente por esta mudança por essa mudança de
bandeira não se devia exigir a siza; mas, quando a legislação fosse duvidosa
a este respeito, o governo devia apressar-se em trazer ao conhecimento da
câmara estas dificuldades.
“Não sei mesmo qual é a deliberação do governo, desejava sabê-la em tempo de poder oferecer um remédio na Lei do Orçamento.
“Estou certo que a Câmara não recusaria, no caso de o governo
dever exigir da companhia o pagamento da siza; estou certo que a câmara,
em atenção à importância e magnitude da empresa, não se recusaria a aliviar a
companhia deste e de outros pagamentos iguais; mas, para se oferecer uma
emenda a este respeito, é preciso que o nobre ministro me informe definitivamente qual é a intenção do governo.
“A respeito das comunicações da província de Minas com o litoral,
lamento que o nobre ministro nada respondesse. Eu tinha em vista, quando
fiz algumas considerações em outra ocasião, não só chamar a atenção do
nobre ministro sobre este importante objeto, como excitá-lo também para
que os dinheiros públicos não fossem despendidos de uma maneira, ou improfícua, ou menos vantajosa. Estando eu na província de Minas, recebi a cópia
de uma interessante memória, escrita sobre a estrada chamada de Rubim,
que comunica a província do Espírito Santo com a Província de Minas, pelos
rios Guandu e Manhuassu ao termo de Mariana, nos distritos da ponte
Nova e de Casca.
“Esta memória foi escrita pelo muito dig no ex-presidente da
província do Espírito Santos, o sr. José Joaquim Machado de Oliveira, que o
governo apressou-se em demitir, e acres centou à demissão dada a este
benemérito servidor o menosprezo com que tratou aquela sua aliás importante produção.
“O nobre ex-presidente me comunicara em uma carta que enviara
à Secretaria do Império a sua memória.
“Creio que ela deve existir na secretaria, mas não mereceu menção
no relatório do nobre ministro, quando o nobre ministro falou a respeito
das estradas de comunicação do Espírito Santo com Minas, que não podiam
ser senão as duas únicas atualmente em projeto, que são as estradas de Ita pemirim, que vai ter à barra deste rio e vila do mes mo nome, e es trada
do Rubim, que vai ter à Bahia da Vitória. Mas o nobre ministro nada disse a
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este respeito, e eu desejo que S. Exa. tome em consideração essa memória, e
que, entretanto, examine o que eu disse a respeito da maior utilidade de
promover as comunicações do município do Presídio com o de Campos, e
do município de Minas Novas com as comarcas de Caravelas e Porto Seguro.
“As duas entradas que se dirigem do Espírito Santo para o cen tro da província da Minas, para a capital da província, têm a distância de 60
a 70 léguas.
“Ora, sendo a distância do Ouro Preto ao Rio de Janeiro quase a
mesma pela estrada do Paraibuna ou pela estrada do Mar de Espanha; sendo
estas duas estradas muito mais freqüentadas; estando já consideravelmente
melhoradas, a ponto de em muitas léguas poderem já atualmente rodar carruagens; acrescendo que o mercado do Rio de Janeiro não pode ter comparação
alguma com o insignificante mercado da Vitória: é evidente que, nas atuais
circunstâncias, seria talvez em pura perda a despesa que o governo fizesse
mandando abrir aquelas estradas. Entretanto, os sacrifícios que o governo
parece inclinado a fazer por aquele lado, se os fizer pelo lado do Presídio a
Campos, ou pelo lado de Minas Novas, comunicando este município com
Caravelas e Porto Seguro, podem trazer extraordinária vantagem, porquanto
so municípios de Presídio e da Pomba, na parte que pode ter relação imediata
com a cidade de Campos, cujo mercado é já alguma coisa considerável
compreende uma pequena distância, talvez menos de metade da distância
que há desse ponto para a capital do Império.
“O Sr. P. Cândido – Metade precisamente.
“O SR. OTTONI – Metade precisamente, diz o nobre deputado.
Já se vê, pois, que grandes vantagens se podem tirar de qualquer sacrifício
que se faça para acelerar esta comunicação. No momento em que o produtor
mineiro daquelas paragens poder levar a Campos os seus produtos imediatamente deixa esta dispendiosa e muito mais longa estrada do Paraibuna e
Mar de Espanha, e, mesmo quando tenha de vir procurar o grande mercado
da Corte fá-lo-á com mais vantagem indo embarcar os seus produtos na cidade
de Campos.
“Ora, a respeito de Minas Novas a vantagem é ainda mais considerável.
“O município de Minas Novas aproveita-se já do jequitinhonha e
de sua nascente e insignificante navegação para obter alguns gêneros de
primeira necessidade da Bahia; muitos outros desses gêneros, ou se vão
buscar em costas de bestas à cidade da Bahia, ou ao Rio de Janeiro, caminhando-se por terra a distância de 150 para 200 léguas: entretanto, toda esta
interessante comarca está em muita vizinhança com Porto Seguro e Caravelas;
a população tem afluído para aquele lado, e, se se facilitarem as comunicações,
o algodão, interessante ramo de produção da indústria agrícola de Minas
Novas, e que hoje talvez não se pro duza em maior escala por causa das
despesas extraordinárias do transporte, imediatamente terá um incremento
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considerável, porque, em vez de se transportar este produto por 150 ou 200
léguas, poder-se-á transportar por 20 ou 40 léguas.
“Creio que, à vista destas considerações, o nobre ministro procurará antes dar impulso à comunicação da província de Minas por estas duas
extremidades do que pelo centro com a província do Espírito Santo.
..............................................................
.........................................................
“O nobre deputado (o sr. Carneiro Leão) veio de alguma maneira
confirmar as minhas apreensões acerca do ato adicional. Eu peço à câmara
que haja de pensar bem nas palavras do nobre deputado a este respeito. O
nobre deputado, depois de fazer ver que só admite os golpes de Estado, não
como jurisprudência ordinária, mas em casos excepcionais, depois de haver
declarado que o ato adicional havia pecado em sua origem, que tinha defeitos,
e que o nobre deputado, apesar de receber os fatos consumados, ainda não
se tinha desviado de seus princípios a respeito da origem desse ato, acres centou que não devia haver receio algum na atualidade!
“O Sr. Carneiro Leão – Porque não tenho a presunção de prever o
futuro; é o que isto prova unicamente.
“O SR. OTTONI – O nobre deputado passou a explicar mais este
seu pensamento. Depois de dizer que na atualidade não podia ser conveniente
de modo algum semelhante golpe de Estado, passou a dar os motivos por
que o governo não poderia dá-lo, não porque não fosse justo que o governo
lançasse mão deste recur so, mas somente por que, es tando atualmen te
empenhado em uma guerra para conservação da integridade do Império,
não devia chamar sobre si mais dificuldades.
“Quais são os corolários que daqui se pode tirar? O governo não
deve dar por ora o golpe de Estado para anulação do ato adicional pelo
receio de que deste golpe nasçam reações e se venham a complicar as dificuldades. Em último resultado, a guerra do Rio Grande do Sul, a rebelião
do Rio Grande do Sul, no entender do nobre deputado, é a única dificuldade
que pode haver para suplantar-se o ato adicional.
“O Sr. Carneiro Leão – É má lógica.
“O SR. OTTONI – É como a do nobre deputado, que, sendo muito forte em argumentar, não vejo que o fosse muito no discurso a que respondo.
“Atendendo-se, pois, a este motivo que deu o nobre deputado,
pode-se dizer que a guerra do Rio Grande do Sul é quem conserva o ato
adicional. Veja-se o perigo que pode resultar das induções que naturalmente
nascem das palavras do nobre deputado.
“O Sr. Carneiro Leão – Tais induções com efeito são perigosas, e
por isso é que as combato.
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“O SR. OTONI – Mas, se tal é o pensamento oculto do governo, e
se espera unicamente achar-se com os braços livres pelo lado do Rio Grande
do Sul para dar esse golpe de Estado, está o governo muito enganado: nem
o exército legalista que há de pacificar o Rio Grande servirá de instrumento
para quaisquer maquinações iníquas contra a Constituição do Estado
(Apoiados).
“Eu tinha dito que, no caso do governo anular as eleições da
câmara futura, contra todo o direito e contra a Constituição, se continuasse a
praticar medidas de semelhante natureza, tornar-se-ia um governo de fato.
O nobre deputado de São Paulo sem dúvida estranhou também uma parte
da minha proposição, e não atendeu ao todo dela. Eu não declarei que o ato
da dissolução da câmara era por si só motivo para declarar o governo do
Império o gover no de fato. Lá está no Jornal do Comércio o meu discur so
tal qual o proferi, e apelo demais para a memória da Casa. Eu disse que, se
o governo praticasse esse ato, que eu considerava contrário à Constituição, e
continuasse a praticar atos semelhantes, isto é, atos contrários à Constituição,
entre os quais estava sem dúvida o que eu mencionei, de anular o
governo de autoridade própria o ato adicional, em tais circunstâncias o
governo de fato, tão legítimo como o de Paratini.
“O Sr. Carneiro Leão – Isto é o que eu nego.
“O SR. OTTONI – Tão legítimo como o governo de Piratini.
“O Sr. Carneiro Leão – Essa proposição há de ser refutada; mas
que se atreve a refutar seus discursos são iras e cóleras.
“O SR. OTTONI – Da minha parte é que é ousadia muito grande
refutar o nobre deputado; mas tenha paciência.
“O Sr. Carneiro Leão – Eu gosto que o senhor se ocupe de mim.
“O SR. OTTONI – O nobre deputado disse que pouco falta para
que esta doutrina seja semelhante à de algum convencionista incendiário, e
que o governo é sempre legítimo a cuja testa está o Poder Moderador.
[Lê a parte do discurso do sr. Honório.]
“Ora, sr. presidente, em primeiro lugar tomarei em consideração
o que me diz res peito e es pe ci almen te neste período do dis curso do
nobr e deputado, em que ele qualifica a doutrina anunciada na proposição a
que há pouco me referi como anárquica, incendiária, própria dos convencionistas, e somente tolerável no clube dos Sansculotes. Se a minha proposição é anárquica e incendiária, não sei como posso qualificar a doutrina do
nobre deputado, de que o governo do monarca é sempre legítimo em todos
os casos; não sei como possa qualificar a doutrina que anula o direito de
resistência e de insurreição.
“O Sr. A. Machado – Esta doutrina é própria para Argel e Constantinopla.
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“O SR. OTTONI – Mesmo em Constantinopla somente é própria
para ser proferida pelos eunucos do sultão às portas do seralho. (Apoiados
da oposição.) Mesmo lá as revoluções protestam contra a doutrina. Mas exa minemos a questão.
“O Sr. Carneiro Leão – Aí é que é o principal.
“O SR. OTTONI – O governo a cuja frente está o Poder Moderador é sempre legítimo, dada mesmo a hipótese de que seja destruída a Constituição.
“O Sr. Carneiro Leão – De violar.
“O SR. OTTONI – O nobre deputado admitiu até a hipótese de
destruição da Constituição; mas eu admito que tivesse dito – violar –; e já
um princípio de retração do nobre deputado. O nobre deputado modificou
o seu discurso, mas lá deixou estas palavras: “o governo a cuja testa está…”
[Ouvem-Se numerosos apartes dos diferentes lados da Câmara.]
“O SR. OTTONI [depois de uma pequena pausa] – “o governo a cuja
testa está o monarca é sempre legítimo. O imperante é sempre chefe do
governo legítimo; é sempre legítimo o governo a cuja testa está o imperador.”
Ora, examinemos primeiramente esta questão com os fatos da Casa.
“Esta doutri na anula evidentemente o di reito de in surreição e
resistência: considera em todos os casos a resistência criminosa, a insurreição
ilegítima.
[O Sr. Carneiro Leão dá um aparte que não ouvimos.]
“O SR. OTTONI – O nobre deputado guarda para depois a resposta, a fim de refutar os princípios que seguiu em 1817; mas ago ra tenha
a bon dade de me ouvir.
“Na opinião do nobre deputado a resistência pode deixar de ser
sempre criminosa contra um governo que é sempre legítimo.
“Não quero mencionar as tentativas que o Brasil fez antes de
1821 para conquistar a sua liberdade e independência; não comemorarei
os esforços nobres desses ilustres mineiros, que me 1790 procuraram sacudir o jugo de Portugal, o jugo do despotismo; não trarei à Casa os motivos
honrosos que impeliram os patriotas pernambucanos a iniciar este movimento grandioso em 1817. (Apoiados.)
“Começarei em 1821. Já não era então o Brasil colônia de Portugal, mas um dos três reinos da Monarquia portuguesa; haviam-se instalado
as cortes na nação portuguesa; o monarca legítimo dos três reinos, D. João
VI, se achava em Portugal à testa do governo dos três reinos; por conseqüência, o governo de Portugal era em 1821 a respeito do Brasil o governo
único legítimo. Entretanto, o Brasil, depois de ter nomeado deputados às
cortes gerais e extraordinárias da nação portuguesa, reconheceu que o
governo de Portugal não correspondia as suas intenções e calcava aos pés
direitos que já tinha como reino que era e parte integrante da nação portu-
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guesa. Em tais circunstâncias, qual foi o nosso compor tamento? Corremos às armas, procuramos decidir a questão como rebeldes, porque era o
que éramos a princípio.
“O Sr. Martim Francisco – Muita gente ainda pensa que o somos e
ainda nos trata como tais.
“O SR. OTTONI – Enfim, a rebelião grassou desde o Pará até o
Uruguai; as armas dos rebeldes ganharam triunfos gloriosos, e humilharam
as quinas, vencedoras em outras épocas [apoiados]; e entretanto a quem se
fazia a guerra? Ao governo legítimo, a cuja testa estava o sr. D. João VI. É
preciso, pois, que façamos amende honorable do nosso comportamento.
“O Sr. Carneiro Leão – Há uma confusão manifesta de idéias.
“O SR. OTTONI – Os rebeldes que tomaram as armas para cha mar o governo de Portugal ao cumprimento de seus deveres, entenderam
que, à vista da falta de fé com que aquele governo nos pretendeu tratar (a
nomeação dos deputados às cortes de Lisboa provou que os brasileiros
estavam resolvidos a continuar a fazer parte da Monarquia portuguesa),
era violado o pacto fundamental da Monarquia pelas cortes e pelo monarca
a respeito do Brasil; e, longe de consideraram como verdadeira a doutrina do
nobre deputado, correram às ar mas tendo à sua frente o sr. D. Pedro I,
rebelde a seu pai, a seu monarca e à sua nação. Veja o nobre deputado se
pretende que a memória deste príncipe expie esse crime, visto que declarou-se contra um governo que, segundo os princípios do nobre deputado, era
o único legítimo, só pelo fato de que o monarca estava à testa desse governo.
“O Sr. Carneiro Leão – Admira-me como se confundem assim todas as idéias.
“O SR. OTTONI – O nobre deputado não pode dar outra resposta senão generalizadas desta natureza.
“O Sr. Carneiro Leão – Eu lhe mostrarei se respondo com generalidades.
“O SR. OTTONI – E também deste lado haverá quem replique.
“O Sr. Carneiro Leão – Não me assusto com as respostas.
“O SR. OTTONI – É certo que a coragem do nobre deputado é
invencível. [Risadas.] Mas pergunto se o governo de Portugal, havendo violado o pacto social a respeito do Brasil, quando nós lhe fazíamos a guerra
naquela ocasião, era para o Brasil mais legítimo do que o governo de Piratini?
Creio que não: ambos eram ilegais e ilegítimos; tanto governo de D. João VI
como o de Piratini estão nas mesmas circunstâncias; um, porque não quer
submeter-se; e outro, porque não queria que substituíssemos como nação,
quando já o éramos. Entretanto, o governo de D. João VI era, na opinião do
nobre deputado, sempre legítimo, porque à sua testa estava o rei. O nobre
deputado vai para adiante com a sua argumentação. A respeito do aparte
que dei, quando disse que na verdade o governo do imperador do Brasil era
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legítimo, mas enquanto existisse Constituição, o nobre deputado declarou
que não havia tal.
“O Sr. Carneiro Leão – Eu não ouvi dessa maneira: bem sabe que
quem está orando não pode ouvir bem os apartes. Pela resposta que dei
bem se vê que não entendi dessa maneira.
“O SR. OTTONI – O nobre deputado disse: [Lê-se parte do discurso
do sr. Carneiro Leão.] Por conseqüência, na opinião do nobre deputado, a
legitimidade do imperador não vem da Constituição.
“O Sr. Carneiro Leão – Não vem só da Constituição.
“O SR. OTTONI – Vou chamar os fatos da história da nosso independência em meu apoio. O nobre deputado diz que a legitimidade do imperador não vem só da Constituição, porque ele é imperador por unânime acla mação dos povos. Quando a Constituição fala em unânime aclamação dos
povos não menciona um fato, mas dá um título. E nem de outra sorte se
podia considerar este artigo da Constituição, porque o sr. D. Pedro I não foi
aclamado unanimemente. Sabe-se que houve dissidências, tanto de brasileiros, que pretendiam outra forma de governo, como do partido português,
que pretendia recolonizar-nos. Por conseqüência, não foi aclamado unanememente, e não é da aclamação que vem o título, mas da Constituição.
“Eu apelo para os fatos e para a história da revolução que começou
em 1821. O fim dessa revolução era a liberdade: é por isso que todo o Brasil,
nomeando deputados para as cortes de Lisboa e tendo ficado príncipe regente
o sr. D. Pedro I, em 2 de março se exigiu que se começassem a formar certas
instituições tendentes ao estabelecimento do governo representativo. Tal foi
o estabelecimento da liberdade de imprensa, que teve lugar em 2 de março
de 1821, abolindo-se a censura prévia, que então existia, tal foi o juramento
das bases da Constituição portuguesa, que o povo reunido exigiu que fosse
prestado pela família real, e tais foram outros muitos fatos que ocorreram
em 1821.
“Em 1822, quando apareceram as tentativas das cortes de Lisboa,
para roubar ao Brasil as prerrogativas de que já gozava, o Brasil começou a
agitar-se mais, trabalhando ao mesmo tempo para a liberdade e para a independência, nunca perdendo de vista o fim a que primeiro se propôs, que
era a liberdade.
“Em 16 de fevereiro de 1822 exigiu-se a reunião de procuradores
gerais da província do Brasil, para virem tratar dos negócios do reino do
Brasil. Em 3 de março houve um movimento do povo do Rio de Janeiro, talvez
por alguma suspeita de tendência contra o sistema de governo que o Brasil
queria es tabelecer. Antes da acla mação do imperador, existe o fato da
convocação da Assembléia Geral Constituinte. Reuniu-se a junta de procuradores gerais, e por sua resolução imediata, à qual se uniu o Conselho de
Estado, logo depois foi convocada para o dia 3 de junho uma Assembléia
Constituinte Legislativa, em virtude de uma requisição da câmara municipal e
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do povo, e o sr. D. Pedro I tomou o título de constitucional logo depois, no
dia 10 de junho. Finalmente, no dia 7 de setembro proclama o príncipe nas
margens do Ipiranga a Independência do Brasil, e tendo de antemão já reconhecido a Constituição e o sistema representativo, recebe o título de imperador constitucional em 12 de outubro de 1822.
“Ora, pergunto, não estarão em todos estes fatos bem formuladas
as condições com que o Brasil elevou ao trono o sr. D. Pedro I ? Sem dúvida
nenhuma. Se o nobre deputado, não achando bastante valiosa todas estas
reclamações, todos estes atos que tiveram lugar no discurso do ano de 1822,
recorrer as atas por que nas diversas câmaras municipais o imperador foi
aclamado, achará condições muito expressas na maior parte delas, pelo menos
condições análogas às palavras célebres do magistrado do Aragão quando
entregava ao rei as insígnias do poder. A nação brasileira, reconhecendo o
seu poder, a força, o direito que tinha recobrado tornando-se independente
de Por tugal, disse ao príncipe como os aragoneses de outrora: “Nós, que
somos tanto quanto vós, e que podemos mais do que vós, nós vos fazemos
imperador constitucional, com a condição de que respeitareis as instituições
que a convenção ou a Assembléia Constituinte, que já se acha convocada,
houve de instituir”. E o imperador o jurou. Por conseqüência, se por um juramento persistente o imperador se obrigou a respeitar em todos os casos a
Constituição, é falsíssima a doutrina do nobre deputado, como os fatos da
história do nosso país demonstraram, e a proposição que emite não é das
que são somente dignas de ser proferidas por detrás de barricadas.
“A Constituição me resguarda, me defende suficientemente,
para poder proferir proposições muito mais fortes na tribuna nacional.
Resguarda-me mais do que quantas barricadas possam imaginar-se.
“O Sr. Carneiro Leão – Resguarda a pessoa, mas não torna a dou trina verdadeira, nem a aplicação.
“O SR. OTTONI – Já expliquei a história e os fatos sucedidos no
nosso país…
“O Sr. Carneiro Leão – Fiquei na mesma.
“O SR. OTTONI – … para comprovar que as doutrinas que expendi, longe de serem revolucionárias, não podem ter o mais leve ressaibo de
menos constitucionais: vejamos o que dizem os publicistas os menos suspeitos a esse respeito. Eu citarei dois ou três.
“Creio que não pode ser suspeito Vatel, cujo compêndio, na conformidade das leis, serve à instrução da mocidade nos cursos jurídicos. No
cap. 2º § do direito das gentes, diz ele(lendo) “Vatel, § 50, pág. 84, vol. 1º
Droit des Gens: – Se a autoridade do príncipe é limitada e regulada por leis
fundamentais, o príncipe, saindo dos limites que lhe estão traçados, governa
sem direito algum e mesmo sem título; a nação, desobrigada da obediência,
pode resistir à s suas tentativas injustas. Desde que ataca a Constituição o
príncipe rompe o contrato que o ligava com o povo: o ato do monarca deso-
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briga os súditos, que o podem considerar como usurpador. Esta verdade é
reconhecida por todos os escritores sensatos, cuja pena não está escravizada
ao temor ou vendida ao interesse.
“Outros publicistas, cuja autoridade creio que é tão pouco suspeita
como Vatel, emitem proposições semelhantes, sem precisarem de barricadas, à
face do mundo.
“O Sr. Carneiro Leão – Não estavam na tribuna, de certo.
“O SR. OTTONI – … onde ha via Cons tituição escrita, onde se
sabia o que era governo de fato e governo legítimo. Diz Silvestre Pinheiro,
por exemplo.
“O Sr. Carneiro Leão – Não aceito a autoridade.
“O SR. OTTONI – Mas não é suspeito, e, se é suspeito, não o
pode ser de certo de culotismo.
“O Sr. Carneiro Leão – Mas tem muitas doutrinas falsas.
“O SR. OTTONI – Silvestre Pinheiro diz no art. 3º: (lendo) “Silvestre Pinheiro, Droit constitutionel du pouvoir legislatif, pág. 158: deixai aos
que se fazem patanais do absolutismo a crença que fingem ter de que toda a
resistência ao poder é uma rebe lião e toda a insurreição con tra o ar bítrio
uma revolta”. E mais abaixo: a insurreição do homem livre pode também ocasionar guerra, se o despotismo é tão cego que, para execução de suas medidas
ilegais, ousa recorrer à força.
“Portanto, Silvestre Pinheiro reconhece também o direito de
resistência e de insurreição todas as vezes que é violado o contrato social,
dizendo muito expressamente: Poit de loi, poit d’obélssance. Logo que cessa o
império das leis, cessa o dever da obediência. Não sei se o nobre deputado
aceitará a autoridade de Delolme, autor muito conhecido, que expõe as
excelências do governo inglês. Depois de desenvolver os diferentes princípios da Magna Carta…
“O Sr. Carneiro Leão – A citação é mal feita pra justificar a proposição.
“O SR. OTTONI – … Eis que todas estas instituições bem combinadas, como foram, sem o direito de resistência seriam inteiramente nulas: ocupa-se longamente em desenvolver este princípio, e diz: [lendo] Delolme, Constitution d’Angleterre, tom. 2º, cap. XIV: “Foi a resistência que deu nascimento à
Magna Carta, fundamento e baseada liberdade inglesa, e os excessos de um
poder estabelecido pela força foram reprimidos pela força”.
“Já se vê, pois, que não é só por de trás das barricadas que se
consideram governos ilegítimos governos presididos pelos monarcas, e que
pelo contrário autores que estão acima de toda a suspeita, como estes que
citei, entendem que nos casos em que o governo se põe acima das leis ele se
torna ilegítimo. Como quer, pois, o nobre deputado que eu acredite que é o
governo legítimo um governo que é ilegítimo, ilegal? Para mim, se o governo
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é legítimo, eu o considero legítimo, se é ilegal, ilegal, e no meu espírito não
posso graduar a diferença da ilegalidade que há entre um governo ususpador
qualquer e o governo de Piratini. Eu poderia citar ainda Chateaubriand,
cuja autoridade sem dúvida no caso presente não pode ser contestada, porque
é um realista e até legitimista, como tal estimada de todos os realistas dis tintos e de boa fé. Quando uma facção ávida e interesseira, para seus fins
particulares, para realizar seus projetos de ambição, procurou fazer derribar
a Constituição, ou uma parte dela na França, é bem sabido que Chateaubriand
e muitos outros legitimistas distintos viram o perigo em que punham a
Monarquia especuladores políticos presididos por Mr. Villele.
“O Sr. Carneiro Leão – Não, por Polignac sim.
“O SR. OTTONI – Polignac estava então na Inglaterra.
“O Sr. Carneiro Leão – Não em 1827.
“O SR. OTTONI – Em 1827 houve a coalizão de Chateaubriand,
de Hyde de Neuville e outros realistas distintos com os patriotas mais decididos e contra o ministério dos especuladores políticos, á frente dos quais
estava Mr. Villele, que comprometia a Monarquia, para satisfazer suas am bições. Mr. Chateaubriand previu o que havia de suceder a Carlos X, e lhe
gritou da tribuna que temia nas circunstâncias da França muito mais as re voluções que vinham do governo do que as que vinham do povo.
“O Sr. Carneiro Leão – Eu temo pelo contrário, por experiência.
“O SR. OTTONI – Sem dúvida o comportamento de Chateaubriand em toda a sua vida dá direito a pensar que os seus receios eram nascidos
do interesse que votava mais especialmente ao trono; mas, infelizmente, Carlos
X não tinha a força de razão que caracterizava o seu predecessor Luís XVIII, e
por isso acreditou mais nos especuladores políticos Villele e Poliânac, nos sec tários das transações e resultado foi comprometer o seu trono na revolução de
julho. Eu não quero fazer confrontações históricas; estou certo de que o monarca atual do Brasil há de seguir de preferência os passos esclarecidos de Luís
XVIII, e que não se há de deixar arrastar pelos Villele e Polignac. [Apoiados.]
O Sr. Marinho – Apoiado: bravo!
[Bravos e apoiados nas galerias.]
Mui tas vozes – Ordem! Ordem! [Resta belece-se o silêncio nas galerias.]
VIII
REVOLUÇÃO DE 10 DE JUNHO DE 1842
PACIFICAÇÃO DE MINAS

A fatalidade que em 10 de junho de 1842 sublevou a herói ca
cidade de Barbacena e toda a pro víncia de Minas, e bem assim a minha
voluntária comparticipação no movimento, são pontos históricos de que
está cada um de vós cabalmente informado.
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Creio sinceramente que mais teria ganho o sistema constitucional se, apesar de rebelado o governo contra a Constituição, se, apesar da
promulgação das leis inconstitucionais em 1841, apesar da dissolução prévia
da Câmara dos Deputados, apesar de tudo, a oposição mineira, em vez do
recurso às armas, de preferência empregasse contra o governo os mei os
pacíficos que ainda lhe restavam.
Infelizmente a oposição era de tal modo provocada e arrastada
para o terreno fora da lei que não havia meio de contê–la.O fato era, portanto,
indeclinável
A não ser esta consideração, eu poderia lamentar que a energia e
a acerbidade das minhas invectivas na sessão de 1841 pudessem ter contribuído para o movimento de 10 de junho.
Em todo o caso, porém, posta a mão na consciência, ainda acho
lá o eco de minhas palavras, e assevera que eram estremes de ódio e de
ambição.
E posso recordar-me complacentemente que na noite de 15 para
16 de junho de 1842, arrostando perigos, e com o fim de partilhar a sorte de
meus amigos, parti do Rio para Minas, quando aqui já se festejava a derrota
da Venda Grande, a retirada da ponte de Pinheiros, e conseqüentemente a
queda da revolução de São Paulo.
A memória do meu saudoso amigo, monsenhor Marinho, rendo
graças, porque à pág. 207 do 1º vol. Da sua História da Revolução de Minas
consignou esse ato de lealdade que pratiquei para com os meus amigos.O
generoso historiador omitiu sistematicamente os seus próprios serviços e
grandes sacrifícios, mas não perdeu ocasião de pôr em relevo a mais pequena
circunstância que podia enobrecer o caráter de seus amigos.
Assim, às págs. 252 e seguintes e nos documentos que se lêem no
2º vol., o historiador mineiro registrou:
1º) o propósito em que eu estava em 19 de agosto de aceitar a
presidência e a direção do movimento depois da batalha que teve lugar no
dia 20.
2º) A resolução que, de acordo com outros amigos, tomei no dia
20, de acabarmos com a revolução em Santa Luzia, e ali ficarmos para sermos
presos, em vez de nos retirarmos escoltados pelas forças respeitáveis de
Galvão e Avarenga, que até a noite ocuparam a ponte da vila para protegerem
a retirada dos insurgentes.
3º) O fato de se acharam na Lagoa Santa no dia 21, imediato ao
da batalha de Santa Luzia, mais de 2000 homens bem armados e municiados,
e que debandaram por se ter dissolvido o governo insurgente.
4º) O importante documento assinado pelos coronéis Galvão e
Alvarenga, perante o subdelegado de Matosinhos, declarando que debandavam suas forças, recolhiam-se às suas casas, e não se oporiam mais às leis
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em vigor, a fim de pôr termo ao derramamento de sangue dos mineiros. É também
datado de 21 de agosto de 1842.
Bem apreciados os dados expostos, claro está qual era a ordem
das minhas idéias naquela crise.
Se o sr. Barão de Caxias fos se ven cido, como tínhamos as me lhores es peranças de que o fos se, a revolução es tava ter minada pelo
triunfo, e estaria acabada a guerra civil. “Dentro de três dias, dizia eu aos
meus amigos, esta mos no palácio de Ouro Preto, dentro de quinze dias um
ministério liberal terá suspendido a lei inconstitucional de 3 de dezembro e a do
conse lho de Estado, e terá anulado o decre to inconstitucional que dispersou os
representantes da nação.”
Nossa tarefa estaria finda, restabelecida a ordem, a ordem bem
intendida, que é inseparável da verdadeira liberdade.
Perdida a batalha de Santa Luzia, sobravam elementos ao Partido
Liberal para continuar uma guerra de recur sos, cujo resultado é difícil
calcular qual teria sido.
Mas eu não compreende revolução senão quando o povo se levanta
em massa para dizer aos seus opressores: “Basta.”
Pensávamos, os mineiros, que em 1842 seria assim; e, como nem
queríamos nem supúnhamos guerra ci vil, os que es távamos no Rio não
enviamos para Minas nem uma espingarda, nem uma libra de pólvora.
Contávamos que a província de São Paulo se levantaria com um
só homem, e que aos mineiros não estava destinada outra tarefa senão a de
uma manifestação popular até certo ponto pacífica.
Frustrada a revolução em São Paulo, nada tínhamos que fazer.
Mas o pundonor dos guardas nacionais mineiros, sua energia e
entusiasmo um momento persuadirão-nos que, desprevenidos como tínhamos
entrado na luta, e mesmo tendo ficado a sós, podíamos dar lei ao Império.
E pouco faltou para que esta esperança se realizasse no dia 20 de
agosto de 1842.
Longe de mim duvidar da coragem pessoal e mais qualidades
que concorrem, como universalmente se reconhece, e eu sou o primeiro a
confessar, na pessoa do nobre general marquês de Caxias, ilustre veterano
da independência.
Mas estou persuadido que os cordões, os bordados e as condecorações dadas a Sua Excelência em razão da batalha de Santa Luzia mais
racionalmente adornariam a estátua do Destino.
Acerca deste combate os chefes insurgentes podiam dizer como
Napoleão em Santa Helena, falando de Waterloo: “Ney! Grouchy! Dia incompreensível, em que tudo se perdeu depois que tudo estava ganho! Houve
traição ou foi uma dessas fatalidades com que o destino se apraz em zom bar
das mais belas combinações do espírito humano?!…”
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Como quer que fosse, perdida a batalha de Santa Luzia, pensava
eu, ainda antes do fato, que, se era certo que podíamos continuar a revolução
com chances de sucesso, também era fora de dúvidas que só o conseguiríamos
assolando os belos campos de Minas e anarquizando a província. Diante de
tamanha responsabilidade honro-me de haver recuado.
Julguei que em tais circunstân cias mais ganhava o país se da
sentença lavradas pelas baionetas do sr. Caxias apelássemos para os tribunais judiciários.
E, como só podíamos discutir estando presos, ficamos em Santa
Luzia, havendo-se retirado os chefes militares, a quem o juízo dos seus pares
nos conselhos de guerra não podia inspirar a confiança que depositávamos
no júri.
Já em frente de Ouro Preto, vendo os ânimos dispostos a uma
capitulação, e não querendo que para o fim de obterem os chefes condições
menos duras se arriscasse uma gota de sangue mineiro, tinha eu feito a
seguinte proposta, que também copio da história de Marinho:
“§ 1º Que o presidente interino proclamasse a todas as for ças que em seu nome podiam estar e de fato estavam em armas
na província que, tendo sido feita a revolução de Minas unicamente como uma manifestação destinada a apoiar a de S. Paulo,
pacificada aquela província, deviam os mineiros depor as armas,
e a isso os convidava
“§ 2º Que esta proclamação fosse de pronto en viado ao
barão de Caxias, declarando-se-lhe que, para evitar a efusão do
sangue, e pelo motivo na dita proclamação exarado, depunham os
mineiros as armas, depois de uma vitória brilhante, qual a de
Queluz, e se entregavam a discrição da clemência imperial
“§ 3º Que então todas as pessoas notáveis que se achavam
no acampamento, tendo a sua frente o presidente interino, se fosse
apresentar ao general em chefe.”
Esta minha proposta, que não foi possível levar efeito diante do
Ouro Preto nos últimos dias de julho, realizou-se em Santa Luzia no dia 20
de agosto.
Os srs. José Pedro Dias de Carvalho, vigário Joaquim Camilo de
Brito, coronel João Gualberto Teixeira de Carvalho, capitão Pedro Teixeira
de Carvalho, tenente Antônio Teixeira de Carvalho, padre Manoel Dias de
Couto Guimarães e Francisco Fer reira Paes voluntariamente es peraram
comigo a entrada do exército vencedor, para darmos testemunho de que ali
tínhamos ficado até a última hora e que a revolução estava acabada.
Das reminiscências da campanha de 1842, acreditei-me, srs. eleitores
mineiros, são estas últimas as mais gratas ao meu coração.
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IX
A REVOLUÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS – MINISTÉRIO
PARLAMENTAR CONSERVADOR

A revolução de Minas findou repentinamente e como que por
encanto no dia 20 de agosto.
Findou, permita-se-me que o repita com satisfação, porque eu
não quis assumir a vice-presidência.
Se o ex-deputado Otoni, diz o historiador da revolução, que tan to
prestígio tinha no exército e na província, não tivesse ficado em Santa Luzia
o sucesso de 20 de agosto seria apenas um revés.
Dissolvido o governo insurgente, coube aos coronéis Antônio
Nunes Galvão e Francisco José de Alvarenga a honra de autenticarem perante
o subdelegado de Lagoa Santa a pacificação da província. Por toda a parte
debandavam as forças rebeldes, e cada qual recolheu-se para os seus lares
mansa e pacificamente. O conflito dos liberais com o governo ia entrar em
nova fase perante os tribunais.
Fui eu, como diz Marinho na História da revolução, quem conservou o arquivo rebelde, material valiosíssimo para os processos e para a his tória.
Preservei-o das chamas que o haviam condenado, mais feliz de
que o bibliotecário de Alexandria, se é certo que com efeito o califa Omar
queimou a biblioteca daquela cidade, e se não procedem as objeções de Gibbon
contra esta tradição histórica.
O arquivo rebelde, era o alto de corpo de delito universal dos revolucionários.
Tinham eles protestado em 10 de junho que a lei de 3 de dezembro
de 1841 e a dissolução prévia eram atos inconstitucionais.
Os tribunais iam decidir se aquele protesto tinha sido um crime
ou uma resistência legal.
Era da maior conveniência pleitar a causa perante a opinião e
discutir perante os jurados, não só a teoria constitucional e as causas longo
tempo acumuladas, e as paixões exacerbadas que haviam produzido e podiam
justificar o movimento de 10 de junho, mas também o modo por que os
rebeldes haviam procedido
Glorio-me de haver conservado as peças justificativas necessárias
aos libelos do promotor público e aos numerosos advogados da defesa.
Para serem devidamente aproveitados estes materiais era dispensável um centro e curadoria geral dos acusados, que sistematisasse a discussão, reunisse em um feixe os casos julgados que deviam compor a jurisprudência da questão, e que enfim, resumindo os debates, tornasse bem pa-
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tente o julgamento definitivo do Poder Judiciário e da opinião pública acer ca do movimento de 10 de junho.
Tal foi a missão do Itacolomi, publicado logo que se levantou o
seqüestro à tipografia liberal de Ouro Preto. Colaboraram ativamente no
Itacolomy, alguns dos comprometidos que tinham feito parar o carro revolucionário em Santa Luzia, e se haviam rendido a discrição, certos de que
era mesmo estando presos que poderiam melhor defender sua causa e de
seus amigos perante a opinião e perante os tribunais.
Ainda as algemas nos roxeavam os pulsos, e já estávamos apelando
para a imprensa, que tudo salvou.
Reparávamos assim o grande erro que havíamos cometido recorrendo às armas, mas não cessávamos de estigmatizar os atos inconstitucionais
que tinham dado causa ao movimento.
Tínhamos o maior empenho em que fosse a questão ventilada
solenemente perante os tribunais.
E éramos tão sinceros nesta opinião que a nosso pedido a
Assembléia Legislativa provincial, na qual o voto de nossos amigos preponderava, se absteve de representar ao Poder Moderador pedindo anistia para
os presos e comprometidos.
Não procedemos assim porque pensávamos que houvesse o menor
desar em apelar em casos tais para o Poder Moderador.
Estávamos longe de uma opinião tão inconstitucional.
A anistia deve ser concedida sempre que o aconselhar o bem do
Estado.
É um direito e uma garantia do ci dadão brasileiro, que pode
invocá-la logo que julgue dar-se a hipótese da Constituição, do mesmo
modo que pode requerer um habeas corpus.
Na Assembléia Provincial fluminense uma voz generosa suscitou a
nobre idéia, e durante a discussão patenteou-se ao país quanta consideração
mereciam os proscritos.
O falecido sr. Augusto César de Meneses, homem da têmpera
dos antigos, e que levou ao túmulo firme a sua reputação e inabaláveis suas
crenças políticas, disse o seguinte:
“Vou agora, sr. presidente, não fazer uma resenha, mas
apresentar alguns indivíduos implicados no movimento de que
falamos, para vermos se merecem os convícios que lhes lançou o
parecer da nobre comissão.
Será inimigo da ordem pública, ousado, trubulento, vilipendiador
das leis, aquele varão probo (o sr. Vergueiro) e prestante, que
compreendendo o bem o que é uma pátria adotiva, resistiu à ten tação das doces emoções que faz nascer a vista do solo natal, para
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neste trabalhar por sua liberdade e independência, cuja estada no
poder era uma garantia de sossego e ordem?
Será inimigo da ordem pública, ousado, turbulento, vilipendiador
das leis, aquele estóico e desinteressado (o sr. Feijó), que rejeitou
um bispado e resignou uma regência, lugar que mais de um
especulador quereria, ainda dando 400% sobre o seu orçamento?
O qual, se cometeu algum excesso, ninguém deixará de confessar
que foi por amor da ordem, excesso que teve talvez por causa
principal a sua sinceridade, aludida pela falsa amizade, da qual
falou o sr. Dias da Mota, quando ela lhe aconselhava que manejasse a clava de Hércules? Que deixou o poder quando viu que a
continuação da sua gestão podia ocasionar a perturbação da paz
pública?
Merecerá aqueles epítetos esse moço, por quem mais se de vem encher de orgulho o Serro do que pelas pedras preciosas
que rolam pelos leitos dos seus rios, esse moço, no qual todas as
vezes que penso digo: – Assim foi de certo Catão na sua idade –
esperanças do Brasil, se alguma comissão militar lhe não fizer
saltar a cabeça, ou se algu ma taça ministrada por algum fin gido amigo lhe não corroer lentamente as entranhas?”
Diário do Rio de 27 de abril de 1843, sessão de 22 do mesmo
mês e ano.
Na Câmara dos Deputados, entre outros levantou-se em nossa
defesa o honrado baiano o sr. José da Cruz Rios.
Assim apoiados na tribuna legislativa, prosseguíamos tenaz mas
pacificamente na discussão do nosso direito.
O exército podia desarmar os mineiros, inutilizar a sua resistência,
mas não decidir a questão constitucional.
A resistência de 10 de junho, discutida de mil modos perante os
tribunais de Minas, ficou plenamente justificada como uma resistência legal.
Qualquer que tenha continuado a ser a opinião dos poderes legislativo e executivo, os atos contra os quais se erguera o grito de Barbacena foram
declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário, que também é independente.
Todos os chefes de alguma importância levados ao júri obtiveram
absolvição e em muitos casos apoteose.
Era de regra que quando entrava no júri algum dos muitos cabeças
da revolução o tribunal em pessoa levantava-se, apesar das reclamações de
alguns juízes de direito. Este fato era registrado no Jornal do Comércio de outubro
de 1843.Era homenagem prestada a nossa boa fé à honestidade dos motivos
de nosso procedimento.
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E cumpre observar que no maior número de casos os jurados
que absolviam os rebeldes e com eles fraternizavam nos tribunais eram os
legalistas da véspera.
Honra aos mineiros! Os mes mos que haviam fe ito os maiores
sacrifícios para abafar a revolução, cujas conseqüências temiam, estavam
longe de aprovar o procedimento do governo e não queriam de modo algum
sancionar o precedente de poderem a Assembléia Geral e o governo decretar
leis inconstitucionais.
Honra ao júri de Mariana, do Ouro Preto, da Piranga e outros,
que nos restituíram ao gozo de nossos direitos completamente justificados,
salvando o princípio de resistência a ordens ilegais, e com mais porte razão
a leis inconstitucionais.
Assustada com o veredito dos jurados, a imprensa conservadora
da província começou a aconselhar-nos a resipiscência dos nossos atos. Já se
contentavam que ao menos nos mostrássemos contritos.
“Peçam misericórdia!” nos repetia a Ordem de João d’el-Rei.
Peçam misericórdia! Repetimos no Itacolomi. Misericórdia
devem pedir esses irmãos degenerados, que se têm locupletado
com a rapina e engordado com o espólio do órfão e da viuva,
que têm oprimido os seus concidadãos, que têm vendido a justiça e
cometido toda a sorte de iniqüidades, e muita contrição precisam
eles para que Deus lhes perdoe por sua infinita misericórdia. Quanto aos cidadãos que por efeito de suas convicções tomaram
parte nos movimentos políticos do ano passado, de que hão de pedir perdão? Por que foram rebeldes? Mas esses rebeldes não estão
em circunstâncias de fazer ato de contrição. Coube-lhes a rara for tuna de que seus pares e juízes nos tribunais judiciários têm antecipado a purificação de sua conduta, emitindo acerca das revoluções de Barbacena e Sorocaba um juízo que a posteridade sem
dúvida confirmará.”
Do Itacolomi de 28 de agosto de 1843.
Efetivamente os jurados mineiros unânimes e sem distinção de
partidos decretavam por toda a parte que era justificável o nosso procedimento, e que, portanto, criminosos eram os ministros que haviam promulgado a lei de 3 de dezembro de 1841 e dispersado os representantes do
povo com o mesmo direito com que Cromwell mandou fechar as portas do
Parlamento.
Eu fui um dos absolvidos por unanimidade do júri de Mariana,
composto o conselho de liberais e conservadores promiscuamente.
O presidente do conselho era o distinto mineiro e meu amigo o
sr. José Mariano Pinto Monteiro, hoje residente em Ubá, e ali um dos prestigiosos chefes do Partido Liberal.
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O sr. Pinto Monteiro fez-me presen te da pena com que havia
lançado as respostas unânimes aos quesitos do juiz de direito. Essa pena é
uma relíquia preciosa que conservo, e que inativa, depois de 18 anos, vai
hoje servir-me para escrever neste papel, a fim de que sejam transmitidos à
imprensa, acompanhados de bênçãos sinceras e de meu agradecimento
imorredouro, os nomes dos cidadãos cujo memorável veredito me restituiu
à minha família puro de toda a criminalidade.
São os srs.
José Mariano Pinto Monteiro, presidente.
José de Sousa Cunha, secretário.
Francisco Xavier Pereira.
Manoel Coelho Linhares.
Inácio Alves da Rocha.
José Pedro Gonçalves.
Quintiliano de Abreu e Lima.
Antônio Gonçalves Machado.
Francisco José Ferreira.
Manoel Francisco Damasceno.
Manoel Moreira da Cruz.
José Bernardino dos Reis.
A sede de perseguição fora tão longe que no meu processo se
investigou sobre discursos que proferi como deputado, sobre escritos que
dez anos antes dei ao prelo como jornalista, e finalmente sobre minhas opi niões em abstrato, quanto às bases constitutivas do governo.
De minha defesa perante o júri, publicada no Itacolomi de 26 e 30
de setembro de 1843, ver-se-á que vinguei os privilégios de deputado e a
liberdade de imprensa, explicando ao juiz formador da culpa esses pontos
do nosso direito constitucional. Quanto ao terceiro tópico, é manifesto que a
minha dignidade não podia permitir ali a menor explicação, visto que não
havia autoridade para me exigirem. Limitei-me, pois, a protestar que na
Constituição havia lugar para todos, e forte com a minha consciência repeti
aos jurados os versos de Philinto:
Não foi dado até aqui ao despotismo
Algemar o alvedrio, que soberano
Dentro do seu sacrário mofa e zomba
De satélites vis, de escravas ordens.
Quando os jurados mineiros começaram a multiplicar desenganos
ao espírito retrógrado, o governo e seus agentes deliraram.
O júri, mutilado pela lei de 3 de agosto, posto debaixo da tutela
humilhante do juiz de direito, pela absurda faculdade de apelação que se
lhe deixou, e pelo arbítrio no formular os quesitos, arbítrio que em grande
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número de casos tira ao júri a apreciação moral do fato imputado e legitima
a condenação de acusados que o júri tem intenção de absolver, o júri assim
mesmo estropiando não servia às exigências dos dominadores.
E o secretário do governo, deputado à Assembléia Provincial,
propôs que se pedisse ao Poder Legislativo outra forma de processo.
No Itacolomy de 5 de julho de 1843 vêm transcrito a proposta e o
parecer da comissão, cuja conclusão aprovada era a seguinte:
“Que não se tome em consideração a indicação para se pe dir aos poderes supremos a supressão do júri. – Paço da Assembléia Provincial, em 30 de junho de 1843 – João de Salomé Queiroga
– F. de A. L. Mendes Ribeiro – J. Rodrigues Duarte.”
Enquanto o júri de nossa província reabilitava os comprometidos,
ganhava terreno na corte e reação conservadora, e julgava-se o Partido
Conservador com força para no dia 20 de janeiro de 1843 dissolver o ministério palaciano de 23 de março de 1841.
Apesar de ser triunfo de retrógrados, o dia 20 de janeiro seria um
belo dia para o sistema representativo se o sr. Paulino José Soares de Sousa,
autor principal da dissolução, viesse explicá-la ao Parlamento como filha da
necessidade de fazer cessar o governo pessoal, suplantando-se as camarilhas e
restituindo a sua pureza às normas constitucionais.
Nada disso S. Exª saiu com outros seus colegas a 20 de janeiro,
para tornar a entrar dias depois. E nas explicações que deu às câmaras, em
vez de confessar a defeituosa organização do gabinete dissolvido, referiu-se
assim ao fato recente:
O sr. Paulino: – As causas que originaram a crise ministerial que produziu a dissolução do gabinete, da qual acabamos
de ser testemunhas, não são de muito recente data. Existi am
entre alguns membros do dito gabinete desconfianças recíprocas, relativas em pontos de lealdade de uns para com outros. Daí nascia uma
desinteligência sensível e funesta, da qual devia ne cessariamente ressentir-se o serviço público, o que devia fluir sobre o
estado da câmara e do país; e nunca as suas circunstân cias
requererão mais união, mais harmonia e mais fortaleza nos con selhos da Coroa.”
Jornal do Comércio de 24 de janeiro de 1843.
O sr. Soares de Sousa guardou-se bem de deixar escapar uma só
palavra que denunciasse a flagrante inconstitucionalidade da organização e
dissolução dos gabinetes sem interferência do Parlamento.
As recíprocas desconfianças em pontos de lealdade foram o pretexto infeliz com que se pretendeu acobertar a verdadeira causa do fato que
acabava de ocorrer.
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Se se tratasse de restabelecer os bons princípios, outras seriam as
palavras do ilustrado sr. Soares de Sousa; mas a verdade produz ódio e podia
prejudicar na opinião de Augusto o interesse dos Césares.
Nem uma palavra sobre governo pessoal – camarilha – poder
áulico, e outros sinônimos. S. Exª, em vez disso, iniciou essa gíria de mistificações que, mutandis mutatis, ora sob a forma de cansaço, ora sob a de doença,
tem regulado com força de pragmática nas exéquias ministeriais.
Quaisquer, porém, que fossem as sinuosidades pelas quais se
chegou ao ministério de 20 de janeiro, por mais errada que me pareça ter
sido a sua política de compreensão, a História saldará o primeiro Ministério
do sr. Carneiro Leão como uma tentativa honrosa para o restabelecimento
do governo representativo.
Demais, o ministério de 20 de janeiro expiou nobremente no dia
do passamento os pecados de sua vida.
Contemplá-lo-ei somente nesse transe, que vou tomar em consideração simultaneamente com o nascimento bastardo do ministério de 3 de
fevereiro de 1844.
X
O 2 DE FEVEREIRO DE 1844
PROGRESSOS DO GOVERNO PESSOAL

Tenho feito estudo para não contrariar nesta minha carta a máxima
fundamental de que o rei não pode fazer mal.
Quando me refiro a fatos inconstitucionais acobertados com o
nome do imperador entenda-se sempre que longe está de minha intenção a
mais leve sombra de censura que vá além dos ministros, que aceitam, ou
conservam as pastas, quando tais fatos se dão.
Dirigo-me exclusivamente aos agentes res ponsáveis quan do
moralizo sobre a entidade inviolável.
Feita esta declaração franca e leal, vou entrar em algumas considerações acerca do 2 de fevereiro de 1844.
Primeiro façamos um ligeiro retrospecto.
A seita palaciana havia predominado desde a maioridade até o
dia 20 de janeiro de 1843.
Os ministros da maioridade tiveram de resignar o poder, não
por se sujeitarem ao conselho áulico do seu colega os estrangeiros.
A condescendência do Partido Conservador facilitou ao sr. Aureliano a tarefa da reorganização ministerial de 23 de março de 1841.
Quando na sessão des te ano eu denunciava na Câmara dos Deputados as invasões do reporteiro, os Césares estavam-lhe na cauda e faziam
coro com o pontífice palaciano.
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Abstinham-se cautelosamente da menor alusão que pudesse
ofender as susceptibilidades do palácio.
Foi somente depois de vencido no campo da batalha de Minas e
São Paulo o Partido Liberal que eles se consideraram os senhores da situação,
e em 20 de janeiro de 1843 ousaram excluir do ministério o elemento palaciano.
Manifestamente o Ministério de 20 de janeiro de 1843 foi organizado pelo enérgico e ilustrado sr. Carneiro Leão, na dupla intenção de regenerar
o governo parlamentar e consagrar o domínio do Partido Conservador.
Rodeado de uma câmara unânime, acastelados no Conselho de
Estado e no Senado, os Césares imaginaram que o seu poder não tinha mais
competidor possível.
Por sua parte os palacianos bem sabiam que, se estavam arredados
nas doçuras do governo, não era por terem caído em desgraça, e sim por
virtude das circunstâncias.
Postos em disponibilidade, suspiravam pelas cebolas do Egito, e
espreitavam a ocasião de vingar a injúria que em nome das desconfianças
em ponto de lealdade fora irrogada ao chefe da seita.
Repelidos pelos conservadores, era natural que os cortesãos se
voltassem para o lado do liberal, e com ele se entendessem para apoiar-se
qualquer ministério que não estivesse nos interesses do inimigo comum.
Esmagados sob a tirania ministerial, os liberais não podiam ser
difíceis de chegar a acordo.
Foi em tais circunstâncias que nasceu o Ministério de 2 de fevereiro de
1844. Sua missão era demonstrar praticamente aos Césares que eles não
eram homens necessários.
Aceito este mandato, o ministério de 2 de fevereiro procurou
apoiar-se simultaneamente nos palacianos e nos liberais.
“O 2 de fevereiro (diz o meu amigo sr. Sales Torres-Homem) não foi um triunfo da opinião liberal, não foi uma satisfação às exigências constitucionais do Brasil, foi uma simples vindita
da corte; e a duração da nova ordem política que daí re sultava
tinha de ser circunscrita pelo tempo que persistisse a causa sentimental e pessoal que a criara.”
É exatamente o que disse no Senado o sr. Carneiro Leão quando
explicou a dissolução do ministério de 20 de janeiro, declarando que se retirava por não ter po dido obtera demissão do inspetor da alfândega que
tomava ares de válido e pelas gazetas desafiava o ministério a que o demitisse se pudesse.
Não podendo conseguir a demissão do inspetor da alfândega, o
sr. Carneiro Leão nobre e parlamentarmente dissolveu o mi nistério que
organizara, e veio às câmaras tudo explicar.
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O inspetor, aliás homem de grande mérito, era irmão do pontífice
da seita palaciana, e solidário com seu irmão.
Demitido o ministério, o pontífice foi de pronto encarregado na
presidência da província do Rio de Janeiro.
A decifração do enigma de 2 de fevereiro estava particularissimamente nessa nomeação.
A província do Rio de Janeiro inaugurada em virtude do ato adicional, estivera perenemente sob o domínio pessoal da oligarquia.
Entregá-la ao pontífice palaciano, que um ano antes saíra do ministério expulso pelos oligarcas, era por si só um fato altamente significativo.
E, para que não res tasse a menor dúvida, um ministro do 2 de
fevereiro afixou perante as câmaras como parte essencial do programa este
notável hexâmetro: Parece subjects et debellare superbos.
Dizia-se ao ouvido que, nomeando o novo presidente do Rio de
Janeiro, o ministério reagia contra a irreverência com o que o sr. Carneiro
Leão havia indicado à Coroa para seu sucessor o próprio inspetor da alfândega, que era causa da dissolução do gabinete.
Seja como for, guerra mais formal não se podia declarar aos oli garcas.
Era insignificante o partido palaciano, e por isso mal estaria o
ministério sem o apoio liberal.
Para ganhá-lo o sr. Alves Branco, que na ocasião não estava ligado
a partido algum, mas cujas idéias eram essencialmente brasileiras e progressistas, e cujos talentos eram tão brilhantes, como vasta a sua ilustração e
pura a sua virtude, impôs como condição para entrar no ministério a anistia
aos rebeldes de São Paulo e Minas.
Na memorável exposição de motivos que precedeu o decreto de
anistia em 14 de março justificou o sr. Alves Branco, como o júri de Minas já
tinha justificado, os movimentos que o seu futuro colega da marinha havia
denominado nobres e generosos. Serviço tão relevante devia necessariamente ganhar os liberais em favor do ministério de 2 de fevereiro.
Quebrava-lhes os ferros, libertava-os da polícia arbitrária, re abilitava-os en fim, portanto, havia de obter es sas maiorias de amor e de
ter nura, como por escárnio foram qualificadas na época, mas que realmente simbolizavam o cavalheirismo do partido anistiado em 14 de março
de 1844.O que é triste vem a ser que tudo isto nascesse de um simples
capricho da cor te.
O ministério de 20 de janeiro de 1843 dissolveu-se por negar-lhe
a Coroa a demissão do inspetor da alfândega, que estava em antagonismo
com os ministros. A Coroa, porém, mos trou desejar continuar a mesma
política pelo fato de chamar primeiramente para a substituição dos ex-mi nis-

344 Paulo Bonavides e Roberto Amaral
tros pessoas que comungavam com os princípios deles. Assim o declarou
no Senado o sr. Carneiro Leão.
Eis o discurso do sr. Carneiro Leão, qual se lê no Jornal do Comércio
de 13 de maio de 1844:
“O SR. CARNEIRO LEÃO – A causa da retirada do ministério foi uma questão pessoal: nenhuma havia na política, quer
interna, que externa. Eu compreendi que o pensamento da Coroa
era conservar a mesma política dadas as divergências que se
podem dar entre dois homens que participam dos mesmos prin cípios. Pareceu-me que a Coroa queria manter a mesma política.
Porém o ministério entendeu que não podia continuar a servir um
chefe de repartição da Fazenda que era inteiramente oposto a
sua política e que por algum motivo oculto era inimigo pessoal
da administração.
Ora, que a administração que me sucedeu, vendo que este
empregado a que me referi não estava em divergência com o seu
pensamento, o conservasse era coisa muito regular. Penso mesmo que a administração obrou com muito pouco critério não cha mando esse empregado para o ministério; é uma verdade, não
se pode duvidar da sua capacidade, do alto conceito em que a
população do Império, principalmente a do Rio de Janeiro, o
tem tido sempre.
Era de supor que se reputasse revestido de uma alta confiança, e ninguém pode duvidar que essa alta confiança é um dos
elementos fortes para a administração. A administração do país
deve ser forte; nem servem administrações fracas, vacilantes, que a
todos os momentos estejam a cair.
A ad ministração que estava em tais circunstâncias apresentar-se-ia com muito mais for ça representando a confi ança
da Coroa se esse empregado fizesse parte dela. Esse empregado
posto fora da administração, necessariamente seria um embaraço
para ela.
A administração sabe muito bem o que são os cortesãos, os áulicos; a administração sabe muito bem o que são os homens interesseiros, que servem todas as administrações, levando em vista, não
os interesses do país, o bem da nação, a prosperidade de governo
imperial, mas seus interesses particulares.
Portanto, devera recear-se a administração que, quando se
apresentassem, por exemplo, em um lugar dado a administração a
esse empregado, todas as vistas fossem para ele como sol nascente. E
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que esse empregado tivesse uma influência no país era regular
porque tinha um elemento para essa influência.”
Todas as palavras do discurso do sr. Carneiro Leão são solenes e
dignas do estudo dos homens que se interessam deveras pelo Brasil; mas
merece mais acurado exame a declaração de que a Coroa só admitiu outra
política quando não foi possível organizar no aprisco oligárquico que um
gabinete condescendente.
Evidentemente o governo pessoal transigia com os liberais, sem
simpatia e sem convicções, somente para punir os chefes conservadores das
veleidades de independência que haviam recentemente despertado entre eles.
Para tamanha impiedade todo o castigo era brando.
O presidente pontífice tomou-os à sua conta.
Se recorremos às gazetas de então acharemos este interessante
memorandum, que se dizia ter sido dirigido ao ministro do Império do pelo
presidente do Rio de Janeiro:“
Pode V. Exa. tranquilizar a Sua Majestade quanto aos receios que
ontem manifestou-me. Nenhum dos Lobatos (falava em geral dos oligarcas)
há de sair deputado por está província.”
A presidência do Rio de Janeiro em 1844, a vida íntima do ministério de 2 de fevereiro e a história da organização dos gabinetes de 1844,
1848, podiam sair da minha pena tão minuciosas e não menos instrutivas
do que a de maioridade. Mas lembro-me que Sir Robert Peel recomendou
que se não publicassem as memórias que deixou enquanto estivesse vivo
um só dos atores nelas comemorados.
Seguindo tão salutar conselho, passo adiante.
A presidência do Rio de Janeiro e o ministério de 2 de fevereiro
converteram aos bons princípios os parlamentares da escola da autoridade.
Não creio em extravagantes projetos que estão se lhes atribuindo,
envolvendo o nome de Sua Alteza o sr. Conde D’Ávila. Foi provavelmente
intriga palaciana.
Mas os conservadores tomaram constitucionalmente uma bela
posição.
Se não apelarem para a teoria Thiers, de que o rei re ina e não
governa profligaram com coragem a intervenção inconstitucional da vontade
irresponsável nos atos do ministério.
Não foi somente na tribu na legislativa que o ex-ministro da
Fazenda censurou com severidade o modo inconstitucional da organização
e dissolução dos ministérios.
Dois anos depois, por ocasião da dissolução do ministério de 5 de
maio de 1846 , o sr. Carneiro Leão veio a imprensa condenar com a sua lógica
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inexorável a usurpação dos direitos do parlamento, que cada dia se tornava
mais flagrante.
Um panfleto se publicou na ocasião, intitu lado A dissolução do
gabinete de 5 de maio ou a facção áulica. Este escrito foi atribuído pelos defensores da situação ao sr. senador Bernardo Pereira de Vanconcelos. Assim o
declara a resposta dada em nome do sr. Alves Branco.
No entanto suponho poder asseverar, baseado em valiosos testemunhos, os quais sendo preciso invocarei, que o importante panfleto da lavra
do sr. Honório Hermeto Carneiro Leão, depois marquês do Paraná.
Porei diante dos vossos olhos, srs. eleitores, algumas poucas citações
do folheto, e reconhecerei com quanta força condenava as demsias do governo
pessoal o nosso ilustrado comprovinciano e eminente estadista.
Disse o sr. Leão:
“O nome do primeiro chamado para a organização de um ministério não é seguro penhor de uma escola de capacidade do partido a que ele
pertence, porque muitos do indivíduos indicados encontram as intrigas da
facção áulica, e prevenções pessoais, que os arrastam das posições para as
quais os chamaram as necessidades do Parlamento (pág. 7)
“Desde 1840 se tem querido inculcar que a coroa perde de sua
força e dignidade sempre que se conforma coma opinião das câmaras, tanto
na organização como na dissolução dos ministérios… O direito de nomear e
demitir ministros conferido pela Constituição ao Poder Moderador não é
absoluto, como nenhum outro (pág. 22).
“A pri meira co roa do mundo em soli des e brilho não se sente
mareada pela certeza antecipada que tem o povo inglês dos nomes que hão
de compor o ministério quando pelo fluxo regular da opinião tem de subir
ao poder o partido a cuja frente se acham eles (págs. 23 e 24).
“Para organizar novo gabinete é chamado o sr. Alves Branco, e o
primeiro a quem procura é o sr. Saturnino de Sousa e Oliveira. Quando
seus amigos lhe exprobram essa aliança com um adversário reconehcido,
responde que esse candidato lhe viera do paço. Aos srs. Urbano e Coelho,
recomendados pelos praieiros, e ao sr. Machado de Oliveira, lembrado
pelas Vendas Grandes, faz constar que não lhe fora possível conseguir que
eles fossem aceitos” (pág. 45)."
As doutrinas do célebre panfleto repercutiram gloriosamente na
tribuna parlamentar.
Delas se fez solidário no Senado o sr. senador Bernardo Pereira
de Vanconcelos.
Na legislatura de 1845 a 1847 a guerra ao governo pessoal foi a
idéia fixa do sr. Vanconcelos, que repetidas vezes prestou ser monarquista
real, e não pessoal.
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Procurando aliados, o adestrado parlamentar levantara a significativa bandeira da reforma da lei de 3 de dezembro, que era uma questão
de honra para os que contra essa lei tinham empunhado as armas.
É deplorável que o grande parlamentar não fosse compreendido.
Não era possível que homens da importância dos srs. senadores
Carneiro Leão e Vasconcelos ficassem a sós. A outro mineiro distinto coube
a honra de acompanhar aqueles ilustres atletas.
Na Câmara dos Deputados em 1847 o sr. Luís Antônio Barbosa
fez-me a honra de se dirigir a mim, que então presidia a Câmara, e pediu-me
permissão para repetir o que eu havia dito em 1841 contra a influência palaciana.
Com a minha adesão , de que aliás o ilustre parlamentar não precisava, fez o sr. Barbosa um dos mais violentos discurso que tem aparecido
no parlamento brasileiro contra o poder áulico. É para não alongar de mais
este meu escrito que o não apadrinho com essa eloqüência filípica.
Singular coincidência! Os três mais ilustres conservadores de
Minas, os srs. Vanconcelos, Carneiro Leão e Luís Antônio Barbosa, faziam
coro comigo em tudo quanto contra a influência deletéria da corte eu havia
sustentado em 1841.
Em assunto de tal magnitude a uniformidade de vistas entre
mim e estes meus ilustres adversários denuncia eloqüentemente a existência o
mal e prova ao mesmo tempo que a Província de Minas, de que éramos todos
representantes, não há tamanho antagonismo de idéias políticas como
geralmente supões-se.
Órgão genuíno dos liberais de Minas, tanto como qualquer dos
outros três distintos parlamentares, o era dos conservadores; neste ponto
essencial estávamos de acordo.
E estou persuadido que, se fossem consultados um por um os
nossos constituintes, entre ele verificar-se ia a mesma homogeneidade de
opinião.
Parece que em Minas é por demais verdadeiro o dito espirituoso
do sr. Visconde de Albuquerque: “não há coisa mais parecida com um luzia
do que um saquarema”.
Cada aldeia em Minas tem, é verdade, o seu lado direito e o seu
lado esquerdo: a fidelidade à bandeira e o pundonor da conferência são
qualidades a que os mineiros prestam culto religioso. O adversário político
em Minas sabe honrar-se, honrando a constância e a sinceridade dos seus
adversários.
Cumpre também confessar que algumas vezes o antagonismo
está nas rivalidades locais.
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Quaisquer, porém, que sejam os matizes sob os quais a opinião
se manifesta na província, achar-se-á entre os mineiros acerca de certos
princípios constitutivos de todo o governo livre maravilhosa harmonia.
Garanta um ministério qualquer a execução franca e leal da
Constituição, a liberdade e serenidade das eleições, a honestidade na administração, a economia na gestão dos dinheiros públicos, e eu asseguro que
um tal ministério terá o aplauso universal dos mineiros, sem distinção de
partido.
Assim é hoje, assim era em 1845, 1846 e 1847.
A situação em que o 2 de fevereiro colocava o Partido Liberal era
a mesma que o 23 de março de 1841 dera aos conservadores.
Em 1841 eu os ha via invec ti vado em pleno par lamento por se
haverem sujeitado à imposição palaciana.
Não podia ser-me agradável que o Partido Liberal se colocasse
em idêntica situação: essencialmente mineiro, eu também capricho em
sustentar o pundonor da coerência; e sabe o público que o meu voto não
prevaleceu nessa conjuntura.
Achando-me em unidade não querendo embaraçar os chefes do
partido liberal, que julgavam das trevas poder tirar a luz, eu me abstive
sistematicamente de toda a discussão sobre política geral.
O meu silêncio de então foi largamente comentado pelas folhas
da oposição conservadora. Mas o que poderia eu fazer contra a torrente? A
reação da maioria corria à rédea solta, e não havia recurso senão curvar a
cabeça e deixar passar a onda.
A justificação dos chefes do Partido Liberal que es tiveram no
ministério durante o lamentável quinquênio foi magistralmente escrita pela
pena ilustrada e não suspeita do sr. Justiniano José da Rocha. Do folheto a
que me referi vou copiar algumas judiciosas apreciações:
“No período de 1844 a 1848 os mi nistérios que sucederam
compuseram-se dos seus (o autor fala do Partido Liberal) mais notáveis
estadistas, dos seus mais dedicados aliado; todas as posições de predomínio
e de influência foram por eles ocupadas; as câmaras davam-lhes quase unâ nime apoio; e entretanto a doutrina atualmente aceita acerca do Poder Moderador, doutrina tão repugnante aos princípios do regime parlamentar, foi
por alguns deles invocada, por todos sustentada e firmada no país: a grande
conquista do veto presidencial sobre os atos das legislaturas das províncias,
a interpretação dos dois terços, foi por um desses ministérios estatuída.
Explicaremos es ses fenômenos como nos dias da grande luta
faziam os partido? Apresentá-los-emos como aviltamento dos caracteres
políticos, como denúncias de falta de convicções e de pouca fé nas idéias
que apregoavam? Longe de nós semelhante injustiça, que desairaria o caráter
nacional; não; chamados ao poder os homens dessas opiniões, achavam-se
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tolhidos pela tendências que encontravam; ainda não era o tempo das suas
idéias, ainda a sociedade não sentia a justeza, a necessidade delas, e os obri gava a recuar. Deveriam ter largado o poder? Mas o poder era-lhes uma dupla
garantia, já porque os livraria, a eles e aos seus co-partidários, da preponderância de homens que a cegueira das paixões políticas lhes representava
como fatais; já porque pensavam assim impedir que a tendência contra a
qual lutavam continuasse em novas maiores conquistas.
Entretanto eles próprios a serviam. Quando, na discussão do
voto de graças, quis o Senado apresentar uma indicação de política diversa
da que pelo governo era anunciada, foi por este trazida a campo a vontade
imperial, como devendo, pelo acatamento que infundia, coibir essa indicação:
quando um senador disse algumas verdades teóricas acerca da monarquia
real e da pessoal, mil capítulos se ergueram, deram-se mil interpretações às
suas palavras de modo a mover enredos absurdos no regime representativo;
quando se apresentaram aos eleitores pernambucanos as candidaturas dos
srs. Chichorro e Ferreira França, não duvidaram quando, enfim, foram
apresentadas ao Senado as cartas imperiais desses dois senhores, quando o
Senado quis discutir a validade da eleição pernambucana, afadigaram-se na
lida insana de tornar odioso o Senado, apregoando que queria desatender a
corte e cassar cartas imperiais!
Eram homens de opiniões liberais! Criminá-los-emos? Não, pois
sabemos que o poder impõe necessidades, que há tendências sociais imperiosas,
que os partidos têm arrastamento irresistíveis. Ora, a tendência de todas as
forças e de toda a opinião corria nesse sentido; a atmosfera que a todos nos
rodeava, em que todos vivíamos, era essa, estávamos em plena reação.
Firmou-se então a doutrina de que os atos do Poder Moderador
não podem ser discutidos, pois são privativos da Coroa, que é sagrada e
irresponsável. Estabeleceu-se que nes ses atos o ministro referendador
observa como marchou passível sem responsabilidade alguma, nem mesmo
a que resulta das discussões perante o juízo da razão nacional. Embalde se
dizia que a rubrica importava a responsabilidade, que devia o ministro, a
bem do país, examinar o ato, e, se o achasse contrário aos públicos interesses,
devia, por lealdade à Constituição, e até por lealdade á Coroa, negar-lhe
essa rubrica; embalde dizia. “Calai-vos, respondiam: o até da privativa atri buição do Imperador, e o Imperador é inviolável e sagrado; calai-vos; pois
nós ministros também nos calamos; referendamos, como simples oficiais de
secretaria; a nossa referenda é uma fórmula vã. Calai-vos.”
No in teresse geral dos partidos regulares achei tendência a
disposição para fazer-se uma lei de eleições.
Bem compenetrado de que era indispensável subtrair as eleições
aos esbirros de polícia, sob cuja tutela haviam sido postas pelas instruções
do 1º de maio de 1842, empreguei-me com fervor na confecção da lei eleitoral.
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Devo confessar que os conservadores não puseram embaraço a
esta lei, que ao contrário procuraram melhorar.
A experiên cia lhes tinha feito sen tir que havia dois gumes na
espada eleitoral do decreto de 4 de maio de 1842.
Patere legem tu ipse tulisti, diziam os liberais os liberais arvorados
em subdelegados e delegados de polícia, excluindo legal, mansa e pacificamente das câmaras os chefes conservadores, que haviam fabricado as ins truções em vigor.
Quem estudar os debates do Senado verificará que, sem o auxílio
poderoso do sr. Carneiro Leão, o governo teria ficado armado com as instruções de 4 de maio de 1842 para despachar livremente os deputados.
O sr. Carneiro Leão havia compreendido que era indispensável
coarctar a onipotência do governo pessoal e reabilitar o sistema representativo.
A extrema consideração com que o ilustrado senador, no seu folheto
intitulado Facção Áulica, que já mencionei , tratou a deputação liberal de Minas
liga-se a este procedimento no Senado e à política do seu último Ministério.
Muito teria ganho o país se animosidades pessoais não houvessem
embaraçado em 1846 a fusão dos brasileiros, que conheciam as misérias do
governo pessoal e desejavam pôr-lhes termo.
Que o sr. Carneiro Leão fez tudo para que essa fusão se realizasse
provam de sobejo os fatos referidos.
Membro da comissão de poderes com os sr. Antônio Carlos e
Urbano, eu empreguei os maiores esforços para que se garantissem na lei a
liberdade do voto e verdade da eleição . Na proposta sobre as incompatibilidades, apresentadas então, o meu humilde nome corre associado ao do
ilustre paulista, sr. Gabriel José Rodrigues dos Santos.
Promulgada em 19 de agosto de 1846, é a lei eleitoral talvez o
único padrão que a legislatura de 1845 a 1846 levantou às idéias liberais: foi
trabalho da sessão de 1845.
Se a lei de 3 de de zembro atravessou in cólume este período,
asseguro-vos que não foi por falta de diligência da minha parte
Guarda da Constituição e das leis, não perdi ocasião de condenar as violências praticadas contra os cidadãos.
A prisão arbitrária é uma das maiores chagas da atualidade.
É risível que aspiremos aos foros de povo livre e alardeemos as
garantias consagradas na Constituição enquanto, a pretexto de averiguações, o
cidadão pode ser indefinidamente conservado na prisão pela autoridade
policial, enquanto o subdelegado, amovível ad nutem, estiver revestido de
atribuições judiciárias mais amplas que as do magistrado vitalício
“A prisão arbitrária, diz ainda o erudito sr. dr. Rocha, com todos
os escândalos das paixões mesquinhas de mil agentes prendedores, com
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todo o desdém pela sorte das vítimas, pelo sofrimento dos cidadãos; a prisão
arbitrária , contra a qual não há senão um recurso, a carta de empenho, tal
foi o princípio de uma organização policial irresponsável, soberana, que só
depende do governo, que só ao governo dá conta de si”.
Bem que retirado do campo das discussões políticas, os anais da
época conservam vestígios de que procurei sempre resguardar contra os
horrores da prisão arbitrária as garantias individuais do cidadão.
Apresentarei em exemplo no seguinte parecer da Comissão de
Constituição, de que eu era membro com os srs. Antônio Carlos e Urbano.
Eu dava o meu voto aos ministros de 2 de fevereiro nas questões
de confiança mas não hesitei em levantar a voz em defesa de um oprimido
e infeliz anistiado.
PARECER

À Comissão de Constituição e Poderes foi presente o requerimento de Eduardo Francisco Nogueira Angelim, que pede ser restituído à
sua liberdade e retirado do presídio de Fernando, em que se acha contra a
lei. E, considerando a comissão:
1º) Que o suplicante, tendo sido implicado na rebelião do Pará,
foi anistiado pelo decreto de 22 de agosto de 1840 e obrigado, na forma do
art. 2º do dito decreto, a residir temporariamente onde a autoridade lhe
indicasse;
2º) Que, sujeitando-se a esta condição e assinado o termo competente de residir no Rio de Janeiro, e não poder voltar para o Pará senão no
fim de 10 anos, foi para aqui mandado pelo presidente daquela província, e
apresentou-se à autoridade competente; mas que no fim de pouco dias foi
preso, remetido para a fortaleza e depois embarcado, no dia 1º de agosto de
1841, para a ilha de Fernando;
3º) Que, tendo o suplicante cumprido a condição da anistia, e
surtindo ela por conseguinte o devido efeito, sem poder rescindir-se senão
no caso de quebrar o suplicante o termo, fato pelo qual perderia o gozo da
anistia concedida, mas nunca poderia ser punido sem sentença;
4º) Que, lavando a anistia todos os crimes políticos para que fora
concedida, e não havendo o suplicante praticado nenhum outro que o sujeitasse à ação das lei, fora o ato do ministro que o condenara a um degredo
um perfeito atentado contra a liberdade individual;
5º) Que assim o tem pensado o atual ministro da Justiça, fazendo
voltar para Goiás ao dr. Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, que aí estava
em conseqüência do termo que assinara de residência, do forte de Príncipe
da Beira, na Província de Mato Grosso, para onde o arremessara injusta e
violenta arbitrariedade:
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É de parecer que seja o requerimento do suplicante remetido ao
ministro da Justiça, para lhe deferir na forma da Constituição e leis.
Paço da Câmara, 14 de fevereiro de 1845, – A. C. Ribeiro de A. M.
e Silva – T. B. Otoni – U. S. Pessoa de Melo.
Este parecer foi aprovado em 22 de abril de 1845; e eu supunha
ter produzido os seus naturais efeitos quando, anos depois, soube que o sr.
Angelim era conservado com os condenados no presídio da ilha de Fernando.
O sr. Eduar do Angelim, sem outra senten ça condenatoria, lá
esteve 10 anos com sua família, e lá enlouqueceu de desespero sua infeliz
senhora.
E o infeliz, que fora ilegalmente para o inóspito porto do Príncipe
da Beira, lá sucumbiu!
Sem ser julgado e sem sentença condenatória, lá está também na
ilha de Fernando há mais de oito anos Vicente de Paulo, que pode ser muito
criminoso, mas que tem direito a ser considerado inocente enquanto outra
coisa não disserem os tribunais.
Oxalá que fossem raras as violências desta ordem!
Só por escárnio ao bom senso se pode considerar livre um país
em que tais atentados se praticam.
Segundo lorde Palmerston disse no Parlamento, em Nápoles, o
mal consiste es sencialmente em que o go verno é a polícia e a polícia é o
governo.
Srs. eleitores, vós bem o sabeis, no Brasil quem diz governo diz
polícia, e, o que é pior ainda, quem diz polícia diz Poder Judiciário.
Por honra da civilização é preciso que entremos nas condições
normais do sistema representativo.
Foi no ano de 1844 que me coube a grande felicidade de contribuir para um fato importantíssimo que ocorreu durante o Ministerio de 2
de fevereiro.
Foi no ano de 1844 que me coube a grande felicidade de contribuir
para o fato importantíssimo que ocorre durante o ministro de 2 de fevereiro.
Inegavelmente o serviço mais relevante que prestou ao país o
ministério de 2 de fevereiro foi a pacificação do Rio Grande do Sul.
Com razão o Sr. Sales Torres-Homem se extasia diante do tão
próspero acontecimento.
Diz ele:
Em breve foi apagado o ter rível incêndio que a tanto tempo
devorava S. Pedro do Sul, e firmava a concórdia nessa província, que o
Imperador pode então viajar sobre caminhos juncados de flores, naqueles
mesmos lugares onde apenas dois anos antes só encontraria os rastilhos da
rebelião e os destroços sangrentos dos combates. Bastou a força moral de
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nossa moderação e de nossa lealdade; bastou a ascendência de nossos prin cípios de nacionalidade, de fraternidade e conciliação, para que caíssem as
armas das mãos daquelas a quem um decênio de porfiadas lutas, tantos
exércitos e riquezas destruídos não puderam domar.
Quos neque Tydides, nee Larissoeus Achilles,
Non anni domuere, non mille carinae.
VIRGÍLIO
Entabuladas em 1844 com o sr. Conde de Caxias negociações
para a pacificação do Rio Grande do Sul, o governo de Piratini mandou um
emissário ao Rio de Janeiro.
Este emissário, que hospedei em minha casa, foi portador de
uma carta que me dirigia o bravo sr. general Davi Canavarro e comunicações
do governo republicano.
Havia os rio-grandenses propostos ao Governo Imperial o reconhecimento da república de Piratini mediante a federação como o Império.
Dado que não chegasse a acordo com o Governo Imperial, eu era
consultado sobre a possibilidade de fazer reaparecer na província de Minas,
para o que se nos ofereciam os melhores oficiais rio-grandenses para virem
comandar os insurgentes de Minas.
Se eu tenho horror à guerra civil, mais me assusta ainda o apar celamento do Brasil. Nunca fui separatista.
Com o direito das gentes do século atual a maior das desgraças
para uma nação é ser pequena.
Por isso nutri sempre os mais sinceros desejos de que o Rio
Grande se não destacasse do grêmio brasileiro
Ambicionava ver os rio-grandenses livres, reforçando o partido
liberal das outras províncias irmãs.
Já se vê, porém que eu não podia compreender pacificação sem
que aos rio-grandenses livres se concedesse captulação honrosa.
A oportunidade era magnífica, certo como eu estava das disposições
conciliadoras do governo.
Eu temia que se a pacificação se adiasse viesse a ter lugar sob o
domínio dos Césares, como a de Varsóvia ou de Perusa.
Em consequen cia, sem di zer palavras aos ministros acerca da
federação proposta, anunciei a Canabarro que tal idéia seria por certo rapudiada.
Ao mesmo tempo fiz ao general rio-grandense uma exposição
franca e leal acerca do estado da opinião em Minas e S. Paulo, informando
com verdade que dali os rio-grandenses não deviam esperar a menor diversão.
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Chamei a atenção de Canabarro para o fato de terem estado no
poder chefes liberais de Minas e S. Paulo, e terem feito aos rio-grandenses
livres a mesma guerra que lhes faziam os conservadores.
E, demonstrando que os rio-grandenses estavam isolados, lhes
declarei que só podiam contar para a execução do seu intento com o valor e
resignação de que a nove anos davam brilhantes exemplos.
Voltando ao Rio Grande o emissário, teve lugar a pacificação da
província.
Em seguida o distinto sr. general Davi Canabarro declarou-me que
a minha carta foi farol que levou ao desejado porto aos rio-grandenses livres.
Eis textualmente o que me escreveu o ilustre rio-grandense:
“Ilmo. sr. Teofilo Benedito Ottoni – Se a mais tempo não tenho
respondido à estimada carta que V. S. se dignou dirigir-me em 24 de setembro
do ano findo, tem sido essa falta devida a escassez de um seguro meio pelo
qual fizesse chegar às mãos de V.S. a minha resposta. Agora, porém, contando
com o favor do meu ilustre amigo o sr. José Simeão de Oliveira, por cuja
intervenção espero que V. S. não deixe de honrar-me com as letras, vou
pagar uma dívida em que estava para com V. S.
“Tomando em alta consideração as sábias reflexões de V.S. fiquei
convencido da impossibilidade de levar a efeito a desejada federação desta
província, pela qual fervorosos pugnaram mais de nove anos os rio-grandenses livres, tanto mais assegurando V. S. que só devíamos contar com os
nossos imãos de armas, por isso que nenhuma coadjuvação nos proviria
dos homens que em 1842 lutaram em S. Paulo e Minas a favor dos mesmos
princípios, e que finalmente os próprios chefes do partido progressista
quando no poder fazem a mesma guerra que os regressistas. Apreciando,
pois, a franqueza de V. S. e leal exposição que me faz do estado geral das
coisas, me convenci a empregar os meus esforços e diminuta influência na
terminação da guerra que por tanto tempo devastou as belas campinas deste
continente, podendo assegurar a V. S. a sua carta foi o farol que conduziu
os continentistas ao desejado porto.
“Oxalá que esse tão relevante serviço por V. S. prestado em favor do
bem geral e da liberdade fosse um dia lembrado pelo governo com o mesmo apreço
com que o recordam os rio-grandenses livres.
“Desnecessário seria relatar a V. S. as condições que foram terminadas essa importante questão, visto que delas estará V.S. cientificado.
“Hoje me acho retirado a vida privada, e por isso somente com
as influências de um particular; porém mesmo assim me ufanei se tiver ocasião de executar as ordens de V. S., de quem com o mais alto apreço e consideração me firmado atento venerador e criado.
“Davi Canabarro.
“Fazenda da Alegria, 20 de maio de 1845.”
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Com a pacificação do Rio Grande devia crer-se que o Partido
Liberal saísse da quarentena.
E que, tendo dado testemunho do seu aferro a Constituição,
ser-lhe-ia permitido lenta e progressiva com que havia iniciado a maioridade.
Vã esperança!
De 1845 em diante, diz o meu amigo o sr. Torres-Homem, foi o
corpo legislativo tratado sem a mínima consideração; gabinetes se compuseram fora de sua influência, e até sem ciência sua: o ministro incumbido de
os organizar propunha em palácio os nomes daquele com quem lhe convinha
servir, de acordo com o voto parlamentar; es ses nomes eram rejeitados;
lembrava outros, depois outros, até que finalmente, esgotada a longa lista
dos ministros impossíveis, o governo pessoal compunha uma amálgama de
entidades heterogêneas, onde apenas um ou outro liberal era incluído, para
que se não dissesse que o pensamento dominante no parlamento havia sido
desatendido.
Era isto guardar lealmente as regras e observar as condições que
prescreve o regime representativo. O que devia-se esperar de gabinetes
assim formado, retalhados entre si por diversidade de opiniões, debilitados
e desacreditados logo ao nascer por esses germes de destruição que traziam
no próprio seio? Por outro lado, o que podiam as câmara fazer de útil e de
grande, tendo em frente de si ministérios em que seu princípios não eram
convenientemente representados, e que mal poderiam dar impulso, direção
e sistema a seus trabalhos, navegando eles próprios a ludibrio de todos os
ventos?
Por muito tempo a Câmara dos Deputados devorou em silêncio
esta infração clamorosa da Constituição, que esterelizava seus esforços e a
inibia de cumprir os graves empenhos que havia contraído para com a nação.
Mas ela sabia que só tinha que optar entre a sujeição à influência inconstitucional da Coroa, ou então a guerra civil, o desmoronamento do país, efeitos
inevitáveis da reabilitação imediata dos apóstolos do absolutismo, com
quem já se tinha feito as pazes em com quem se ameaçava quotidianamente.
Se o Partido Liberal ama e respeita os princípios da organização
política que abraçamos, também consagra iguais sentimentos à ordem e
paz; e não queria expo-la a medonhas contingências, rompendo logo com o
poder fátuo e desassisado, que não olharia as consequências de sua vingança.
Cumpri-lhe, no interesse do país, ter prudência por si, e por quem a não ti nha;
cumpria-lhe de dois males preferir o menor, e dar tempo ao tempo, esperando da mesma circunspec ção de sua conduta, da di uturnidade de sua
paciência e dos triunfos pacíficos da razão pública que se chegasse a aceitar
frequentemente o governo da constituição com todos os seus corolários.
Assim correu este período monótono da vida parlamentar até a
abertura da sessão de 1848, em que perante a Câmara do Deputados um
novo gabinete compareceu, mosaicamente composto como os anteriores,
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com a diferença, porém que uma de suas facções, preponderantemente,
pelo visível apoio de alta personagem, ameaçava arrogantemente inverter a
situação política, que ela laboriozamente fundara e tomava a peito conservar.
Desta vez a resignação da Câmara devia ter limite; o que se ata cava era a bandeira mesma de sua política; o que corria perigo era a ordem
de coisas que os acontecimentos haviam justificado e legitimado, e eu cuja
manutanção estavam comprometidas sua fé e sua honra. Uma votação solene
e hostil ao presidente do conselho de arrependidos, e a impressão da nova
assustadora da revolução de Paris, que naquele mesmo tempo aqui chegara,
determinaram o reposteiro irritado a demitir a sua pesar o ministério, e a
escolher outro menos desestimado, que provisoriamente tranquilizasse a
opinião até o termo da sessão legislativa.
A nomeação do gabinete Paula Sousa não era com efeito mais do
que um armistício, um espaçamento da luta que se ia travar com o Partido
Constitucional. A corte, vendo arder as barbas de Ugalegonte, recuava, po rém não desistia de seu projeto, e antes cada vez mais suspirava pela volta
de seus bons aliados, os secretários da monarquia sem trambolho. Mas
quantas decepções e perfídias não era mister empregar para reter o ministério
no seu posto até o encerramento da assembléia, e isto quando por outro
lado o reduziam a mais miserável nulidade!
Antes de dois meses já o véu da ilusão estava roto para o primeiro
ministro Paula Sousa, contrariado em suas vistas, impossibilitado de obrar,
e que só se pretendia deixar a responsabilidade do governo, sem a realidade da ação.
Tarde ele reconheceu o laço armado à sua boa fé; e, tendo debalde
instado pela demissão, retirou-se a pretexto de moléstia, e foi ocultar em S.
Domingos profundos desgostosos, deixando seus colegas entregues á traição e
aos desacatos de reposteiro. Aquilo de que não havia ainda exemplo nas
monarquias modernas, a criadagem da casa do rei ultrajar impunemente os
depósitos do governo da nação, estava reservado a esta triste época. Um dia
era o camarista da câmara que enxotava os ministros de palácio como a
cães, vedava-lhe brutalmente o acesso junto à pessoa do monarca, outro dia
era o médico de Sua Majestade que vinha vangloriar-se em pleno parlamento das humilhações que os vira sofrer, e cobri-los de impropérios e de escárnio. E esse camarista não teve a mínima admoestação, e esse médico foi promovido ao lugar de diretor da escola de medicina, sem embargo da oposição dos ministros, a quem acabava de enxovalhar publicamente! A recompensa do insulto cometido foi a satisfação que se deu às queixas dos mem bros de um dos poderes do Estado! Faltava-nos mais este opróbrio!
Entretanto o gabinete, mani etado, e a quem calculadamente
recusam-se as medidas necessárias para o bom desempenho de suas funções,
conserva-se essa posição anômala e vergonhosa, receando, dizia-se, descobrir
a Coroa nas explicações que fosse porventura obrigado a dar ao corpo legis-
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lativo sobre as causas de sua demissão. Que falta de compreensão das ver dadeiras regras da monarquia representativa!
Sem dúvida é obrigação dos ministros amparar a Coroa com seu
cor po, assumir a res ponsabilidade in teira dos atos do go verno, ou seja,
voluntariamente praticados, ou exotorquidos á sua fraqueza e à sua deferência para com a vontade da pessoa real. Mas, se essa entidade inviolável,
saindo de sua esfera própria, e invadindo os poderes ativos que a Constituição confiou a ministros responsáveis, tornasse impossível a tarefa destes,
então o caso seria diferente; então seria de seu dever abandonar sem demora
o governo e expor sem rebuço às câmaras os motivos por que o fizessem. É
um mal que a Coroa seja posta a descoberto; ninguém o nega; mas não é
outro mal mil vezes maior que o sistema constitucional seja falseado em um
dos seus pontos mais vitais, sem que o país o sai ba, sem que a opinião
pública possa fazer voltar o seu poder transviado ao limite em que se deve
conter?
Nos períodos que acabo de transcrever do Livro do povo o seu
ilustre autor desenhou com o pincel de Tácito ou de Gibbson as últimas cenas
do drama que começou em 2 de fevereiro de 1844.
Na citação que fiz algumas observações mais enérgicas são filhas
das paixões do tempo; por isso não podem servir de argumento contra a
natural amenidade de espírito de meu ilustre amigo.
Desejei suprimi-las, por me parecer que saiam dos limites estudadamente guardados neste escrito.Mas um palavra que fosse omitida podia
prejudicar o brilhante do colorido e o incisivo da crítica, em que tanto se
avantajava o Livro do povo.
No entanto, para provar que não criava antes de imaginação, eu
estava obrigado a citar as autoridades contemporâneas dos fatos a que aludia,
e que deles podiam dizer: – Quorum pars magna fui – eis o motivo da citação
textual.
Eu deveria, para vos inteirar cabalmente do meu modo de encarar
a situação política naquela época, adicionar a este capítulo um discurso que
proferi na Câmara do Deputados condenando a organização do ministerio
palaciano de 29 de setembro de 1848 e denunciando fatos semelhantes nas
anteriores organizações ministeriais. Mas o meu discurso seria apenas o
pálido reflexo do que acabo de transcrever; e , se fez alguma sensação em
1848, porque ou bondade para comigo, ou para de minha fraqueza tirarem
o partido em favor da política a que es tavam adstritos, alguns ilustres
adversários deram importância ao meu pronunciamento.
Mal toquei nas flobrias do governo pessoal o distinto sr. Carvalho
Moreira, hoje nosso ministro em Londres, exclamou: - Jacta est alea!
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E o ilustrado sr. Vanderlei! Argumentando com meu silêncio an terior, quis transformar em acontecimento político as minhas modestas considerações, das quais por pouco não concluiu que a pátria estava em perigo.
Tocou alarma no seu acampamento, dizendo astuciosamente que
Aquiles havia saído da sua tenda.
Coitado do Aquiles do sr. Vanderlei! Como a melhor vontade
nestes casos é insuficiente, nada pode contra os Heitores que defendiam a
praça situada; viu os seus aliados levantarem o cerco, sem que estivessem
de acordo com algum Sinon palaciano, e ao contrário deixado em poder dos
Paris oligarcas e cortesãos a Helena que pretendiam liberta, que era a Cons tituição.
O Aquiles do sr. Vanderlei teve de voltar ao Seyros da abstenção e
do silêncio, e oito anos não foram explicação bastante para aplacar a cólera
dos deuses.
Tanteaene animos coelestibus irae
O discurso a que tenho aludido está no Jornal do Comércio de 3 de
outubro de 1848.
XI
AINDA O GOVERNO PESSOAL

À par te a fic ção cons titucional que acato como devo, nenhum
brasileiro mais cons cienciosamente faz honra às retas intenções e elevação de es pírito que enobrecem a au gusta pessoa que de presente ocupa o
trono do Brasil.
Como consciência de que nem os meus lábios nem a minha pena
se contaminarão jamais com as misérias da bajulação, espero que ninguém
ponha em dúvida a sinceridade do juízo que acabo de emitir.
Se as qualidades morais dos monarcas por si somente significassem
bom governo, bem estaria a nossa pátria.
Porém o mal que nesta carta tenho por vezes denunciado é independente das individualidades, porque é um vício orgânico do sistema.
Conforme a Constituição art. 102 o Imperador deve exercitar o
Poder Executivo pelos seus ministros de Estado.
Se, em vez de guiar-se pelo preceito constitucional, consentem os
ministros em que somente se lhes conceda a posição de meros copistas e
amanuenses do palácio, bem se vê que a monarquia constitucional ficará
transformada na monarquia pes soal, que debalde denunciou o distin to
mineiro o sr. senador Vasconcelos.
A palavra governo é sinônimo de governo responsável: se a entidade inviolável e irresponsável governa pessoalmente, de duas uma: ou se
há de anular a inviolabilidade do monarca, ou se há de admitir o absolutismo.
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No Senado, a 28 de maio de 1832, dizia o sr. Marquês de Barbacena:
“O Poder Moderador é uma inovação no sistema constitucional e
incompatível com a iviolabilidade do monarca, a qual só pode existir quando
todos os atos deste são referendados por um ministro responsável.”
O nobre marquês, por não admitir a responsabilidade ministerial
para os atos do Po der Moderador, concluia logicamente que este po der é
incompatível com a inviolabilidade do monarca. É uma demonstração por
absurdo da responsabilidade ministerial em todo o caso.
Se disse que o absolutismo do Poder Moderador está no adverbio
privativamente que no art. 98 exprime o modo da delegação.
Ao adverbio privativamente do art. 98 do modo mais conveniente
o adverbio livremente do art. 101, § 6º. A nomeação e demissão dos ministros
é a única atribuição que o Poder Moderador exerce sem responsabilidade
de ninguém. Que outra significação pode ter o livremente do art. 101, § 6º?
Eu estou convencido de que no ânimo constitucional do sr. D.
Pedro II não se aninha a mais remota idéia de usurpação.
É a subserviência dos ministros e cortesãos, que proclamam
uníssonos a onipotência imperial, quem perverteu completamente a nossa
forma de governo.
Os srs. Marquês de Paraná e conselheiro Barbosa profligaram na
imprensa e na tribuna os excessos da facção áulica, in culcando-a como
denominadora, e a mim próprio talvez me escapassem expressões análogas.
Há flagrante inexatidão e injustiça em uma tal imputação.
O Imperador não é nem foi dominado pela facção áulica ou por
favoritos e válidos, que nunca teve e que parece fazer estudo de ostentar
que não tem.
O sr. Aureliano se Sousa e Oliveira Coutinho foi sacrificado em
1843 e 1848 às exigências dos conservadores com um desapego que em
nada se assemelhava a essas efusões do coração e grandes expansões de
sensibilidade que em ocasiões análogas atribua a Luís XVIII e Carlos X.
Quando a reação legitimista derribou do ministério o Duque de Decaze,
Luís XVIII, banhado em lágrimas, se despediu do seu ministro predileto
despachando-o embaixador da Inglaterra e dando-lhe o título de Duque.
“ao menos aqui, me fica o teu retrato, que não deixará” – disse
Luís XVIII, Decaze, apontando para fundo do seu gabinete, onde mandara
colocar o retrato do favorito apeado do ministério.
Anos depois no gabinete de Carlos X dava-se uma cena igual
com o Conde de Portalis na ocasião da demissão do ministro Martignac.
O monarca do Brasil não tem ministros válido, mas Sua Majestade
o Imperador tem política pessoal, e a política dos monarcas constitucionais
outra não deve ser senão a do Parlamento.
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E, conforme as exigências da sua política, Sua Majestade ora se
apoia sobre a facção áulica, ora sobre o Partido Liberal, ora sobre o Partido
Conservador.
Dá ou retira aos partidos e aos indivíduos o grau de preponderância que julga conveniente em qualquer emergência.
Parece mesmo que em cada parido a política imperial tem sentinelas avançadas, que procuram modificar os vôos da opinião e obrigam os
chefes a não tomar uma posição muito decisiva em relação ao Paço.
Não estamos e nunca estivemos sob o domínio da camarilha, favoritos ou validos, mas padecemos de doença mui to mais grave que es sas todas: é o governo pessoal.
E quem é o culpado desta situação? Será o Imperador? Não, por
certo. Os culpados somos nós, e especialmente os ministros liberais, conservadores e palacianos: – Nos consules, nos consules desumus.
Se o sr. D. Pedro II tivesse tido a fortuna de encontrar entre os
seus ministros um conde de Cavour, seria talvez o Victor Emmanuel da
América, e com uma política generosa e americana quem sabe se os ducados
do Rio da Prata hoje não teriam constituído conosco um estado mais poderoso do que o sonhado reino da Itália.
Oh! Quem em tal caso ao menos não se reformaria inconstitucionalmente o art. 6º da nossa Constituição, por assim tê-lo ordenado a legação
francesa.
Mas o certo é que os nossos homens de estado nunca dizem ao
Imperador a verdade. Não lha dizem porque lho proíbem a ambição do poder
e o temor de que lhes faltem os graciosos sorrisos e boas graças.
Desde o verdor dos anos o espírito do monarca tem estado perenemente exposto à ação corrosiva da lisonja.
Pelos es critos da época atual publicados sob os auspícios do
Ministério se podem bem avaliar quantos erros funestos, infiltrando-se por
todos os poros oficiais, têm procurado inocular-se no âmbito imperial.
Vimos em 1860 em um folheto que saiu dos prelos da folha oficial
com o título Monarca e democracia proclamar-se que era tradicional a monarquia
brasileira, derivados do campo de Ouriques os seus direitos e anuladas conseguintemente a nossa independência e emancipação.
Na cor te é teoria banal que o dia 7 de abril significa pura e simplesmente o princípio do segundo reinado pela ordem natural de sucessão.
Não queremos compreender que no dia 7 de abril de 1831
povo e tropa reunidos no campo da honra ao grito significativo de - Viva
a federação! – quando simultaneamente se fazi am pronunciamentos
idênticos e, Minas e Bahia, haviam consumado uma revolução como a de
1988 na Ingla terra.
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Não querem compreender que a nação quebrou no dia 7 de abril
o que podia haver de inspiração tradicional no primeiro reinado, e marcou
soberanamente as condições de existência do segundo.
Não querem compreender que as instituições no dia 7 de abril
receberam nova têmpera, e que nesse dia foi, por antecipação, inaugurada a
reforma federativa ou ato adicional.
Não querem compreender que a abdicação publicada no ato do
embarque para a nau inglesa Warspite foi uma inspiração feliz, mas não ato
espontâneo, e que realmen te nes se dia o Brasil tirou o trono ao príncipe
português e o devolveu regenerado ao príncipe brasileiro.
No entanto, em bem da monarquia, era este o catecismo em que
Sua Majestade o Imperador devera ter sido educado.
Pelo contrário, parece que desde o berço os cortesão lhe soletravam
o direito divino e os devaneios da legitimidade.
E os ministros liberais e conservadores em vez de retificarem o
que havia de falaz no direito público dos cortesão, porfiam, para dar arras
de sua ortodoxia, em aumentar o elastério ao príncipe da autoridade, anu lando calculadamente tudo quanto de longe que seja pode parecer limitação
da prerrogativa imperial.
Para demonstrar a proposição que acabo de anunciara, é bastante
folhear os anais do Parlamento e repetir o que lá está escrito em nome de
ministros de primeira plana que acabavam de sair do conselho da Coroa.
Ainda me soam os ouvido as palavras proferidas pelo meu venerável e saudoso amigo o sr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e
silva na discussão do orçamento dos estrangeiros em 1841.
A cordialidade com que Sua Majestade o Imperador havia aceitado
a cooperação dos Andradas e de seus amigos, para levar-se a efeito a maioridade, havia subjugado aquela altiva e generoso natureza.
Dessa circunstância ressentiam-se muitos atos do ministério de
24 de julho de 1840.
Com a sinceridade que lhe era congênita, Antônio Carlos explicou
às Câmaras a origem e progresso do governo pessoal.
Tratava-se de apurar entre o ministro dos Negócios Estrangeiros e os ex-ministros as causas da dissolução do gabinete, e souberam as
Câmaras que o fato de não ser condecorado oportunamente o irmão do
ministro palaciano fora um dos princípios dis solventes do ministério de
24 de julho.
JORNAL DO COMÉRCIO DE 23 DE JUNHO DE 1841

Sessão de 21 de mesmo mês
“O Sr. Andrada Machado – Propondo-se esta remuneração, Sua Ma jestade disse que seria me lhor que se es perasse para quando se remune-
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rassem os oficiais do Rio Grande, que deviam ser contemplados, e mandou-me esperar; deixou-se, pois, de dar a condecoração ao sr. Saturnino. Mas,
depois e repentinamente, sua Majestade quis, e repare-se que sua Ma jestade quis por uma razão que podia ser particular, pois nesse tempo alguém
mais havia que po dia pretender o mes mo, por exemplo, o nobre general
nosso colega: mas tudo se espaçava para compreender a todos os que no
Rio Grande tinham prestado serviços: eis que Sua Majestade repentinamente
mandou que se lhe desse; e eu tive então de o fazer condescendência.”
Nenhuma reclamação apareceu contra as palavras do ex-ministro
do Império.
E quem havia de reclamar?
A oposição? Essa venerava por demais o patriarca da independência, e conhecia os nobres motivos do seu procedimento.
Os Césares? Esses, além de fra ternizarem na ocasião com os
palacianos, tinham inaugurado o programa do empereur quand même… pela
boca do seu chefe mais prestigioso.
Tinham proclamado que onde está o rei está a lei, e não podiam
censurar os desmandos do governo pessoal, que acoroçoavam, na intenção
de se lhe associar.
Se em todo o caso é legítimo o governo a cuja frente está o Imperador, desaparece esse temor salutar que, recordando a punição de 1688,
obriga os reis de Inglaterra a não governar senão como apraz ao Parlamento.
Se a revolução de 7 de abril de 1831 tivesse entre nós o mesmo
prestígio que a de 1988 na Inglaterra o sistema constitucional teria lançado
raízes mais profundas.
Quem compara, porém as cortesias do nosso parlamento coma
linguagem varonil empregada na tribuna inglesa tem de reconhecer que o
machismo do nosso governo é uma caricatura.
Em 1825 o duque de York, herdeiro persumptivo da Coroa, com
assento na Câmara dos Lordes, foi portador de um requerimento do deão e do
capítulo da igreja colegial de Windsor contra a emancipação dos católicos.
Ao mandar à mesa o requerimento Sua Alteza Real, depois de
abundar em protestos de um zelo exclusivo e intolerante em favor da igreja
anglicana, exclamou com emoção, diz o Annuario de Lesur, pág. 526:
“… e em qualquer situação em que para o futuro eu venha a ser
colocado, por maior que seja a censura a que esta declaração me exponha,
hei de perservar em minha oposição à emancipação dos católicos. Assim
Deus me ajude.”
Na noite seguinte Brougham, que então tinha assento na Câmara
dos comuns, depois de ter analisado o discurso do príncipe, declarado que
as doutrinas pregadas por Sua Alteza Real atacavam a segurança do Esta -
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do, e assentavam mal na boca de um príncipe cuja família ocupava o trono
de Inglaterra, por virtude dos princípios da revolução de 1688, acrescentou:
“Eu não odeio a perseverança, não condeno mesmo um zelo violento e a linguagem de uma honesta obstinação; mas, lamento ver essas qua lidades varonis obscurecidas pela ignorância, exasperadas pelos prejuízos e
cegas pela hipocrisia. Não receio dizer que nunca monarca algum chegou ao
trono destes reinos em um espirito de honestidade tão direto, tão predeterminado, tão altamente declarado de antemão contra as opiniões e voto do seu
povo. Quando tal acontecimento tiver lugar o Bill será impossível, e mesmo
agora sua aprovação está cercada de dúvidas e de perigos, desde que tal per sonagem lhe prepara semelhante oposição. O momento presente é crítico, o
tempo passa, e esta gloriosa ocasião pode escapar. E no entanto chegará o reinado de hipocrisia e supreender-vos-á como um homem armado surpreende
à noite homens adormecidos, e destruirá a paz da Irlanda, comprometerá a
segurança da Inglaterra, ameaçará a liberdade de todo o Império… eu não
me queixo de uma resistência sincera e leal, a ninguém acuso de má fé nesta
Câmara ou fora dela… mas é preciso confessar que muitas vezes homens
honestos, à força da ignorância, tornam-se adversários tão perversos que nin guém se deve intrometer a corrigi-los de seus erros. Assim Deus me ajude.”
A revolução memorável que expeliu do trono a dinastia dos Stuarts a cada passo é comemorada pelos maiores homens de Inglaterra, como
uma glória nacional, sem que ninguém se lembre de atribuir essas manifestações a afetação de patriotismo ou a despeito de estadista que perdeu as boas
graças da corte Lorde John Russell, primeiro ministro da rainha, ainda este
ano na Câmara dos Lordes foi muito explícito sobre esta matéria.
A oposição havia qualificado o invicto Garibaldi, herói da Sicília,
de pirata de fubusteiro. Lorde John Russell respondeu-lhe simplesmente:
“A história é que há de decidir-se é pirata e flibusteiro, ou patriota
e herói. Em novembro de 1988 desembarcava nas costas da Inglaterra um
pirata e flibusteiro, e a evolução que fez é uma das maiores glórias da nação.”
Lorde John Russell falava assim a respeito do chefe da dinastia
da Sua Majestade a rainha de Inglaterra, floriando-se de compará-lo a Garibaldi, qualificado na Câmara de pirata e flibusteiro.
Se em nosso parlamento um ministro se atrevesse a comparar
com o de Garibaldi o procedimento do sr. Dom Pedro I, quando, em virtude das vivas instâncias dos Andradas, pos sobre o braço a legenda da independência, no dia seguinte não seria mais ministro.
Ainda na última sessão um deputado, tendo ousado fazer uma
remota alusão à incúria com que se consente que os filhos da nossa estimada
princesa a sra. D. Januária se estejam educados sob os auspícios de uma
corte beata e absolutista como a de Nápoles, os ministros tiveram sem cerimônia de impor silêncio ao orador, proclamando que tal objeto não podia
estar na alçada do parlamento.
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Pelo que, acerca da ilustre princesa, o parlamento deve não ter
outro direito senão o de votar anualmente 102:000$ de pensão para Sua
Alteza e mais 6:000$ para cada príncipe napolitano que Sua Alteza dá a luz.
Na Inglaterra a rainha, acompanhado os sentimentos e simpatias
do rei consorte, que tanto ou quanto, é também austríaco, desejou, organizando o ano passado um ministério liberal, dar presidência a lord Gramville,
liberal palaciano, mas recuou de tal pretensão, porque a vontade soberana
do parlamento lhe impôs como primeiro ministro a lord John Russel.
E a rainha de Inglaterra não se julgou com isso desairada.
No Brasil o imperador escolhe a política que há de dominar e
marca-lhe periodicamente o tempo de sua duração, e designa qual é o pri meiro–ministro que deve representar cada partido, quais são os colegas que
o primeiro–ministro deve ter, e recusa ao Ministério a demissão de empregados de confiança.
E os cortesãos justificam o governo pessoal escrevendo, como se
escreveu, que o imperador do Brasil com a vastidão dos seus conhecimentos
não poder resignar-se ao papel passivo da rainha Vitória.
Esquecem que o papel dos reis constitucionais é essencialmente
passivo.
Duran te os cem dias Na poleão dizia a Benjamin Constant:
“sinto-me velho, e por isso me parece que já sirvo para rei constitucional.”
Infelizmente preten de-se que no Brasil o exercício da realeza
corresponda ao serviço ativo da milícia
XII
ABSTENÇÃO POLÍTICA – MUCURI

Não entra nas minhas vistas escrever a história destes últimos
doze anos, nem cabe ela nos limites desta carta.
Desejo somente tornar bem claro que em todo esse longo período
guardei sempre o pundonor da coerência, permanecendo fiel ao símbolo
que articulei no jornalismo em 1831, e que professei impertérrito na tribuna
da assembléia provincial da nossa província, na da Câmara dos Deputados
e no banco de réu perante o júri de Marinha.
Quando em 1848 o arrefecimento das boas graças do palácio
afastou os liberais de toda a participação no poder, tomada a praça pelos
contrários, nenhum deles me disputou o direito de retirar-me erguida em
punho a bandeira que, ao entrar no parlamento em 1838, eu arvorava e fora
adotada pela oposição liberal.
E em 1851, quando, com razão ou sem ela, pareceu-me que os
chefes liberais, candidatos às pastas de ministros, se mostravam na imprensa
e no parlamento dispostos a fazer ao governo pessoal mais concessões do
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que aquelas que julgava admissíveis, retirei-me da política, e deixei de estar
em comunhão com qualquer partido.
Uma declaração que então fia, e a que se associou o sr. conselheiro
C. B. Ottoni, publicada nas folhas diárias da corte, valeu-nos, a seguinte fe licitação dos liberais mais avançados do município de Itabira:
FELICITAÇÃO

“Cidadãos Ottonis
“Sendo-nos presente o Jornal do Comércio de 22 de junho passado,
nas poucas linhas que aí estampadas encontramos abundantes e irrecusáveis
provas de vossas cívicas virtudes, virtudes que há muito temos a satisfação
de ler em vossos corações verdadeiramente americanos; e, compartilhando
os sentimentos por vós manifestados, convosco nos congratulamos, e vos
oferecemos nossos serviços como sinal de consideração pela franqueza, lealdade e desinteresse com que procuras servir ao país que nos viu nascer.
Temos o prazer de assinar-nos.
Vossos patrícios dedicados e amigos certos
João Batista Viana Drummond
Domingos Inácio Capistrano de Oliveira
Custódio Martins da Costa
Francisco Félix Pereira
Raimundo Gomes da Silva
Tomás d’Aquino e Oliveira
Joaquim Reitor Mota
Bento José Machado
Manuel Moreira de Figueiredo
Pedro Anacleto da Silva Lopes
Joaquim Fernandes Passos
Manuel Antônio de Freitas
Germano do Prado Ferreira
João da Silva Torres
Joaquim Pereira Novais
José Rodrigues Laje
José de Sousa Pereira Júnior
Clemente dos Santos
Francisco de Paula Farias
Custódio Alves de Faria
Antônio Rodrigues da Vieira
Sebastião Pio da Costa
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Antônio Teixeira Godói
Antônio Alves Moreira
Joaquim Zeferino de Magalhães
Joaquim José de Oliveira
Francisco Rodrigues Vieira
Joaquim José Rosa
Germano Mendes de Brito
Quintiliano Messias da Costa
Joaquim José dos Santos
Florêncio José Pereira
João Prisco Alves de Araújo
Martiniano da Costa Torres
Beranardino de Sousa Brandão
Paulo Procópio da Silva Monteiro
Manuel Lazaro da Assunção
José Marcelino da Cruz
José Joaquim de Andrade
Manuel Jacinto da Fonseca
Antônio Pires da Silva Pontes
José Alves dos Santos
José Alves de Araújo
Joaquim Basílio dos Santos
Basílio José Vieira
Caetano Rodrigues Malta
Felício José de Mendonça
Basílio José da Costa
Raimundo Ferreira da Silva
Joaquim de Sousa Pereira Primo.”
Itibira de Mato Dentro , 18 de agosto de 1851.
Do Itamontano, que então se publicava no Ouro Preto, e de que
até essa data fui na Corte um dos correspondentes, vou copiar a resposta
que dei aos meus amigos de Itibira:
RESPOSTA

“Concidadãos!
“Os jornais têm dado notícia de um programa oposicionista, no
qual pareceu-nos, não só pelo seu contexto, como por circunstâncias que
precedem a sua publicação que precederam a sua publicação, não estarem
formulados suficientes compromissos para com as idéias políticas que em
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nossa curta e insignificante vida pública cuidamos ter servido com alguma
constância.
“E, como não desejamos contribuir de modo algum para que
uma mudança qualquer da opinião liberal chegue ao poder sem intenções pre viamente confessadas, que lhe dêem a força moral indispensável à realização
das grandes reformas que são reclamadas pela nação, por es ses motivos
escrupulisamos ficar comparticipantes do mencionado programa, e assim o
declaramos pura e simplesmen te em uma correspondência trans crita no
Jornal do Comércio de 22 de julho.
“Coube-nos a fortuna de que esta nossa declaração tão benevolamente fosse por vos interpretadas que qualificando-a como prova de lealdade
para com o partido liberal e para com o país, tendes a bondade de galardoá-la
com a honrosa congratulação da vossa carta de 18 de agosto passado.
“Altamente penhorados por tamanha destinação, procuraremos
não des mentir a vossa confian ça, per sistindo com fir meza em o nos so
modesto posto de honra, bem compenetrados da importância dos deveres
que nos impõe a lisonja adesão de nossos comprovincianos.
“E tanto mais grato nos é o brinde com que fomos saudados do
pico da Itibira, porque em suas expressões encontramos provas do bom e
patriótico espírito que anima a oposição mineira, convencida sem dúvida
que , embora se prolonguem um pouco mais os sofrimentos da atualidade,
cumpre que olhemos para o futuro, não coma mira em vitórias efêmeras e
concessões precárias ou pouco sinceras, mas com a firme intenção de con quistar e consolidar as garantias da liberdade que nos faltam.
“Possuídos destes sentimentos, temos a satisfação em nos assinarmos.
“Vossos patrícios e agradecidos amigos.
Teófilo Benedito Ottoni
Cristiano Benedito Ottoni
“Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1851.”
Estava eu nestas disposições de espírito quando fui chamado a
tomar assento na Câmara dos Deputados como suplente por Minas.
Ainda nessa conjuntura foi o pudor da coerência que determinou o
meu procedimento.
Havia eu protestado contra a legalidade da eleição, não só em razão
das violências praticadas contra a oposição em muitas freguesias, como
especialmente pelo vício da origem.
A lei de 19 de agosto de 1846 dispões terminantemente que,
dado o caso de dissolução, a eleição da nova Câmara se faça pela qualificação
do ano anterior; de ordem do governo, o processo eleitoral se fizera pela
qualificação novíssima.
Resignei, por isso, o lugar de deputado.
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Afastado da política procurei outro terreno, em que pudesse ser
útil ao meu país.
Uma idéia grandiosas ma havia assaltado o espírito.
Eu a segui com ardor proporcional à importância do objeto que
representava.
Quem há ai mineiro que ignore o que é a empresa do Mucuri e
os motivos patrióticos que a puseram em cena?
Tratava-se de abrir fácil saída para o oceano a mais de 200.000
mineiros.
Tratava-se de lhes proporcionar terrenos fertilíssimos e tão vastos
que em poucos anos poderiam vender ao es trangeiro tantos mi lhões de
arrobas de café como o vale do Paraná.
Tratava-se de absor ver a princesa dos Abrolhos da pátria de
Tiradentes – criar um magnífico porto de mar para a briosa Província de
Minas.
E, se não devesse Minas continuar peça inteiriça, e nova estrela
se houvesse de destacar da constelação mineira e da primogênita da Cabral,
tratava-se de abrilhantá-la de modo que, ao aparecer entre as demais irmãs,
não desmentisse a sua nobre linhagem.
Era arrojado o esforço, e bem se me podia dizer:
Magna petis, Phaeton, et quoe non viribus istis.
Mas o Rubicon estava passado.
Arrisquei um cento de vezes a minha vida, arruinei a minha saúde
e sacrifiquei os meus interesses.
Foi mister sujeitar-me ao agro viver das mais inóspitas brenhas.
Era somente cada ano, quando volvia ao Rio de Janeiro, que eu avaliava o
insano da luta em que estava empenhado.
Então, comparando as doçuras do lar doméstico com a vida
agreste das selvas, confesso que me arrependia do passo temerário que ha via
dado.
Mas, de volta ao Mucuri, a imaginação predominava, e por entre
os espinhos via somente as flores.
À proa do meu gentil Peruípe, eu me enlevava ao vê-lo cortar
desembaraçado as torrentes, naqueles mesmos lugares onde três anos antes
a canoa rompia com dificuldade por entre o balseiro.
Se atravessava ao galope as florestas ainda há pouco virgens de
todo o contato com o homem civilizado, se me afigurava, mesmo ao correr
estar reconhecendo frescas as pegadas do meu sapato ferrado, primeiro que
ali tinha pisado.
Oh! Que emoções me assaltavam quando ao cruzar as veredas
dos selvagens eu era detido aos gritos: – Pogirum! Pogirum! Com que alegres
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me davam a boa-vinda essas cabildas, que a história aponta como as mais
ferozes entre os antropófagos.
E que efetivamente ainda dois ou três anos antes eram o terreno
da minha própria bandeira.
E cujas horrorosas proezas ainda o mês passado se fizeram sentir
o Rio Doce.
Quando pelas estradas, que, engenheiro, administrador e operário,
eu tinha improvisado, encontrava aqui a barraca de uma tropa, ali um carro
tirado por bestas, mais adiante outro de bois carregados fardos de fazendas,
que iam chegar a Minas Novas dois meses mais cedo do que pelas velhas
estradas, cheia estava a medida dos meus desejos.
Em 1857 foi talvez com sentimento de vaidade que percorri no
meu carrinho as 27 léguas e meia da estrada de Santa Clara, e o dia 23 de
agosto entrei triunfante na minha Filadélfia.
Sob as impressões em que este complexo de circunstâncias me
embalava não havia arrependimento possível, todos os sacrifícios me pareciam compensados.
Sentia-me mesmo com disposição de os fazer maiores e me supunha
seuficientemente forte para, daquele reduto que havia levantado, inutilizar
quaisquer tramas que se urdissem contra o empresário e diretor da companhia do Mucuri.
Parecia-me que, pisando no solo do Mucuri, crescia o meu alen to
na proporção da base larga e sólida em que podia apoiar-me.
Ligado por laços multiplicados aos interesses daquelas terra que
minha fora ainda que mineiro eu não fosse, me considerava na posição desse
gigante invencível enquanto se podia aquecer ao seio materno.
Mal pensava que a clava ministerial em mão de qualquer Hércules
burlesco podia arredar do teatro dos seus serviços o diretor da companhia
do Mucuri e então facilmente sufocá-lo.
E é o que sucedeu
Não referirei a história das últimas crises da companhia do
Mucuri; comprometo-me, porém, a descrevê-la mais de espaço e detalhadamente.
É sabido que há um ano interrompi os importantes trabalhos da
estrada do Alto dos Bois por não poder sujeitar-me às duras condições que,
contra toda a lei e todo o direito, pretendeu impor à companhia do Mucuri
o ministro da Fazenda, o sr. Ângelo Muniz da Silva Ferraz , o qual fez dependente de cláusulas inaceitaveis a entrega do empréstimo feito por conta e
ordem da companhia, e que indevidamente está retido no Tesouro.
Para provara-vos que as minhas exigências não eram desarrazoadas,
bastaria lembrar que o ministro do Império, o sr. João de Almeida Pereira
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Filho, estava em antagonismo com o seu colega da Fazenda, e pretendeu
debalde que justiça fosse feita à companhia.
Estabelecido o conflito em razão da diversa inteligência dada pelos
dois ministros à lei de 8 de junho de 1859, fez-se apelo para o corpo legislativo, que tinha de explicar o sentido controvertido.
De acordo comigo, a deputação mineira unanimemente compreendeu os verdadeiros interesses da província, e propôs a pedida explicação,
intercalando a respeito na lei de orçamento um artigo aditivo.
Esta explicação, impugnada pelo ministro da Fazenda, foi retirada
pelos nobres deputados por Minas, que em tal colisão tiveram de abraçar o
alvitre, insinuado pelo ministro, de encampar-se o contrato com a companhia
do Mucuri, pagando-se aos seus acionistas o capital realizado.
Em vista do acorrido, reuni os acionistas da companhia e fui por
eles autorizado a aceitara as condições que o governo imperial nos impunha,
tendo-me eu abstido de tomar parte nessa questão, e tendo tido os acionistas
a generosidade de declarar que a sua aceitação subentendia que ficavam
salvos os direitos que na forma do art. 22 dos estatutos, tem o empresário a
uma indenização. Pela minha parte, comuniquei esta deliberação ao Governo
Imperial; mas, não querendo que meus interesses pecuniários pudessem
embaraçar uma solução que, no estado atual das coisas, os acionistas desejavam, antecipadamente declarei ao Governo Imperial que essa indenização
que me era devida não devia prejudicara nem retardar a solução da questão,
porque acerca do meu direito eu me louvava no que deliberasse a seção do
Conselho de Estado dos Negócios do Império, protestando nada reclamar
se me fosse contrária a sua decisão.
Assim, a emcampação da companhia do Mucuri deve supor-se
um negócio acabado, e eu aguardo somente as ordens do Governo Imperial
para saber a quem devo fazer entrega da administração.
No entanto, a empresa do Mucuri não morreu. De ora em diante
não é mais negócio em que quem quer que seja possa enxergar pretensões
individuais. É uma empresa geral, que interessa às províncias do Espírito
Santo, Bahia e mais especialmente á de Minas, cuja deputação, se estiver
unida na futura Legislatura, poder obter que justiça se faça neste e em outros
pon tos à nos sa província, tão desconsiderada e mes mo ludibriada pelo
ministério atual.
Pelo que me diz respeito, aplaudo-me considerando que a província de Minas Gerais não está circunscrita ao Mucuri, e que, se um voto
parcial dali me arrancou, mil votos imparciais podem designar-me outro
posto, em que, debelando os Hércules do cortesianismo e da oligarquia, eu
tenha a glória de servir, não somente aos interesses de Minas como aos do
Brasil em geral.
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XIII
CANDIDATURA SENATORIAL

Em 1875, inaugurada a estrada do Mucuri, comecei a perguntar
a mim mesmo se não era tempo de saber o que se havia feito em política e
durante a minha longa abstenção.
Havia do Senado duas vagas por Minas. Apresentar-me candidato
à senatoria, não tendo solicitado um lugar na milícia ativa da deputação,
parecia-me pouco consentâneo com os meus antecedentes.
Quis porém, significar aos ministros que me achava pronto para
entrar em atividade política se os meus serviços forem reclamados.
O sr. Car neiro Leão acaba va de descer ao túmulo, com o seu
recente título de marquês de Paraná, sem ter podido realizar o pensamento
reformador que na opinião geral o acompanhara durante o seu último
ministério.
Nove anos depois das revelações feitas ao Senado por ocasião da
dissolução do gabinete de 20 de janeiro de 1853 havia o sr. Carneiro Leão
entrado novamente para um ministério que organizara.
Não era já o corajoso orador da oligarquia, que em 1841 mais
contribuíra para as vitórias e conquistas dos Césares, e que sustentara com
calor essa tese famosa que tive a glória de profligar.
O governo é sempre legal, a cuja frente está Sua Majestade o Imperados.
O sr. Carneiro Leão de 1853 era o panfletista para quem não há
na Constituição poder algum absoluto, nem mesmo o Poder Moderador
quanto nomeio os ministros.
Era o estadista que nas explicações dadas ao parlamento acerca
da dissolução do outro gabinete a que presidira se havia abalançado a denunciar os excessos do governo pessoal e sua interferência indébita na organização dos gabinetes.
Era o conservador que em 1845 e 1846 mais se havia empenhado
no Senado pelo triunfo da lei eleitoral que os liberais haviam proposto.
E que em 1848 auxiliara poderosamente o sr. Paula Sousa para
traduzir em lei as incompatibilidades dos funcionários públicos nas eleições
populares.
Ou fosse desgostoso contra o governo pessoal, em razão do que
os Césares sofreram no ano de 1844 e seguintes, ou nobre reconhecimento
de passados erros, o certo é que nos últimos anos de sua vida o sr. Carneiro
Leão pareceu desejar sinceramente a fusão dos dois grandes partidos políticos,
para assim regenerar o sistema representativo.
Nessa in teligência os liberais pres taram apoio ao seu últi mo
ministério, depois que ele, acudindo ao reclamo da patriótica manifestação
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de Vassouras, pareceu entrar francamente nos caminhos do progresso.
Belas esperanças, que todas murcharão em flor!
Mas, que amenizando a lousa do ilustre morto, ainda por algum
tempo embalaram docemente o país.
Foi sob as impressões desses fatos que eu tive a honra de vos
escrever:
CIRCULAR

“Srs. eleitores mineiros! – Há algum tempo que ouvimos proclamar
do alto das cadeiras ministeriais a necessidade de reformas em nossa organização política.
Parece que a voz do povo encontrou eco nas regiões do poder.
As promessas de melhoramento, o programa da liber dade de voto e de
reforma parlamentar, aconselhavam aos abaixo-assinados que persistissem
na inércia política, em que se tem conservado estes últimos anos.
Cumpria não perturbar o trabalho regenerador se, como é de
crer, nele se empenham os obreiros com sã consciência e patriótica sinceridade.
Se ao contrário alguma decepção amarga ameaçasse o país, de
desejariam os abaixo-assinados esquivar-se à responsabilidade de figurar
em tal profanação.
Neste intuito se abstiveram de todas a interferência nos preparativos para o festim eleitoral que vai ter lugar no país; aliás resolvidos a aceitar
o mandato espontâneo, que porventura os seus concidadãos lhes conferissem.
Podendo, porém, este procedimento ter sido atribuído a repreensível indiferentismo, os abaixo-assinados se julgavam na obrigação de
explicar-se perante o respeitável corpo eleitoral de Minas, cujos sufrágios os
tem honrado mais de uma vez.
E volveram novamente ao silêncio da vida privada e ao cumprimento de outros deveres, em cujo desempenho se lisonjeiam de prestar serviços
à sua pátria.
No entanto, para que a abstenção política dos abaixo-assinados
não seja interpretada como abandono dos princípios a cuja defesa tem eles
consagrado os melhores anos de sua vida, se aproveitam da oportunidade
da eleição de dois senadores que vai ter lugar na província, e chamam atenção
do corpo eleitoral para uma necessidade palpitante da atualidade.
Foi encetada pelos poderes do estado a reforma eleitoral, mas
combinadas de tal sorte as disposições novíssimas que, podendo melhorar a
representação temporária do país, nenhuma influência terão na escolha dos
representantes vitalícios.
Anomalia inconcebível!
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Dir-se-ia que o pensamento reformista progrediu até as portas
do Senado, e que aí se lhe fecharão os reposteiros.
É assim que a eleição por círculos atenderá de ora em diante aos
interesses legítimos de todas as localidades proscrevendo o falseamento das
urnas por meio das chapas provinciais; e todavia a dos senadores ainda se
fará pelo velho sistema que a ei aboliu por vicioso.
Refleti, senhores, e só encontreis a explicação lógica desta anomalia no estéril princípio da vitalicidade.
Velha instituição, que, imitando a medo as dos governos aristocráticos, possui todos os defeitos e nenhuma das vantagens do pariato hereditário.
Srs. eleitores mineiros, se desejais o progresso refletido e pacífico, a reforma sem lutas violentas, tentai nocular no Senado o princípio re formista.
Purifiquem-se dos vícios reconhecidos às eleições da segunda
câmara.
Sejam, chamados os senadores ao juízo das urnas, com os deputados, embora em mais largo período.
Invocando estes princípios, os abaixo-assinados não se dirigem
exclusivamente a partido algum, porque a reforma do Senado é pensamento gravado na consciência de todos os brasileiros patriotas, sem distinção de
crenças políticas.
Srs. eleitores mineiros! Em nome da paz, do progresso e da concórdia política vos pedem os abaixo-assinados: elegei deputados e senadores
que expressamente se comprometem a pugnar por todos os meios legais:
Pelas eleições dos senadores por círculos.
Pela renovação parcial do Senado em cada legislatura.
Teófilo Benedito Otoni e Cristiano Benedito Otoni
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1856.”
Estive sempre persuadido que um Senado vitalício dá somente
garantia aos interesses individuais dos senadores e de suas famílias
O Senado temporário da Bélgica tem sido ali o fiador da monarquia
constitucional.
Senado vitalício, acostado a conselho de estado vitalício, não
pode trazer outro resultado senão a mais detestável da oligarquias
No entanto, no meu programa de 1838, apresentado à Câmara
dos Deputados, não vem uma só palavra acerca da reforma do Senado.
Era, portanto aquela circular um ato de fraqueza e de lealdade
de candidato honesto para como os seus constituintes.
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Minhas palavras singelas desafiaram a vossa generosidade, srs,
eleitores mineiros, e, sem distinção de partido, vos sos votos espontâneos
cativaram a gratidão do candidato que apenas indiretamente se apresentara.
Veio depois a eleição de 21 de agosto 1858.Então eu me dirigi
francamente aos meus ilustres comprovincianos.
Todos vós, srs. eleitores tereis em lembrança a linguagem da minha
solicitação.
Penhorado sobremodo pela circunstância de ter sido na eleição
anterior votado promíscua e espontaneamente por ambas as parcialidades
em que a província está dividida, eu considerei que era de minha parte um
dever de delicadeza não dar cor política à minha candidatura.
Por isso, sem dizer uma palavra que estivesse em contradição
com o meu passado, eu me limitei em minha circular de 10 de junho de
1859 a declarar-me candidato sob os auspícios da vossa benevolência.
E, dirigindo-me especialmente aos conservadores meus amigos,
eu lhes dizia:
“As cadeiras do Senado, na forma da Constituição, são destinadas
apara recompensar os ser viços prestados ao Estado. Se julgais que tem
alguma importância os benefícios que a empresa do Mucury já está prestado à
nossa província, daí um voto ao empresário, daí um voto mineiro que
primeiro levou um vapor do Rio de Janeiro à província de Minas.”
Primeiro na escala da votação, eu me considerei sobejamente
galardoado com essa obsequiosa manifestação de meus comprovincianos.
E quando, submetia a lista tríplice ao Poder Moderador, foi escolhido o segundo votado, o sr. conselheiro Luís Antônio Barbosa, não foi dos
últimos ao reconhecer que justiça fora feita.
Muitos dentre vós poderão verificar que está linguagem está em
prefeita harmonia com a minha correspondência de então.
Justiça fora feita.
O sr. Conselheiro Luís Antônio Barbosa, política à parte, era um
mineiro que honrava nossa província. Magistrado da maior in tegridade,
administrador zeloso e orador ilustrado, é deplorável que tão prematuramente fosse roubado ao Senado, de que seria um dos mais belos ornamentos.
Antes da sentida morte do sr. conselheiro Barbosa outra cadeira tinha vagado
no Senado.
Honrado como eu havia sido pelos meus comprovincianos, não
me apresentar candidato na eleição de 11 de fevereiro deste ano fora revelar
um despeito tão pretensioso como ridículo.
Novamente apareci solicitando a vossa benevolência e a vossa
generosidade.
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Com o resultado da eleição de 11 de fevereiro deste ano fiquei
confundido.Com fundamento ou sem ele, se me afigurou que, apesar do
mérito real que os distinguia e das simpatias que os meus ilustres competidores justamente des fiavam-se, havia na maioria dos colégios es tudados
expedientes para que o meu humilde nome fosse submetido com alguma
distinção à consideração da Coroa.
Segunda vez me coubera as honras do primeiro lugar na lista
tríplice, avantajando-me em 174 votos sobre o segundo vo tado e em 294
sobre o terceiro.
E tão uniforme se manifestou a vontade da província que, se a
eleição de senadores se fizesse por círculos, como a dos deputados, eu teria
tido a glória de ser apresentado à coroa pelos 20 distritos eleitorais de Minas,
primeiro da lista tríplice em treze, segundo sem cinco, terceiro no décimo
nono, e ficando empatado em terceiro lugar no vigésimo.
Em 19 dos círculos eu teria sido apresentado à Coroa pela maioria
absoluta dos eleitores, só o sendo por maioria relativa em um círculo, onde
aliás obtive 43 votos em 85 eleitores .
Pareceu-me que eu podia exclamar com Cícero, eleito cônsul, e,
como acontecia a meu respeito, primeiro na escala da votação.
Me om nes ordines, me universa ci vitas, me cuncta Italia non prius
tabella, quam voce, priorem consulem declaravit.
Os partidos sem discrepância, a universalidade dos colégios, a
província em massa antes que as urnas falassem, me designavam a uma
voz para senador do Império.
No entanto, submetia a lista tríplice à ilustre consideração de Sua
Majestade o Imperador, foi escolhido o sr. Manuel Teixeira de Souza, terceiro
votado.
A escolha foi publicada nos jornais do dia 28 de abril do corrente
ano, e no dia imediato saiu á luz a minha circular da mesma data, declarando
que eu não seria candidato na eleição senatoria a que tinha de preceder-se
em consequencia do prematuro falecimento do sr. conselheiro Barbosa.
Se eu tivesse por costume antepor meus interesses individuais à
causa pública não teria escrito a circular de 28 de abril.
O dano que a minha linguagem rude há de acarretar é talvez irreparável; mas a tudo me resigno consolado, porque o meu procedimento,
por excepcional que fosse, deu ocasião a uma discussão larga e proveitosa
sobre o mecanismo da nossa constituição nas suas mais transcendentes disposições. A quelque chese mlheur est bon.
Aferiu-se o Poder Moderador pelo patrão constitucional e reconheceu-se que nas medidas usadas havia manifesta falsificação.
A imprensa e a tribuna ecoaram o pró e o contra.
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No trimestre imediato a es colha se natoria de Minas multiplicaram-se acerca dos atribuições do Poder Moderador as publicações jornalísticas e panfletos.
Um intitulado – Monarquia e democracia – saiu da pena do principal
defensor oficial do ministério nas colunas do Jornal do Comércio.
Publicou-se outro em São Paulo, em que sobressai a incoveniência
do título: O Poder Moderador e o Sr. T.B.Otoni
Um publicado nesta corte em anônimo e como título – Da natureza
e limites do Poder Mo derador – é o escrito mais importante dos que se tem
levado aos prelos sobre o objeto: tem sido geralmente atribuído ao ilutrado
sr. conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos.
As conclusões seguinte, com que o sr. conselheiro Zacarias encerra o seu folheto, dimanam por uma dedução lógica e rigorosa, dos princípios mais são bebidos na letra de nossa Constituição, e em muitas e valiosas
autoridades, apropriadamente aduzidas pelo ilustres panfletista.
Por três legislaturas já tive a honra de ocupara uma cadeira entre
a deputação de Minas; subi repetidas vezes à tribuna, e nunca propuz nem
advoguei a reforma do Senado.
Seria por estarem modificadas minhas opiniões acerca da vitalicidade do Senado.
Se nenhum modo. Tudo, porém, quer ocasião oportuna.
Se refletirdes no que escrevi à página 21, reconhecereis que des de
o verdor dos anos eu não admito reformas constitucionais senão ditadas
pelo progresso da razão pública e amadurecidas mediante uma discussão
diurna.
Somente o progresso lento e refletido há de trazer-nos uma reforma
conveniente no Senado.
É preciso aproveitar-se a ocasião propícia, e se a quiserem criar
artificial o princípio liberal poder perder, em vez de ganhar.
Eu me explico.
Se o governo pessoal se persuadir que é mais conforme com o
direito divino que a escolha dos senadores se faça livremente e deixe de ser
inquinada pelo filtro eleitoral, reformar o Senado fora desservir o princípio
progressistas.
Com efeito, o elastério dado ao advérbio livremente do art. 101, §
6º da Constituição e a onipotência ministerial e policial consagrada em nossa
legislação habilitam quaisquer estafermos de posse das pastas para manipularem uma câmara constituinte e decretarem que a composição do Senado
seja da privativa competência do Poder Moderador.
Ora, a um Senado exclusivamente palaciano eu prefiro o Senado
atual com todas as suas mazelas.
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Quisera, porém, de preferências o que estava decretado na Constituição de 30 de julho de 1832, a qual tirava a coroa o direito de concorrer
com os eleitores para a formação do Senado.
E, escrevendo em 1857 acerca de eleição senatorial, era indispensável
que os srs eleitores soubessem minha, opinião sobre esta importante questão.
É claro que a minha circular não significava, como se pretendeu
inculcar, que, entrando para o Senado, eu riria propor uma tal reforma, que
aliás somente poder, na forma da Constituição, ter iniciativa na Câmara dos
Deputados.
A minha manifestação nada significava senão que eu tenho o
pundonor da coerência e que conservava, como ainda conservo, aquela opinião,
de nenhum modo heterodoxa.
Significava que, se eu fosse senador e da Câmara do Deputados
fosse dirigida, em tempo que me parecesse oportuno, uma proposição, por
virtude da qual os eleitores fossem autorizados a dar poderes constitucionais
aos Deputados da seguinte legislatura para reformarem a Constituição em
referência ao Senado, eu havia de votar para que aquela proposição da
Câmara dos Deputados fosse dirigida ao Imperador, declarando-se, na forma
da Constituição, que era útil e vantajosa, e pedindo-se a sanção a Sua
Majestade Imperial.
Fica também fora de dúvida que o tempo somente me pareceria
oportuno para a reforma se eu tivesse fundada esperança de que, em substituição à Câmara vitalícia, se decretaria um Senado temporário e eletivo,
como a Câmara dos Deputados, salva a diferença razoável nas condições de
idoneidade e de duração das funções.
“Concluamos, diz s. Exª:
No exercício do direito de graça, ou de qualquer outra função do
Poder Moderador, assim como no do Poder Executivo, a responsabilidade
ministerial é, em nossa forma de governo, uma consequência necessária,
irrecusável, da inviolabilidade do imperante.
O atual imperador dos franceses não se apóia na responsabilidade
de seus ministros; mas a razão disso está no art. 5.º da Constituição daqueles
país, que declara o chefe do Estado responsável perante o povo francês.
O chefe do Estado da União Anglo-Americana não depende da
responsabilidade ministerial; mas aí esse chefe é diferentemente responsável e
sujeito a uma jurisdição constituída.
Não há meio termo: em país livre, ou pelo menos não de todo
escravo, ou o chefe do estado é responsável, e neste caso decide e governa
como entende, sem necessidade de firmar-se na responsabilidade de seus
agentes; ou ele é irresponsável, e então hão há função, não há prerrogativa
que possa exercer sem o arrimo da responsabilidade ministerial, responsabilidade que, ainda não estando expressamente estabelecida, não é menos
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incontestável, visto que decorre da índole do sistema político consagrado
na lei fundamental do país.
E com efeito, para que os ministros não respondessem entre nós
pelos atos do Poder Moderador, dois artigos, além de outros, fora preciso
cancelar da Constituição do Império, a saber:
O art. 3º, cujo teor é: “ O governo do Brasil é monárquico, hereditário, constitucional e representativo.”
E o art. 99, que diz: “a pessoa do imperador é inviolável e sagrada.
Ele não está sujeito a responsabilidade alguma.”
Em uma advertência preliminar pulverizou o sr. conselheiro
Góis e Vasconcelos diversas proposições dos ministros do Império e da Fazenda quando este ano perante as câ maras pretenderam de monstrar que
os ministros nada tem que ver nos atos do Poder Moderador, mas que não
obstante nenhum se recusaria a tomar a responsabilidade desses mesmos atos.
Ao nobre ministro da Fazenda fiquei devendo especial fineza
pelo empenho que S. Ex.ª mostrou ter nessa ocasião de discutir a preferência
dada ao Ex.mo sr. Teixeira de Sousa.
Cumpre confessar que é uma descoberta em direito público
constitucional esta singular teoria da responsabilidade ministerial voluntária!
Os ministros são responsáveis enquanto quiserem ter a generosidade de o ser.
Não é por certo nova espécie a responsabilidade dogma que o
sistema constitucional supõe.
O sistema constitucional impõe aos ministros a responsabilidade
de autores nos atos do Poder Moderador.
A nova teoria coloca os ministros na posição dos testas de ferro,
conhecidos da imprensa, que se responsabilizam pelo que outros escrevem.
No entanto os expositores da doutrina foram inspirados pela
musa da história.
Professaram a jurisprudência dos precedentes, pois que é inegável
que, tanto no primeiro como no segundo reinado, os ministros têm sido no
Império do Brasil responsáveis somente na qualidade de testas de ferro.
A imprensa fluminense fez justiça ao luminoso trabalho do Exmº
Sr. conselheiro Góis e Vasconcelos. Eu a acompanhando no juízo imparcial
que emitiu. E na maior sinceridade reconheço que s.Exª prestou ao país um
serviço relevante.
Mas não posso deixar de deplorar que S. Exª, sem dúvida porque em
minha circular de 28 de abril eu me não exprimisse com a devida clareza, sem
nomear-me, pareça emprestar-me opiniões que não professo nem ali estão con signadas, e supunha o meu modo de proceder motivos que me não guiaram.
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Não me pode caber a imputação de que eu figurasse a coroa na
nomeação dos senadores livres como o pensamento.
Se eu disse que a prorrogativa não tinha limitação, motivei essa
declaração pelas circunstâncias de ser o Poder Moderador o juiz de preferência que a Constituição manda dar ao mais digno, sem que de modo algum
negasse a responsabilidade dos ministros pelos atos do Poder Moderador.
Também não disse que, deixando de recair a escolha sobre um
candidato apresentado seguidamente diversas vezes, isto trouxesse dezar a
província que o apresentava, menos queixei-me da preterição, considerando-me mais digno do que nomeado.
Limitei-me a explicar os motivos da minha desistência, que é
também um direito, e tão sagrado pelo menos como o que tem o Poder
Moderador de escolher entre os eleitos o indivíduo que lhe parecer mais
digno.
Comemorei as diversas coincidências segundo as quais, talvez
mal aconselhado pelo amor próprio, que sem dúvida engana a muita gente,
e me deve ter enganado muitas vezes, acreditei que os colégios eleitorais,
guardadas as conveniências, haviam revelado suficientemente que ambicionavam a minha escolha.
A província podia assim interceder por um indivíduo que não
fosse digno da mercê; mas, se o pediu, houve menos preço no indeferimento.
E por isso eu disse:
“Essencialmente mineiro, se me faltam os predicados para ser
escolhido senador do Império, sobra-me patriotismo para zelar o nome e
pundonor da minha província.” E por isso deixei de apresentar-me.
Se eu me equivocava acerca da aspiração dos dignos eleitores
mineiros, cessavam sem dúvida o menospreço e o dezar, mas haveria nesse
caso dobrada razão para que eu não solicitasse uma nova eleição.
Por último, é muito expressa e sem restrição mental a declaração
que fiz na circular, de que sou o mais obscuro e talvez dentre os da lis ta
tríplice o que menos serviço tenha prestado ao país.
Não se pense, porém, que exagero a modéstia ao ponto de admitir que uma cadeira de senador deva estar fora do alcance da minhas aspirações.
O nome de Teófilo Benedito Otoni, senão desconhecido na briosa
província de Minas Gerais, também não o poder ser perante a coroa.
T. B. Otoni em 1845 foi o orador da deputação que em nome da
Câmara dos Deputado levou ao Imperador as felicitações pelo feliz nascimento da Sua Alteza Imperial o falecido sr. príncipe D. Afonso.
T. B. Otoni em 1846 foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, que de ordem de Sua Majestade o Imperador teve de ser convidado
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pelo ministro do Império para assistir ao batizado de Sua Alteza Imperial a
sereníssima sra. princesa D. Isabel.
T. B. Otoni, na qualidade de vice-presi dente da Câmara dos
Deputado, e por designação especial de Sua Majestade o Imperador, foi um
dos seis grandes do Império que teve a honra de carregar uma das varas do
palio, sob o qual pas sou o berço da Sua Alteza Imperial do paço para a
capela imperial.
T. B. Otoni é o deputado que de 1845 a 1846 foi apontado pela
imprensa oposicionista como chefe da patriótica maioria da Câmara dos
Deputados bem que seja ele o primeiro a reconhecer que tal qualidade não
lhe podia caber em uma Câmara onde avulta estadistas e oradores como os
Andradas, Limpo de Abreu, S. Torres-Homem, Gabriel, Saturnino, Urbano,
Marinho e outros muitos.
No entanto:
T. B. Otoni, in significantemente deputado pela pro víncia de
Minas Gerais, merecia nes se tempo al guma consideração aos seus co legas e aos ministros da coroa, al guns dos quais lhe fizeram a honra de o
ouvir com obsequiosa complacência mes mo sobre as or ganizações ministeriais, como por certo não terá es capado á perspicácia de Sua Majestade
o Imperados.
Dadas estas circunstâncias felizes para mim, posso lisonjear-me que
do meu humilde nome subsista alguns vestígios nas altas regiões da corte.
Lá, onde se conhece dia por dia a vida dos brasileiros que estão
na cena política.
Lá, onde aparece em notas transparentes a tarifa das consciências e suas aplicações, se sabe perfeitamente que o Deputado Otoni nunca se
curvou ou bajulou, e nunca especulou com a política.
E, portanto, se acaso o ministério de 10 de agosto, submetendo à
consideração da coroa a última lista senatoria de Minas, comemorasse alguns
dos serviços que tenho tido a fortuna de prestas ao país.
Se lembrasse, por exemplo, que o desinteresse e independência
são traços característicos da minha biografia parlementar.
Se soubesse e mencionasse parte que tomei na pacificação do Rio
Grande.
Se tivesse um momento de remorso para acusar-se da guer ra
ignóbil que tem fei to a patriótica empresa do Mucuri, e pe ni tente con fessasse os serviços relevantes que, arriscando a minha vida, arru inando
a minha saú de e comprome tendo a mi nha for tuna, gloriou-me de haver
ali pres tado.
Não seria do espírito elevado do Imperador que poderia nascer
objeções pequenas para que me não fos se ex pedida a car ta imperial,
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embora em minha rus ticidade não pu desse eu alegar como o cor tesão
de Filinto:
Cansados serviços; por vinte anos
A fio ter cursado os venerados
Tijolos de palácio, e feito airosas
No beija-mão as solitas mesuras
XVI
CANDIDATURA À CÂMARA TEMPORÁRIA

Comecei esta carta dizendo-vos francamente que ia escrever uma
circular de candidato.
Nas circunstâncias excepcionais em que fui colocado, minha
candidatura para a câmara temporária, que, em outros tempos fora talvez
uma veleidade condenável, hoje é posição obrigada e um dever de honra.
Acolhidas tão benevolentemente como foram minhas ultimas
aspirações eleitorais, censurável seria não estar eu na lista dos pretendentes,
agora que se trata de composição da câmara, que é feitura exclusiva do corpo
eleitoral.
Se eu não me apresentasse dir-se-ia, e com razão, que ambiocioso,
vulgar, somente apetecia deitar-me nos colchões maios dos príncipes e dos
Césares.
É por isso que mais empenho faço para obter uma cadeira de
deputado.
Sou partidista da eleição do campanário, como foi decretada em
1855.
Quizera, para aperfeiçoá-la, que a reforma abrangesse a eleição
primária.
Sem chegar à eleição direta, para ficar dentro da Constituição,
bem podia dividir-se cada freguesia em tantos quarteirões eleitorais quan tos
eleitores houvesse de dar.
A cada quarteirão eleitoral corresponderia um eleitor.
Esse processo pelo menos havia de matar um sem-número de
fraudes.
E o corpo eleitoral, verá afígie da população, de que assim sairia
regularmente, havia de es colher o deputado que melhor conhecesse as
necessidade do distrito e melhor representasse.
Na última reforma eleitoral os legisladores infelizmente abstraíram
dos vícios e defeitos da eleição primária.
Alargaram os círculos e deixaram a disgnação dos deputados ao
capricho irracional das maiorias relativas.
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Eis a reforma.
A nova divisão eleitoral da província muito me preocupava, porque
do modo pelo qual fosse delineada dependia a minha candidatura.
Tinha-me eu lembrado do campanário, que tive a glória de erguer
no centro das matas do Mucury, onde fiz minha maior residência estes últimos
anos.
Lembra-me também do campanário do Serro, que abriga o meu
berço natal.
E a pia onde bebi as águas do batismo.
E o jazigo em que repousam as cinzas de alguns dos meus maiores.
Parecia-me que a lei da contiguidade reuniria, para formar-se o
novo distrito, os de Minas Novas e Serro com a Diamantina, onde a infinidades de opinião e de família animavam minhas aspirações.
Esse era o distrito eleitoral que eu ambicionava representar.
Lá, mais do que em qualquer outra região de Minas, minha vida
está ao alcance da investigação pública.
Lá se sabe que para mim fora sempre sagrado o patrimônio do
órfão e da viúva.
Lá se sabe que não são para mim palavras vãs nem os deveres
domésticos nem os da humanidade.
Lá os eleitores podem me lhor avali ara se o empresário da
companhia do Mucury é um especulador ou um patriota.
E até onde vai a magnitude dos sacrifícios a que se sujeitou para
dar ao norte de Minas um porto de mar. Lá, no Serro, em Minas Novas, na
conceição e na Diamantina, minha candidatura estava apadrinhada pelas
recordações do campanário.
Mas o Decreto nº 2.636 de 5 do corrente mês, se reuniu Minas
Nova e Serro com a Diamantina, mutilou estes dois últimos distritos, separando sem razão suficiente freguesias que, a julgar pela benevolência com
que me consideraram nas últimas eleições senatoriais, era provável que em
sua maioria me conferissem o mandato para a câmara quatrienal.
Enfraquecida minha candidatura com esta inesperada mutilação,
outro recurso não me resta senão apelar para a generosidade dos bons vizinhos
que formaram o atual 2º distrito eleitoral, a que foram adjucados os eleitores
sequestrados dos distritos do Serro e Diamantina.
Foi o 2º distrito que me honrou com maior número de votos nas
últimas duas eleições sentaoriais.
Ainda na eleição de 11 de fevereiro tive a glória de ser o primeiro
votado nos três círculos em que então se dividia Itabira, Sabará e Pitangui.
Tanta benevolência desculpa, se não justifica, minha apresentação
já na última hora.
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O meu programa está nos antecedentes da minha vida.
Deputado, meus principais esforços serão para que o sistema
constitucional seja restituido à sua verdade.
Farei oposição aos ministros de qualquer partido que se subordinarem ao governo pessoal.
Hei de também esforçar-me para que cesse o flagelo da prisão
arbitrária, pra que seja abolido o recrutamento forçado, e retiradas aos
agentes policiais amovíveis as funções judiciárias, que pela Constituição só
podem caber aos magistrados.
E, dada a oportunidade, procurarei fazer com que sejam levadas
a efeito constitucionalmente as reformas a que tenho aludido nesta carta.
Isto pelo que toca ao geral.
O 2º distrito de Minas tem necessidades especiais.
Do lado do poente o rio de S. Francisco está reclamando a navegação a vapor, que facilite o comércio das comarcas de Pitangui e Sabará
com as comarcas contínguas e com a província da Bahia.
É objeto de que a mais de um ano me ocupo, na intenção de
mostrar-me grato à generosa província de Minas, cujo filho me ensoberbo
de ser, Na Januária poder-se-ão encontrar as provas desta minha asserção.
Na eleição de 21 de agosto de 1852 um só exemplo de unanimidade apareceu nos colégios eleitorais da nossa província.
Foi no colégio da Januária, composto de liberais e conservadores,
que todos sem discrepância me honraram com o seu voto.
Penhorado por tamanha distinção, despertou-se-me o desejo de
ser útil aos januarenses.
Nesse intuito dirigi-me ao honrado negociante da Januária o
meu amigo sr. Manuel Ca etano de Sou sa e Sil va, pedin do-lhe notícias
cir cunstan ci ais sobre a natureza e valor do comér cio que se faz pelo rio
S. Francisco, do Porto do Salgado com as comarcas limítrofes da província
da Bahia, e sobre a limitação das embarcações empregadas naquele tráfego.
As informações não se fizeram es perar e me vieram os dados
estatísticos mais completos e satisfatórios sobre o comércio das canoas, e
ajoujos usado no caudaloso S. Francisco, sobre o número aproximado dos
volumes transportados, preço dos fretes etc.
Confrontadas estas informações com a interessante derrota do sr.
Halfeld, não hesitei em aconselhar o meu amigo sr. Sousa e Silva para
por-se à frente da idéia da navegação a vapor no rio S. Francisco, do Juazeiro
para cima, oferecendo-me para auxiliá-lo com a experiência que tão caro me
tem custado no Mucuri.
Em carta de 15 de julho último o meu amigo me anunciava que aceitou com entusiasmo a idéia da navegação a vapor no S. Francisco, que se tem
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entendido a respeito com os negociantes e capitalistas das vilas ribeirinhas na
província da Bahia, que todos estão aderindo à idéia com o mesmo entusiasmo.
O sr. Sousa e Silva vem ao Rio de Janeiro tratar desse importante objeto.
Resta que antes do aparecimento do meu amigo algum magno
charlatão, desses que sabem o jeito para conquistar as boas graças da corte,
não obtenha gorda fiança e larga subvenção, a pretexto de ter sido o pai da
idéia e o descobridor da navegação do rio de S. Francisco. São coisas que já se têm
visto.
A praticabilidade da navegação a vapor no rio das Velhas é para
mim duvidosos; mas na extensão de mais de 200 léguas, entre o município
do Juazeiro e a cachoeira de Pirapora, acima da barra do rio das Velhas,
o S. Francisco comporta vapores de maior lotação do que os do Ohio, nos Esta dos Unidos.
É para pequenos vapores também, sem nenhuma obra hidráulica,
parece que é adaptado o S. Francisco algumas dezenas de léguas, desde o
Pirapora até a barra do rio do Pará, na comarca do Pitanguy.
E, hoje que a estrada de ferro de D. Pedro II passou do domínio
das utopias para o dos fatos, hoje que todos os espíritos positivos já admitem
que o cavalo dinâmico nestes próximos três anos terá de desalterar-se nas
águas do Pa raíba, é tempo de investigar que partido podemos tirar das
incalculáveis riquezas do vale do rio S. Francisco.
Um ramal do braço do sul da estrada de ferro de D. Pedro II
pode ir facilmente à vila de Lavras com menos de 30 léguas.
E a estrada de lavras, aproveitadas algumas dezenas de léguas
de navegação do Rio Grande, franco para bons vapores nessa extensão, é a
estrada de todo o vale do rio S. Francisco.
O 2º distrito eleitoral de Minas, alongando-se na linha leste-oeste
da cachoei ra das Escandinhas, no Rio Doce, até as contraverten tes do
Parnahyba, tem de ser envolvido em doce amplexo pelos dois braços que a
razão indica para a estrada de ferro de D. Pedro II.
Antes que o braço do sul se tenha estendido até Lavras o sibilar
da locomotiva terá feito decuplicar a atividade e energia dos ianques mineiros,
que em tão poucos anos improvisaram o rico município da Leopoldina.
Quando o braço do norte da estrada de ferro chegar à Leopoldina
o vale do Rio Doce começará a ser devidamente apreciado. Então se conhecerá que as terras que ali jazem incultas têm mais valor do que o ouro do
Côngo, de Cocaes e da Itabira.
A principal necessidade da população do leste do 2º distrito está
em facilitar-se-lhe os meios de tirar partido das férteis terras do Rio Doce.
Decreta-se a rede futura das nossa estradas de ferro ao menos em
relação aos vales do Paraíba, Rio Doce, Rio Grande (cabeceiras) e S. Francisco.
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Preparem-se caminhos ligeiros, na direção dos ramais que devem
vir entroncar-se no ramal do Norte, e essa vigorosa emigração, que deixa os
municípios de Itabira e circunvizinhos para vir enriquecer Itabapoana,
Campos e Itapemirim, achará perto onde empregue mais vantajosamente
sua atividade e seus capitais.
Escrevi estes últimos períodos na intenção de demonstrar-vos
que não estou alheio a algumas ao menos das principais necessidades do 2º
distrito.
Se obtiver a vossa confiança de antemão apelo para as câmaras
municipais, a fim de que, na forma da lei de sua criação, me auxiliem com
as indicações convenientes, na certeza de que serão por mim tomadas na
mais séria consideração.
Eu sou o primeiro a reconhecer que no 2º distrito abundam inteligências que não hão de deslustrar no parlamento a província de Minas.
Sei que aos veteranos da luta política aí residentes se associa
uma brilhante pleiade de jovens lideradores, cuja aspirações aplaudo sinceramente, e que, partidista como sou da eleição do campanário, não posso
estranhar que me sejam antepostos
Conheço mesmo que nestes casos há impessoabilidades morais,
que acato devidamente, porque venero a religião da palavra.
Resumamos, pois:
Expus sem restrição mental minhas opiniões sobre as questões
da maior transcedência.
Disse claramente o que quero e para onde vou.
Declarei estar em disponibilidade e mesmo desejoso de entrar o
serviço ativo da política.
Lida esta minha carta, srs. eleitores, ficareis sabendo quais são as
condições sob as quais pos so ter a honra de incubir-me de um mandato
legislativo por vossa parte. Portanto, se entenderdes que com as idéias que
expendi eu posso, na Câmara dos Deputados, ser de alguma utilidade à
nossa pátria.
E se em vosso espírito ainda não está fixado irrevogavelmente o
voto que tendes de levar ás urnas:
Aceitarei agradecido um lugar entre os mandatários do 2º distrito eleitoral de Minas Gerais.
Vosso dedicado comprovinciano
O ex-deputado Teófilo Benedito Ottoni.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1860.

